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BOGDAN M. WAWRZYNIAK
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

MIEJSCE SYSTEMU DORADZTWA ROLNICZEGO
W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ WPR 2021-2027
Nadesłany: 30.12.2019

Zaakceptowany do druku: 02.04.2020

1. Wstęp
Wprowadzona w 1958 r. polityka rolna, funkcjonująca od 1962 r. pod nazwą
Wspólna Polityka Rolna (Common Agricultural Policy, CAP) zorganizowana
została w celu włączenia produkcji rolnej do swobodnego przepływu towarów
i usług między krajami członkowskimi oraz do zwiększenia wydajności rolnictwa poprzez wspieranie postępu technicznego i technologicznego, jak również
do optymalnego wykorzystania czynników produkcji. Na przestrzeni ostatnich
lat WPR była wielokrotnie reformowana w celu poprawienia konkurencyjności sektora rolnego, wspierania rozwoju obszarów wiejskich, sprostania nowym
wyzwaniom oraz lepszego reagowania na potrzeby społeczne. Obok podstawowych celów WPR, pojawiały się dodatkowe zadania zmierzające do wspierania
zrównoważonego rozwoju, zapobiegania zmianom klimatu, ochrony środowiska,
zwiększenia zatrudnienia czy utrzymania dobrostanu zwierząt. W procesie zmian
pomagały funkcjonujące stowarzyszenia, związki i organizacje rolnicze, które pomagały rolnikom restrukturyzować i modernizować gospodarstwa rolne. Dzięki
usługom doradczym rolnicy zyskali świadomość związku między zarządzaniem
gospodarstwem a gospodarowaniem gruntami, a także występującego związku
między normami, wymogami i standardami a środowiskiem i klimatem.
W momencie pojawienia się Wieloletnich Ram Finansowych (1988) nadano
unijnym priorytetom politycznym wymiar finansowy, zaś polityka rolna zaczęła
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przyjmować coraz bardziej ambitne cele i była realizowana za pomocą bardziej
złożonych instrumentów. Przejście do siedmioletniej perspektywy finansowej
pozwoliło na planowanie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w dłuższym
przedziale czasowym, rolnicy zaś mieli świadomość, że przyjęte cele i działania
nie ulegną w tym czasie zmianie. Utrzymano strukturę WPR opartą na dwóch
filarach, w ramach których środki dotyczące płatności obszarowej wdrażane były
w rytmie rocznym w ramach I filara (krajowa koperta finansowa), z kolei instrumenty wspierające rozwój obszarów wiejskich w ramach programów wieloletnich
II filara WPR.

2. Cel i zakres badań
Usługi doradztwa rolniczego są istotnym elementem niematerialnych dóbr, które
oprócz tradycyjnej funkcji dostarczania wiedzy i upowszechniania postępu, spełniają szereg nowych funkcji, takich jak promowanie gospodarki zrównoważonej,
podejmowanie produkcji ekologicznej, łączenie rolników z rynkami, promowanie
nowej techniki rolniczej i nośników teleinformatycznych. Wspieranie i dzielenie
się wiedzą było częścią przekrojowego celu WPR, polegającego na modernizacji
i restrukturyzacji sektora rolnego.
Badania oparto na wniosku Rozporządzenia PE i Rady z 2018 r., w którym
przyjęto rodzaj interwencji w postaci usług doradczych dla rolników i który powinien być realizowany zgodnie z krajowym planem strategicznym WPR. Nadanie
wysokiej rangi usługom doradczym świadczy, że wiedza i innowacje są niezbędne dla inteligentnego, odpornego i zrównoważonego rozwoju sektora rolnego.
W nowej perspektywie finansowej czyni się usługi doradcze odpowiedzialne za
zapewnienie rolnictwu interaktywnego modelu innowacji, budowanemu dzięki tworzeniu ścisłych więzi między wiedzą a działalnością rolniczą. Omawiana
wersja wniosku Rozporządzenia będzie podlegać dalszej procedurze legislacyjnej
przez nowo wybrany Parlament Europejski, Komisję Europejską i Radę UE [Projekt Rozporządzenia 2018].
W związku z faktem, że rolnictwo ma być zmodernizowane i unowocześniane,
za właściwe uznano, aby analizować rolę i zadania związane z usługami doradczymi, które będą podlegać ewolucji i przyjmować nowy kształt organizacyjny. Podstawowym celem opracowania było ukazanie kierunków zmian jakie zachodzić
będą w Systemie Doradztwa Rolniczego (FAS), a szerzej biorąc w Systemie Wiedzy i Innowacji Rolniczych (AKIS), po przyjęciu nowego budżetu na lata 20212027. W opracowaniu bazowano głównie na regulacjach prawnych UE, określających intencje ustawodawcy w kształtowaniu nowego oblicza polityki rolnej.
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3. Przegląd regulacji prawnych w odniesieniu do doradztwa rolniczego
Mocą Rozporządzenia Rady (WE) z 2003 r. zapowiedziano ustanowienie systemu
doradztwa dla rolników w zakresie zarządzania gruntami i gospodarstwem prowadzonym przez jedną lub kilka wyznaczonych instytucji lub przez organizacje
prywatne. System doradztwa obejmuje co najmniej wymogi podstawowe w zakresie zarządzania (SMR) oraz zasady dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną
środowiska (GAEC). System Doradztwa Rolniczego (FAS) wprowadzono równocześnie z wymogami wzajemnej zgodności, które miały zachęcać rolników do
przestrzegania wysokich standardów UE dotyczących zdrowia publicznego, zdrowia roślin oraz dobrostanu zwierząt. Zasada wzajemnej zgodności miała istotne
znaczenie dla zapewnienia zrównoważonego charakteru rolnictwa europejskiego.
Ustawodawstwo z 2003 r. powstało zgodnie z przepisami horyzontalnymi dotyczącymi płatności bezpośrednich w ramach I filaru WPR. Stwierdzono, że system
ma być dobrowolny i otwarty, poprzez który każdy rolnik będzie miał dostęp do
porady w zakresie podstawowych danych produkcyjnych i praktyk rolniczych.
Wprowadzono wyraźne rozróżnienie między doradztwem będącym produktem
systemu doradztwa rolniczego, a zwykłym przekazywaniem rolnikom informacji.
Usługi doradcze zaliczono do tego rodzaju pomocy, w ramach której należy dokonać oceny konkretnej sytuacji rolnika, usprawnić zarządzanie i gospodarowanie
gruntami, a nie tylko ograniczać się do przedstawienia ogólnej informacji. Doradca nie może pełnić również funkcji kontrolnych, które należą do certyfikowanych
jednostek rządowych. Ponadto wskazano, że doradcy nie wolno ujawniać żadnych
danych osobowych ani informacji prywatnych, które uzyskał w trakcie prowadzenia działalności doradczej. Mimo występującej nadrzędności prawa wspólnotowego nad prawem krajowym, to fakt ten nie pozwolił urzeczywistnić idei
jednolitych struktur doradztwa rolniczego w ramach UE. Na przeszkodzie stało
zjawisko występowania zbyt wielu modeli wdrażania i upowszechniania postępu
rolniczego [Rozporządzenie 2003].
W kolejnej perspektywie finansowej (2007-2013) system doradztwa został
urzeczywistniony poprzez przystąpienie do realizowanych zasad wzajemnej zgodności. Ustalono jako zasadę, że cele FAS określone w ramach pierwszego filaru
WPR, będą finansowane w ramach drugiego filaru WPR. W PROW zostało uruchomione działanie korzystania z usług doradczych, mające na celu kompleksową
ocenę gospodarstwa rolnego. Wsparcie polegało na pokrywaniu do 80% kosztów
kwalifikowanych, natomiast 20% zobowiązany był pokrywać rolnik w postaci podatku od towarów i usług (VAT). Wysokość płatności została ustalona na poziomie 1500 euro [Rozporządzenie 2005].
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Komisja Europejska została zobowiązana do przedłożenia sprawozdania dotyczącego stosowania systemu doradztwa rolniczego wraz z odpowiednimi wnioskami. Przegląd FAS przeprowadzony w 2009 r. w sprawie stosowania systemu
doradztwa rolniczego wykazał, że w wielu państwach członkowskich, w szczególności nowych (NUE-12), system został stworzony głównie po to, aby informować
rolników o ich obowiązkach wynikających z zasad wzajemnej zgodności. W kilku
państwach członkowskich rolnicy postrzegali FAS jako instrument egzekwowania
przepisów, a nie instrument ułatwiający ich stosowanie. W przeglądzie wskazano na potrzebę wprowadzenia rozróżnienia między terminami: system doradztwa rolniczego i usługi doradcze. Stwierdzono, że system doradztwa rolniczego
obejmuje ogólną organizację oraz różne podmioty publiczne lub prywatne, które
poprawiają przepływ wiedzy i wzmacniają powiązania między badaniami a praktyką. Usługi doradcze natomiast oznaczają intencjonalne świadczenie pomocy
rolnikowi, dokonane w oparciu o finansowe wsparcie doradców ze strony UE.
Usługi doradcze można zdefiniować jako niematerialną pomoc, która zaspokaja
potrzebę rolnika w zakresie usprawnienia funkcjonowania gospodarstwa, w tym
odnośnie do zarządzania, rachunkowości, gospodarowania ziemią, konwersji na
metody ekologiczne, itp.
Istnienie krajowego FAS miało zapewniać, aby każdy rolnik mógł ubiegać się
o poradę i uzyskać podstawowe wsparcie. Aby doradztwo było skuteczne, ważne okazało się zdobycie zaufania rolnika, zaś doradca powinien wykazywać zrozumienie i wrażliwość na pytania i wątpliwości rolników. Ten brak zaufania do
doradców wynikał z niepewności, czy ich rola nie jest jednocześnie sposobem
egzekwowania zasad wzajemnej zgodności, czy tylko wizytą gospodarczą. We
wnioskach wskazano, że FAS może nie być optymalnym instrumentem wsparcia doradczego oferowanego małym i niskotowarowym gospodarstwom rolnym.
Oceniono, że skuteczność FAS była wciąż ograniczona z uwagi na fakt, że niewielu
rolników ubiegało się o usługi doradcze i czekało na inicjatywę doradcy. Średnio
udzielono około 5% porad indywidualnych rolnikom otrzymującym płatności
bezpośrednie [Sprawozdanie Komisji 2010].
Trzecie Rozporządzenie PE i Rady z 2013 r. w odniesieniu do perspektywy finansowej 2014-2020 potwierdziło i rozszerzyło główne tezy związane z systemem
doradztwa rolniczego. Do rozszerzonych usług doradczych mających wpływ na
pojawienie się nowych zadań należy zaliczyć promowanie przekształcania gospodarstw i dywersyfikacji ich działalności gospodarczej, zarządzanie ryzykiem
i wprowadzanie odpowiednich działań prewencyjnych przeciwdziałających negatywnym skutkom w rolnictwie. Kolejne regulacje prawne zmierzały do udzielenia pomocy rolnikom w spełnianiu standardów nowoczesnego rolnictwa. System
doradztwa rolniczego miał pomóc rolnikom w kształtowaniu świadomości na
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temat przepływów materiałowych i procesów przebiegających w gospodarstwie
dotyczących środowiska, bezpieczeństwa żywności, zdrowia i dobrostanu zwierząt. Państwa członkowskie powinny zgodnie z obiektywnymi kryteriami określić
kategorie rolników, którzy będą mieli dostęp na zasadach pierwszeństwa do systemu doradztwa rolniczego. Wskazano, że należy dążyć do ustanowienia przepisów
dotyczących jednolitego wdrażania systemu doradztwa rolniczego, aby zapewnić
pełną operacyjność tego systemu w UE.
W perspektywie finansowej 2014-2020 nastąpiło dalsze rozszerzenie zakresu
FAS, gdzie poza usługami doradczymi, wprowadzono dodatkowo usługi z zakresu
zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw w gospodarstwie. Kwota
wsparcia za poradę w jednym gospodarstwie pozostała na poziomie 1500 euro.
Odstąpiono od płacenia przez rolników udziału własnego i VAT za usługi doradcze [Rozporządzenie 2013].

4. Usługi doradcze w procesie kształtowania WPR (2021-2027)
jako polityki zmodernizowanej i uproszczonej
Z myślą o perspektywie finansowej na lata 2021-2027, Komisja Europejska przedstawiła w 2018 r. wniosek rozporządzenia, obejmujący w jednym dokumencie
zarówno płatności bezpośrednie i interwencje rynkowe (I filar WPR), jak i rozwój obszarów wiejskich (II filar WPR). Istotą tego dokumentu jest bardziej spójne
spojrzenie na Wspólną Politykę Rolną i dążenie w kierunku wypracowania nowego modelu realizacji polityki, która powinna być zmodernizowana i uproszczona.
W nowym modelu WPR zamierza się odejść od szczegółowych wymogów określonych na poziomie UE i przekazać więcej uprawnień państwom członkowskim
w ramach podziału kompetencji według zasady pomocniczości. W ten sposób
kraje członkowskie będą mogły lepiej uwzględniać lokalne warunki i potrzeby na
tle określonych planów strategicznych WPR, które będą zobowiązane samodzielnie rozwiązywać w oparciu o cele i zasady określone w rozporządzeniu. Wsparcie
dla rolników będzie urzeczywistniane przez rodzaje interwencji, w tym usługi doradcze dla rolników.
Nowy model WPR ma na celu lepsze osiągnięcie celów UE w oparciu o planowanie strategiczne, szeroko zakrojone interwencje i wspólne wskaźniki realizacji
celów. W ten sposób zamierza się osiągnąć większą spójność między celami przyszłej WPR, a innymi celami UE. W nowym modelu realizacji planów nacisk przesunięto z zapewniania zgodności z przyjętymi założeniami, na zwiększony zakres
elastyczności, ograniczenie biurokracji oraz zorientowanie polityki na wyniki.
Myślą przewodnią nowej WPR jest, aby polityka stała się bardziej postępowa, innowacyjna, nowoczesna i progresywna, której zasadniczym celem będzie
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poprawa wyników gospodarczych, środowiskowych i społecznych. Oznacza to
wspieranie inteligentnego, odpornego i zróżnicowanego sektora rolnictwa przy
zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego. Wskazano, że rolnictwo nie może
być izolowane od szybko postępującego rozwoju technologicznego, cyfryzacji
i sztucznej inteligencji (AI), które w nadchodzących czasach odegrają zasadniczą
rolę. Już dzisiaj pomocą w ocenie stanu gruntów rolnych i upraw stanowią przykładowo systemy kontroli satelitarnej i wykorzystanie dronów do oceny zasiewów.
W perspektywie rolnictwa pojawią się również pojazdy autonomiczne, inteligentne systemy zarządzania gospodarstwem i programy komputerowe pozwalające na
zdalne sterowanie procesami produkcyjnymi (np. Smart Village).

5. Charakterystyka systemu doradztwa rolniczego we wniosku
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 2018 roku
System doradztwa rolniczego nabiera zupełnie nowego znaczenia z uwagi na fakt
uznania FAS jako odrębnego rodzaju interwencji i wyodrębnienia jako samodzielnego podmiotu spośród innych rodzajów interwencji. Ponadto system doradztwa
rolniczego staje się integralną częścią większego układu w postaci struktury organizacyjnej europejskiego Systemu Wiedzy i Innowacji Rolniczych (AKIS). System
doradztwa rolniczego został umieszczony w rozdziale rozporządzenia „Wspólne
wymogi i rodzaje interwencji” omawiającym obowiązki państw członkowskich
w odniesieniu do dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska. W przepisie (artykule) obejmującym usługi doradcze dla rolników wymieniono cztery
następujące pozycje:
1. Państwa członkowskie włączają do swoich planów strategicznych WPR
system świadczenia usług doradczych dla rolników i innych beneficjentów
wsparcia w ramach WPR w zakresie gospodarowania gruntami oraz zarządzania gospodarstwem („usługi doradcze dla rolników”).
2. Usługi doradcze dla rolników obejmują wymiar gospodarczy, środowiskowy i społeczny oraz dostarczają aktualnych informacji technologicznych
i naukowych, opracowanych w drodze badań naukowych i innowacji. Muszą one być włączone do wzajemnie powiązanych usług świadczonych przez
podmioty udzielające doradztwa dla rolników, przez naukowców, organizacje rolników i inne odnośne zainteresowane podmioty tworzące systemy
wiedzy i innowacji w dziedzinie rolnictwa (AKIS).
3. Państwa członkowskie zapewniają, aby udzielane rolnikom doradztwo było
bezstronne oraz aby podmioty udzielające tego doradztwa nie znajdowały
się w sytuacji konfliktu interesów.
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4. Usługi doradcze dla rolników obejmujące wymogi w dziedzinie zarządzania, w tym zarządzanie ryzykiem, dyrektywy wodnej i ptasiej, wsparcie EPI
oraz rozwój w rolnictwie, a na obszarach wiejskich technologii cyfrowych.
W stosunku do pierwszych regulacji FAS z 2003 r. proponowany system doradztwa rolniczego został co do zasady utrzymany w niezmienionym kształcie,
lecz niektóre cele i zadania ulegały poszerzeniu i uszczegółowieniu. Głównym
postulatem obecnego FAS jest dążenie, aby WPR była bardziej zrównoważona,
przy czym system musi uwzględniać w większym zakresie badania naukowe i innowacje, wspierające wielofunkcyjność unijnych systemów rolnictwa i produkcji żywności. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez inwestowanie w rozwój technologiczny i cyfryzację, a także usprawnianie dostępu do bezstronnej, rzetelnej
i nowej wiedzy. Cele te uzupełnia przekrojowy cel modernizacji i uproszczenia
sektora rolnego, przez sprzyjanie dzieleniu się wiedzą, wprowadzania innowacji
a także zachęcanie do wykorzystywania narzędzi informatycznych. Uznano, że
rolnicy potrzebują nowych instrumentów niezbędnych do prowadzenia rolnictwa
precyzyjnego, które z kolei przyczynią się do łagodzenia skutków zmian klimatu.
Wskazano na potrzebę uruchomienia środków pozwalających na szybsze przechodzenie na tory rolnictwa ekologicznego, które będą wspierać rolników w procesie przekształcania (konwersji) produkcji [Wniosek Rozporządzenie 2018].

6. System doradztwa rolniczego skierowany na płatności bezpośrednie
W nowej perspektywie finansowej płatności bezpośrednie pozostaną nadal istotnym i podstawowym elementem służącym wsparciu dochodów rolników. Dopłaty obszarowe mają charakter powszechny, są adresowane do wszystkich gospodarstw rolnych powyżej 1 ha, ważą na dochodach tych jednostek i spełniają
funkcje regulacyjne, wynikające z konieczności przestrzegania wymogów wzajemnej zgodności. W świetle przyjętych wspólnych zasad dla systemów wsparcia
bezpośredniego za konieczne uznano, aby rolnicy byli zainteresowani dalszym
inwestowaniem w restrukturyzację gospodarstw, ich modernizację, dywersyfikację i absorpcję nowych technologii. Uprawnienia do płatności przyznaje się
wyłącznie osobom faktycznie prowadzącym działalność rolniczą. Dopłaty bezpośrednie przyjmują postać dwóch rodzajów form płatności, a mianowicie płatności
bezpośrednich niezwiązanych, jak i płatności związanych z wielkością produkcji
[Wniosek Rozporządzenie 2018].
W krajowych planach strategicznych WPR płatności bezpośrednie stanowią
wyodrębniony rodzaj interwencji, który wymaga pomocy formalnej ze strony
administracji centralnej oraz pomocy merytorycznej ze strony nie tylko doradców, ale szerzej biorąc całego systemu wiedzy i innowacji rolniczych. Uczestnicy
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działań (beneficjenci) mogą oczekiwać wsparcia w interesujących ich kwestiach,
odnośnie tego jak produkować, ale także jak zachować przy tym standardy środowiskowe oraz zapewnić właściwe warunki pracy i dochody rolnikom. Podstawą
zmian jest konieczność wprowadzania innowacji, które będą kluczowe dla rozstrzygnięcia potencjału rolnictwa i związanych z tym nowoczesnych technologii.
Podstawowym celem doradztwa rolniczego jest dokonywanie oceny spełniania
przez rolników wymogów wzajemnej zgodności, które warunkują dostęp do płatności obszarowej. Droga do tego celu prowadzić może poprzez doradztwo indywidualne, doradztwo zespołowe (grupowe), szkolenia, pokazy, demonstracje, praktyki
i inne poczynanie wdrożeniowe. Ważną rolę spełniać będzie przekazywanie informacji, wprowadzenie szkoleń związanych z upowszechnianiem wiedzy rolniczej,
a ponadto skuteczniejsze przekazywanie zakończonych wyników badań naukowych. Za szczególnie potrzebne uznano doradztwo indywidualne, jako że jest ono
bardziej spersonalizowanym i usystematyzowanym sposobem doradzania.
W krajowym planie strategicznym WPR doradztwo, jako cel przekrojowy
UE, powiązane zostało z restrukturyzacją i modernizacją gospodarstw, w oparciu
o rozwój wiedzy oraz skuteczny sposób wdrażania praktyk rolniczych. Zgodnie
z systemem warunkowości, beneficjenci którzy otrzymują płatności bezpośrednie
muszą spełniać wymogi podstawowe w zakresie zarządzania (SMR) oraz norm
dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska (GAEC).
Wymogi podstawowe zawarte we wniosku rozporządzenia odnoszą się do następujących obszarów:
1. klimat i środowisko,
2. zdrowie publiczne, zdrowie zwierząt i zdrowie roślin,
3. dobrostan zwierząt.
W sumie podstawy zarządzania (SMR) obejmują 13 szczegółowych pozycji
dotyczących przykładowo wody, gleby, różnorodności biologicznej, środowiska,
krajobrazu, bezpieczeństwa żywności czy dobrostanu zwierząt i opierają się na
już obowiązujących dyrektywach Rady i rozporządzeniach UE. Natomiast GAEC
opiera się na 10 szczegółowych pozycjach, które dotyczą między innymi: łagodzenia zmian klimatu i przystosowywania się do nich, ochrony i jakości gleby,
zrównoważonej gospodarki składnikami pokarmowymi oraz dostosowania do
warunków danego miejsca, gospodarowania gruntami w celu ograniczenia erozji,
poprawy gleby, środowiska, itp. [Wniosek Rozporządzenie 2018].
Realizacja celów zawartych w planach strategicznych oceniana będzie na
podstawie trzech wspólnych wskaźników dotyczących produktu, rezultatu i oddziaływania. Wskaźniki produktu odnoszone będą do produktów wytworzonych
w ramach wspieranych interwencji. Natomiast przy ocenie FAS stosowane będą
wskaźniki rezultatu, które odnosić się będą do celów szczegółowych zawartych
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w krajowych planach strategicznych WPR. Ustalone wskaźniki rezultatu będą
zmierzać do zwiększenia efektywności wiedzy i innowacji, zaś określane będą
przez odsetek rolników otrzymujących wsparcie w zakresie doradztwa, szkoleń,
wymiany wiedzy, praktyk lub uczestnictwa w grupach operacyjnych. Pod uwagę będzie brana ocena sposobu łączenia systemów doradztwa i wiedzy oraz liczba doradców włączonych do AKIS (w porównaniu z całkowitą liczbą rolników).
Z kolei trzecim kryterium będzie cyfryzacja rolnictwa, czyli odsetek rolników
korzystających w ramach WPR ze wsparcia technologii. Wskaźniki oddziaływania obrazować będą natomiast, jaka część budżetu WPR przeznaczona będzie na
dzielenie się wiedzą i innowacjami [Wniosek Rozporządzenie 2018].

7. System doradztwa rolniczego w procesie rozwoju
obszarów wiejskich
Motywem przewodnim nowej, zmodernizowanej i uproszczonej WPR jest, aby
rolnictwo stało się bardziej inteligentne, nowoczesne i zrównoważone. W tym celu
należy w procesie modernizacji w większym zakresie uwzględniać badania naukowe i innowacje, poprzez inwestowanie w wiedzę, w rozwój postępu technicznego, rozwój technologiczny i cyfryzację obszarów wiejskich (sieci 5G). W obecnej dobie szczególnie duży nacisk kładzie się na kwestie związane z klimatem
i środowiskiem, które są adresowane do wszystkich uczestników funkcjonujących
na obszarach wiejskich. Ważność obszarów wiejskich wynika z faktu, że zajmują
one około 80% terytorium Wspólnoty. Stąd wynika rozmiar odpowiedzialności,
jaki spoczywa na rodzajach interwencji zawartych w strategii WPR. Dotychczas
kryteria zrównoważonego rozwoju spełniają gospodarstwa ekologiczne, jednak
rozmiar ich występowania na poziomie około 7,0% użytków rolnych, należy ocenić jako niewystarczający. Znaczenie rolnictwa ekologicznego wynika z faktu, że
stanowią metodę rolniczą, której celem jest produkcja żywności przy użyciu naturalnych substancji i procesów. W perspektywie dalszej ekologizacji rolnictwa
pojawiają się nowe wyzwania związane zwłaszcza z produkcją czystej energii, biogospodarką (OZE), gospodarką o obiegu zamkniętym i ekoturystyką.
Czynnikami sprzyjającymi rozwojowi obszarów wiejskich było uruchomienie
krajowej sieci obszarów wiejskich (KSOW) oraz sieci innowacji rolniczych (SIR).
Powstające sieci zmierzały do wzmocnienia infrastruktury społecznej, ułatwienia
powstawania kontaktów sektorowych, budowania zaufania między partnerami
i zapewnienia przepływu informacji między uczestnikami sieci. Do zadań KSOW
można zaliczyć przygotowanie programów szkoleń dla lokalnych grup działania
i zapewnienie wymiany doświadczeń między grupami działania [Wniosek Rozporządzenie 2018].
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W opracowaniu „Przyszłość rolnictwa i produkcji żywności” określono dzielenie się wiedzą i skoncentrowanie się na innowacjach jako przekrojowy cel nowej
WPR. W jej ramach należy dalej wspierać interaktywny model innowacji, dzięki
któremu podmioty prowadzą ściślejszą współpracę, aby jak najlepiej wykorzystać
uzupełniające się rodzaje wiedzy w celu rozpowszechniania praktycznych rozwiązań. Wskazano jako niezbędne, usprawnienie usług doradczych dla rolników
w ramach systemu wiedzy i innowacji w dziedzinie rolnictwa. W planie strategicznym WPR powinny znaleźć się informacje na temat metod współpracy służb
doradczych, sieci na rzecz badań naukowych i sieci obszarów wiejskich. Każde
państwo członkowskie lub w odpowiednich przypadkach region, może finansować szereg działań mających na celu wymianę wiedzy i innowacji, stosując rodzaje interwencji przedstawione w rozporządzeniu [Komunikat 2017].
We wniosku Rozporządzenia PE i Rady (2018) przyjęto osiem rodzajów interwencji związanych z rozwojem obszarów wiejskich, w tym:
1. Zobowiązania środowiskowe, klimatyczne i inne zobowiązania w dziedzinie
zarządzania,
2. Ograniczenia naturalne lub inne ograniczenia specyficzne dla obszaru,
3. Niekorzystne warunki specyficzne dla obszaru wynikające z określonych
obowiązkowych wymogów,
4. Inwestycje,
5. Rozpoczęcie działalności przez młodych rolników i zakładanie przedsiębiorstw wiejskich,
6. Narzędzia zarządzania ryzykiem,
7. Współpraca,
8. Wymiana wiedzy i informowanie.
Rodzaje interwencji związane z rozwojem obszarów wiejskich obejmują
w głównej mierze płatności z tytułu zobowiązań środowiskowych, klimatycznych
i zobowiązań w dziedzinie zarządzania. Zasadniczym celem rodzajów interwencji
w ramach obszarów wiejskich jest skoncentrowanie się na innowacjach jako przekrojowym celu nowej WPR, uczynienia w ten sposób z terenów wiejskich obszaru
wydajnego i zrównoważonego rolnictwa.
Należy zwrócić uwagę, że wśród ośmiu rodzajów interwencji związanych
z rozwojem obszarów wiejskich, aż dwa są bezpośrednio skierowane do służb
doradczych. Pozostałe rodzaje interwencji wymagają od doradców dużego zaangażowania przy realizacji przyjętych celów i zadań. Wśród rodzajów interwencji
skierowanych do FAS wymienić należy 1. Współpracę oraz 2. Wymianę wiedzy
i informowanie [Wniosek Rozporządzenie 2018].
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8. Charakterystyka rodzaju interwencji „Współpraca”
Wieś i obszary wiejskie stanowią środowisko sprzyjające kontaktom interpersonalnym na różnych płaszczyznach działania. Poziom współpracy jest zróżnicowany regionalnie, uzależniony od wielu czynników, w tym od tradycyjnych
form współdziałania, zakresu zdobytych doświadczeń, liczby uczestników i cech
charakterologicznych rolników. Koncepcja nadania ram organizacyjnych strategii współpracy zapoczątkowana została w 2012 r. przez europejskie partnerstwo
innowacyjne na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa (EIP-AGRI).
Działanie miało przyczynić się do realizacji strategii UE „Europa 2020” na rzecz
inteligentnego i trwałego wzrostu gospodarczego. EIP-AGRI koncentrował się
na tworzeniu partnerstwa i łączeniu osób z różnych środowisk zawodowych za
pośrednictwem grup operacyjnych i grup fokusowych. W realizacji współpracy
uczestniczyli rolnicy, doradcy, badacze, przedsiębiorstwa rolne, organizacje pozarządowe i inne zainteresowane strony [Komunikat 2012].
Podejmowane interwencje w ramach współpracy będą polegać na zwiększeniu
inwestycji w wiedzę i innowacje oraz zwiększonym dostępie do nich rolników.
Głównym instrumentem wspierania innowacji w ramach nowej WPR pozostaje
nadal europejskie partnerstwo innowacyjne (EPI-AGRI), zmierzające do realizacji oddolnych projektów innowacji realizowanych przez grupy operacyjne. Podejście innowacyjne europejskiego partnerstwa innowacyjnego skupiać się będzie
na dzieleniu się wiedzą w formach interaktywnych, które angażują wszystkich
uczestników.
Wsparcie uzyskają konkretne projekty badawcze i innowacyjne w zakresie żywności, rolnictwa, rozwoju obszarów wiejskich i gospodarki ekologicznej.
Oczekuje się uzyskać synergię między programami ponadnarodowymi, a projektami na szczeblu regionalnym lub lokalnym a krajowymi sieciami obszarów
wiejskich. Współpraca ma zmierzać do przyspieszenia procesu przyswajania innowacyjnych rozwiązań i najlepszych praktyk wśród wszystkich podmiotów występujących na obszarach wiejskich.
Nowy rodzaj interwencji w postaci współpracy będzie realizowany poprzez
wsparcie, jakie państwa członkowskie będą przyznawać grupom operacyjnym europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz wydajnego i zrównoważonego
rolnictwa. Ponadto w tym rodzaju interwencji będą znajdować się programy mające na celu promowanie systemów jakości, organizacji producentów oraz grup
producentów. Wsparcie będzie przyznawane, jeśli w tę współpracę będą zaangażowane co najmniej dwa podmioty. Wśród szczegółowych przepisów mówi się
o kryteriach udzielania wsparcia finansowego, w tym pokrywaniu kosztów zrealizowanych projektów i operacji. W przypadku współpracy w kontekście dziedzi-
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czenia i spadkobrania gospodarstw rolnych, państwa członkowskie mogą wspomóc ten proces i przyznawać wsparcie rolnikom, którzy osiągnęli wiek emerytalny, określony w prawie krajowym [Wniosek Rozporządzenie 2018].

9. Charakterystyka rodzaju interwencji „Wymiana wiedzy
i informowanie”
W nowym planie strategicznym określono, że państwa członkowskie mogą przyznawać wsparcie na wymianę wiedzy i informowanie w dziedzinie rolnictwa. Wymiana wiedzy i informowanie znajduje pełne odzwierciedlenie w Systemie Wiedzy i Innowacji Rolniczej (AKIS), w ramach którego funkcjonuje przykładowo
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich.
Koncepcja AKIS wypracowana została przez Strategiczną Grupę Roboczą
Stałego Komitetu Badań Rolniczych (SWG SCAR), w oparciu o postulaty OECD
i FAO. Początkowo AKIS uważany był za projekt teoretyczny, który ewaluował
pod wpływem szerszego podejścia do wiedzy, badań, wdrażania i upowszechniania. Z czasem zaczął przybierać bardziej praktyczny charakter. W trakcie badań
stwierdzono, że istniejący model badań zawodzi, ponieważ innowacje postrzegane były jako proces liniowy, biegnący od podstawowych badań, poprzez wdrażanie i rozwój, kończąc na aplikacjach komercyjnych. Liniowy system transferu
wiedzy nie był skuteczny i wystarczająco dostosowany do rozwiązywania bardziej
złożonych zadań. W to miejsce zaproponowano interaktywny model innowacji
oparty na wielu podmiotach, który koncentruje się na tworzeniu partnerstwa,
z wykorzystaniem podejścia oddolnego, łączącego rolników, doradców, badaczy,
przedsiębiorstw i innych podmiotów w grupach operacyjnych. Poprzez udział
wielu podmiotów oczekuje się, że ta wymiana wiedzy wygeneruje nowe projekty
i pomysły oraz przekształci istniejącą wiedzę w ukierunkowane rozwiązania [Preparing for future AKIS 2019].
Istotą i główną przesłanką propozycji dokumentów Komisji Europejskiej jest,
aby FAS nabrał zupełnie nowego znaczenia, nie jako wyodrębniony i niezależny
system, lecz aby stał się ogniwem szerszego układu jakim jest AKIS. W związku
z tym AKIS powinien skupiać w sobie wszystkie podmioty i wspierać interaktywny model innowacji, dzięki któremu jednostki prowadzą między sobą ścisłą
współpracę, zaś celem jest najlepsze wykorzystanie uzupełniających się rodzajów
wiedzy i przystosowaniu ich do praktycznych rozwiązań.
Plany strategiczne WPR opracowują państwa członkowskie i dlatego na nich
spocznie ciężar przygotowania koncepcji AKIS. System Wiedzy i Innowacji Rolniczych ma stać się strukturą organizacyjną, która będzie funkcjonowała jako pomost wymiany praktyk organizacyjnych i wiedzy między osobami, organizacjami
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i instytucjami. Po drugie, kraje członkowskie będą musiały ustalić w jaki sposób usługi doradcze, sieci badawcze i sieci obszarów wiejskich będą uzupełniać
się w ramach AKIS oraz w jaki sposób świadczone będą usługi doradcze i usługi
wsparcia innowacji. Po trzecie będą musiały ustalić strategię rozwoju technologii
cyfrowych w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz strategię stosowania efektywnych interwencji w ramach planu strategicznego WPR.
Cechą charakterystyczną AKIS będzie uczestniczenie w nim wielu powiązanych ze sobą ogniw, w tym FAS, EIP, KSOW-SIR, jednostek naukowo-badawczych,
placówek edukacyjnych, organizacji i grup producentów, jednostek usługowych,
rolników, sieci innowacji rolniczych, mediów, organizacji pozarządowych (NGO)
i innych podmiotów, które występują w roli partnerów innowacji w rolnictwie.
Podstawowe cele AKIS obejmować będą zatem tworzenie, dzielenie się i wdrażanie nowej wiedzy, nowych technologii, nowych produktów i nowych sposobów
organizacji oraz sposobów współpracy [Wniosek Rozporządzenie 2018].

10. Uwagi końcowe
System Doradztwa Rolniczego w oparciu o regulacje z 2003 r. był realizowany
przez okres 14 lat, w ramach dwóch kolejnych perspektyw finansowych. Doradcy
udowodnili swoją wartość w pobudzaniu sektora rolnego do innowacji i edukacji producentów rolnych. Rolnicy byli nie tylko biernymi odbiorcami porad, ale
współtworzyli system, uczestnicząc aktywnie w procesie wdrażania innowacji.
W minionym okresie pojawiło się wiele nowych rozwiązań w rolnictwie, które
usprawniały kierowanie jednostkami gospodarczymi w oparciu o nowe rozwiązania naukowe i technologiczne. Wartość innowacji przejawiała się w dążeniu do
zrównoważonego rozwoju, do ochrony klimatu, do przechodzenia na tory gospodarki ekologicznej. Tempo zmian było uzależnione od poziomu finansowania
struktury doradztwa rolniczego, określonego w programach rozwoju obszarów
wiejskich w poszczególnych krajach.
Założenia Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2027 zmierzają, aby rolnictwo
było bardziej zmodernizowane, uproszczone, inteligentne, nowoczesne i zrównoważone. W planach strategicznych WPR szczególnie duży nacisk kładzie się na
ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu, na integrację środowiska i współdziałanie producentów. Zaproponowano nowy model realizacji WPR,
w którym nacisk przesunięto z realizacji celów na uzyskane wyniki, na proces
zwiększenia pomocniczości, mając przy tym na uwadze zwiększenie spójności celów przyszłej WPR z ogólnymi celami UE.
Na przyszłą perspektywę finansową należy spojrzeć poprzez pryzmat polityki
innowacji, która dominuje we wszystkich aspektach rodzajów interwencji prze-
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widzianych w krajowych planach strategicznych WPR. Systemu Doradztwa Rolniczego nie należy traktować jako wyodrębnionego podmiotu doradczego, lecz
jako jedno z ogniw szerszego układu innowacyjnego w postaci Systemu Wiedzy
i Innowacji Rolniczych (AKIS). W tym kontekście rośnie rola doradców rolniczych jako centralnej postaci w AKIS, ponieważ stanowią oni jedno z głównych
źródeł informacji dla kształtowania decyzji rolników. Mimo, że doradcy charakteryzują się na ogół wyższym wykształceniem, to powinni uzyskiwać lepszy dostęp
do najnowszej wiedzy i praktyk. Muszą regularnie podnosić swoje umiejętności
technologiczne, dotyczące zarządzania gospodarstwem, umiejętności interaktywne i cyfrowe. Powinni uczestniczyć w seminariach tematycznych regionalnych,
krajowych oraz międzynarodowych, w celu permanentnej aktualizacji wiedzy.
W ramach rodzaju interwencji „Współpraca” doradcy powinni systematycznie
uczestniczyć w wymianie zagranicznej, jako korzystnym sposobie uzyskania szerszej perspektywy spojrzenia na realizację polityki rolnej i stosowane praktyki. Potrzebny jest nowy system dzielenia się wiedzą i narzędzia oddziaływania na rolników oraz podjęcie szkoleń dla doradców w całej UE. Takie postulaty wydaje się
spełniają ideę pełnego urzeczywistnienia Systemu Wiedzy i Innowacji Rolniczych
(AKIS) w przyszłej perspektywie finansowej.
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STRESZCZENIE

Celem opracowania było przedstawienie sytuacji Systemu Doradztwa Rolniczego po
wejściu w życie nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027. Doradztwo wyodrębniono jako odrębny rodzaj interwencji w ramach planu strategicznego WPR. Dla realizacji zadań przeznaczono dwa rodzaje interwencji związane ze współpracą oraz wymianą
wiedzy i informowaniem. Jako niewystarczający uznano liniowy system transferu wiedzy.
Zamiast tego zaproponowano, by realizować interaktywny model innowacji oparty na
wielu podmiotach. Kierunkowym działaniem jest zorganizowanie w każdym kraju Systemu Wiedzy i Innowacji Rolniczych.
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PLACE OF THE AGRICULTURAL ADVISORY SYSTEM IN THE NEW FINANCIAL
PERSPECTIVE OF CAP 2021-2027
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SUM M A RY

The purpose of the study was to present the situation of the Agricultural Advisory
System after the entry into force of the new financial perspective for 2021-2027. Consultancy was distinguished as a separate type of intervention under the CAP strategic plan.
Two types of interventions related to cooperation as well as exchange of knowledge and
information were intended for the implementation of tasks. The linear knowledge transfer
system was considered insufficient. Instead, it was proposed to implement an interactive
innovation model based on many entities. Organization of the Agricultural Knowledge
and Innovation System is organized in each country.
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1. Wstęp
Doradztwo rolnicze określane jest jako „proces pomagania ludziom w podejmowaniu decyzji poprzez wybór spośród alternatywnych rozwiązań ich problemów”
[Van den Ban, Hawkins 1997]. Wenancjusz Kujawiński [2009] wskazuje ponadto
na edukacyjny aspekt doradztwa pozwalający nastawić i wdrożyć rolnika do samodzielnego rozpoznawania i rozwiązywania swoich problemów zawodowych.
Z kolei Bogdan M. Wawrzyniak [2000] uwypukla „pomostową” rolę doradcy, pomiędzy rolnikiem gospodarującym w układzie lokalnym, a układem ponadlokalnym, w ramach którego funkcjonują rynki rolne.
Zadania realizowane przez doradztwo rolnicze, wynikające z ustawy z dnia
22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego, sprowadzają się
do aktywnego udziału tych jednostek w przemianach polskiego rolnictwa i wsi,
przede wszystkim w unowocześnianiu metod produkcji, poprawie wyników hodowlanych oraz warunków życia na wsi. Dzisiejsze wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego są kontynuatorami kilku następujących po sobie, instytucjonalnych form organizacji publicznego doradztwa w kraju. Wypracowany przez lata,
i stosowany nadal model partnerskiego współdziałania doradcy z rolnikiem, daje
społeczne poszanowanie osobom wykonującym zawód doradcy rolniczego, a jednocześnie jest solidnym zobowiązaniem do udzielania doradztwa pożytecznego,
sprawnego i efektywnego.
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Celem artykułu jest przedstawienie istoty i zalet pracy doradczej z grupami
problemowymi rolników, zarówno dla jej uczestników, jak i organizatora tego
sposobu oddziaływania doradczego, a także propozycja wykorzystania formy
grupowej w ośrodku doradztwa rolniczego.
Istotnym argumentem dla powołania grup problemowych, oprócz korzyści
społecznych i ekonomicznych, jest potrzeba odpowiedzi na zauważalną w obecnych czasach sprzeczność pomiędzy wszechobecną informacją, a brakiem informacji spersonalizowanej – dostosowanej do problemu konkretnego rolnika.

2. Formy i metody pracy WMODR z odbiorcami usług
Nieustanna edukacja oraz wykorzystanie metod transferu wiedzy, obok właściwych rozwiązań legislacyjnych, to główne czynniki rozwoju gospodarczego. Na
warmińsko-mazurskiej wsi funkcjonują dwie grupy odbiorców działań WMODR
– rolnicy oraz inni mieszkańcy obszarów wiejskich. Dwie grupy żyjące razem, ale
posiadające inne potrzeby, inne problemy, inne oczekiwania. Rolnik produkujący
żywność powinien mieć możliwość osiągnięcia dochodu ze swojej działalności,
zapewniającego spokojne oraz godne bytowanie jego i jego rodziny. Dla niego
WMODR ma ofertę doradztwa w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań do
praktyki. Ośrodek wspiera doradczo także osoby odchodzące z rolnictwa, szczególnie w tzw. okresie przejściowym – w zakresie przedsiębiorczości pozarolniczej,
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, możliwości reorientacji zawodowej.
Inni mieszkańcy obszarów wiejskich otrzymują pomoc doradczą w zakresie m.in.:
rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, unowocześniania wiejskiego
gospodarstwa domowego, ubiegania się o pomoc współfinansowaną ze środków
Unii Europejskiej, promocji produktów lokalnych i regionalnych, działań na rzecz
zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi.
Olsztyński ośrodek doradztwa rolniczego, jak każdy z 16 funkcjonujących
w kraju, pracuje na bazie rocznych programów działalności [Ustawa 2004]. Zapisane w programach zadania z zakresu doradztwa rolniczego są precyzyjnie
opisane co do form, metod oraz zasięgu. Program działalności WMODR na rok
2020 zawiera działania i czynności doradcze, których wykonanie przyczyni się do
realizacji projektów wskazanych w „Planie dla wsi”, czyli rządowym programie
rolnym1.
1 Założenia tego planu są konkretne i realne. Po pierwsze: ugruntowanie pozycji rolnictwa jako
jednego z filarów polskiej gospodarki; po drugie: wykorzystanie potencjału rolnictwa, aby dochody
rolników pochodziły przede wszystkim z produkcji rolnej; po trzecie: ustabilizowanie produkcji
rolnej na wysokim poziomie. Przykłady projektów „Planu dla wsi” to zwiększenie dofinansowania
do paliwa rolniczego, większa sprzedaż bezpośrednia i rolniczy handel detaliczny, zdrowa polska
żywność, polskie pasze, rolnictwo dla ekologii, walka z afrykańskim pomorem świń.
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Szeroko zakrojone zadania wymagają od WMODR oferowania usług doradczych na wysokim poziomie merytorycznym, ale co równie ważne, w formach
i metodach atrakcyjnych dla odbiorców tych usług. Stąd też w roku 2020 postanowiono poszerzyć paletę usług o pracę grupową z rolnikami2. Utworzono grupy rolników, których łączą profile działalności oraz problemy związane z jej prowadzeniem. Praca grupowa z rolnikami jest kolejnym krokiem podejmowanym
przez WMODR na rzecz transferu wiedzy do praktyki rolniczej. Prowadzącymi
spotkania nie będą wyłącznie doradcy terenowi, ale w zależności od potrzeb
uczestników grup, spotkania wzbogacą wiedzą i doświadczeniem przedstawiciele podmiotów mogących mieć wpływ na proces rozwiązywania problemów
produkcyjnych i organizacyjnych, w tym również przedstawiciele świata nauki.
Spotkania praktyki rolniczej z nauką niosą ze sobą obustronne korzyści – rolnicy
otrzymują propozycje nowoczesnych rozwiązań swoich problemów, a naukowcy
poznają autentyczne potrzeby rolników, co może przełożyć się na utylitarne podejście do tematów badawczych.
Uogólniając – WMODR doradza, informuje i szkoli. Czyni to w sposób nieprzerwany, gdyż zapotrzebowanie na szkolenia, informacje oraz doradztwo nigdy
się nie zmniejsza dlatego, że proces zmian rozwojowych charakteryzuje ciągłość.
Ośrodek upowszechnia wiedzę rolniczą organizując szkolenia, seminaria,
konferencje, szkolenia wyjazdowe. Świadczone przez pracowników WMODR
doradztwo indywidualne ma na celu przedstawienie rolnikowi, który znalazł się
w sytuacji problemowej, różnych propozycji rozwiązań problemu. Prowadzona
jest działalność promocyjna gospodarstw, prezentująca dorobek branżowy, najlepsze wyniki hodowlane i produkcyjne oraz towary podczas wystaw, targów,
konkursów. Działania upowszechnieniowe, szkoleniowe, informacyjne Ośrodka
są wzbogacone działalnością wydawniczą. Ponadto w Ośrodku sporządzane są
opracowania ekonomiczne, finansowe i technologiczne, a także wypełniane wnioski i inne dokumenty niezbędne do ubiegania się o przyznanie pomocy finansowanej lub współfinansowanej ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych lub zagranicznych.
Dużo uwagi w Ośrodku poświęca się doskonaleniu kadry – jedynie kierunkowo wykształcona, merytoryczna kadra, stale doskonaląca wiedzę i umiejętności,
może sprostać wyzwaniom stawianym przez odbiorców doradztwa oraz wynikającym z konkurencyjnego rynku usług doradczych.
2 Grupowa forma doradztwa jest opisana w metodyce doradztwa rolniczego i była stosowana
przez podmioty doradztwa publicznego, jednak nie stała się formą powszechną. Praca z grupą
wywodzi się z podstawowego podziału form organizacji rolniczej działalności doradczej, tj. formy
indywidualnej i formy grupowej [za:] W. Kujawiński, 2005.
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3. Korzyści pracy z grupą
Zalety pracy z grupą opisane w literaturze, które najprawdopodobniej dostrzeże
uczestnik grupy, to [Pakiet edukacyjny..]:
 poczucie przynależności – nie jestem sam ze swoim problemem;
 pole do refleksji – słucham, widzę, doświadczam, mówię, rozkładam problem na czynniki, czyli poświęcam czas danemu zagadnieniu;
 inspiracja przykładami innych – uczę się, być może znajdę w sobie odwagę
do działania, eksperymentowania;
 grupa pomaga dostrzec siebie na tle innych – widzę człowieka z podobnym
problemem, porównuję, wnioskuję, mogę zachwycić się postawą drugiej osoby,
mogę zauważyć jej pomyłki, mogę pocieszyć siebie, bo „u mnie nie jest jeszcze
najgorzej”;
 okazja do rozmów, dyskusji – kiedy nazwę swój pomysł, przedyskutuję go
z kimś, z pewnością go zmodyfikuję, zobaczę więcej aspektów;
 wymiana doświadczeń – każde spotkanie z drugim człowiekiem posiada wartość niemożliwą do parametrycznej oceny; historia drugiego człowieka, jego
wiedza, umiejętności, doświadczenie czynią go jednostką niepowtarzalną.
Warto zauważyć, że praca z grupą definiowana jest jako oszczędna i skuteczna
metoda pomagania jednostkom, które borykają się z podobnymi problemami
i odczuwają podobne lęki [Gladding 1994]. Stąd wniosek o korzyściach
pracy z grupą, które odniesie jej organizator. Ekonomiczne korzyści są łatwe
do określenia – to przede wszystkim oszczędność kosztów pracy doradcy
prowadzącego grupę – przemieszcza się do jednego punktu świadczenia
doradztwa, w ciągu określonej jednostki czasowej doradza równocześnie kilku
osobom itd. Ale ważny jest również aspekt wizerunkowy WMODR. Założono,
że ta forma pracy z rolnikami, spotka się z ich uznaniem i stanie się popularna.

4. Praca z grupą rolników w WMODR
W procesie planowania pracy doradczej na rok 2020 przyjęto jako zasadę utworzenie grupy problemowej na terenie każdego z 19 Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego. Typy grup, liczba uczestników oraz cele powołania mają swoje
źródło w doświadczeniu zawodowym doradców terenowych. To bieżący kontakt
z rolnikami i współpraca z przedstawicielami jednostek działających w otoczeniu rolnictwa, pozwoliły na wskazanie powyższych. Potrzeby rolników zostały zidentyfikowane, a wspólnym celem wszystkich grup jest poszukiwanie rozwiązań
problemów, jakie stoją przed ich uczestnikami. Aby zamierzenia pracy z grupą
powiodły się, doradcy zawiązujący grupy skupili się na kilku czynnikach, tj.:
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dobór kandydatów do grupy – uczestnicy jednorodni pod względem zidentyfikowanego problemu, niejednorodni pod względem doświadczenia,
poziomu zaawansowania produkcyjnego, organizacyjnego;
 cele grupy – powinny być znane i zaakceptowane przez uczestników, bo
tylko wtedy są gwarancją ich aktywności;
 wielkość grupy – zbyt mała nie pozwoli osiągnąć korzyści z jej funkcjonowania, zbyt duża może nie sprzyjać atmosferze pracy, zwiększa ryzyko
dezorganizacji i wewnętrznych konfliktów, brak czasu na zapoznanie się
i odpowiedź na potrzeby wszystkich uczestników;
 kryterium dostępu – grupa otwarta czy grupa zamknięta – charakter pracy
z grupą rolników przemawia za stałym, niezmiennym udziałem w grupie;
 poufność – warunek konieczny do spełnienia dla komfortu uczestników
i ich otwartości.
Tabela 1
Charakterystyka grup problemowych w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku
Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie w roku 2020


Typ grupy

Grupa producentów
żywności ekologicznej

Charakterystyka grupy
PROBLEMY GRUPY:
Brak punktów skupu surowców i produktów ekologicznych. Niskie ceny za surowce
i produkty. Brak możliwości negocjacji cen za produkty oferowane w małych partiach.
CEL GRUPY:
Wspólna sprzedaż surowców i produktów ekologicznych.
PZDR / LICZBA UCZESTNIKÓW GRUP:
Braniewo / 9; Ełk / 5; Gołdap / 10; Ostróda / 5
PROBLEM GRUPY:
Jakość trwałych użytków zielonych.
CEL GRUPY:
Poprawa jakości pasz objętościowych z trwałych użytków zielonych.
PZDR / LICZBA UCZESTNIKÓW GRUP:
Nidzica / 10; Szczytno / 7

Grupa producentów bydła
mlecznego

Grupa hodowców trzody
chlewnej

PROBLEM GRUPY:
Wydajność krów mlecznych.
CELE GRUPY:
Efektywne zwalczanie chorób.
Prawidłowe żywienie.
Odpowiedni dobór ras mlecznych do stada.
PZDR / LICZBA UCZESTNIKÓW GRUPY:
Węgorzewo / 13
PROBLEMY GRUPY:
Szerzący się wirus afrykańskiego pomoru świń (ASF).
Rosnące koszty związane z bioasekuracją.
CELE GRUPY:
Skuteczna ochrona przed ASF.
Racjonalne zmniejszenie kosztów bioasekuracji.
PZDR / LICZBA UCZESTNIKÓW GRUP:
Działdowo / 6; Iława / 10
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Typ grupy

Charakterystyka grupy

Grupa rolników
stosujących środki
zapobiegające zniszczeniu
potencjału produkcji
rolnej

PROBLEM GRUPY:
Utrzymanie stabilności plonowania przy zmiennych warunkach klimatycznych.
CEL GRUPY:
Prawidłowa agrotechnika.
PZDR / LICZBA UCZESTNIKÓW GRUP:
Giżycko / 5; Nowe Miasto Lubawskie / 6

Grupa małych
gospodarstw rolnych

PROBLEM GRUPY:
Niska rentowność małych gospodarstw.
CELE GRUPY:
Zdefiniowanie możliwości poprawy rentowności.
Wykorzystanie potencjału gospodarstwa jako alternatywnego źródła dochodu.
PZDR / LICZBA UCZESTNIKÓW GRUP:
Olsztyn / 8; Pisz / 10

Grupa
producentów żywności
zainteresowanych
formą rolniczego handlu
detalicznego (RHD)

PROBLEM GRUPY:
Niewystarczająca wiedza o procedurze rozpoczęcia sprzedaży w ramach RHD.
CEL GRUPY:
Rozpoczęcie działalności w ramach RHD.
PZDR / LICZBA UCZESTNIKÓW GRUPY:
Olecko / 5

Grupa producentów bydła
mięsnego

PROBLEM GRUPY:
„Jak dobrze produkować, by dobrze sprzedać”.
CEL GRUPY:
Poprawa jakości żywca wołowego.
PZDR / LICZBA UCZESTNIKÓW GRUPY:
Mrągowo / 5

Grupa producentów roślin
bobowatych

Grupa producentów zbóż
konsumpcyjnych

PROBLEMY GRUPY:
Niska jakość materiału siewnego. Niskie ph gleby. Zróżnicowane plonowanie.
CEL GRUPY:
Nawiązanie współpracy w grupie rolników; wspólna sprzedaż.
PZDR / LICZBA UCZESTNIKÓW GRUPY:
Lidzbark Warmiński / 15
PROBLEM GRUPY:
Niskie ceny zbóż w skupie.
CEL GRUPY:
Poprawa jakości plonu, m.in. przez dobór odmian odpornych na zmieniające się
warunki klimatyczne oraz choroby i szkodniki.
PZDR / LICZBA UCZESTNIKÓW GRUPY:
Kętrzyn / 5

Grupa pszczelarzy
amatorów

PROBLEMY GRUPY:
Choroby pszczół. Niewłaściwe relacje między rolnikiem a pszczelarzem.
CELE GRUPY:
Zawiązanie grupowej formy działania (produkcja, sprzedaż, rozwiązywanie
problemów produkcyjnych). Podnoszenie u konsumentów miodu i produktów
pszczelich świadomości znaczenia ochrony środowiska.
PZDR / LICZBA UCZESTNIKÓW GRUPY:
Bartoszyce / 7

Grupa rolników
zainteresowanych
stosowaniem
odnawialnych źródeł
energii (OZE)

PROBLEMY GRUPY:
Wysokie koszty energii elektrycznej. Niewystarczająca wiedza o możliwości
wykorzystania OZE w gospodarstwie.
CEL GRUPY:
Rozpoczęcie stosowania OZE w gospodarstwie.
PZDR / LICZBA UCZESTNIKÓW GRUPY:
Elbląg / 6

Źródło: Opracowanie własne.
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Spotkania grupowe, oprócz zasadniczego dyskusyjnego charakteru, będą
przyjmować różne warianty: spotkania demonstracyjne w gospodarstwach
uczestników grup, spotkania wyjazdowe (zwiedzanie targów, wystaw, ale także
udział w targach w roli wystawców produktów), spotkania z przedstawicielami
jednostek, organizacji, instytucji mogących mieć wpływ na proces rozwiązywania
problemów produkcyjnych i organizacyjnych uczestników grup.
Grupy rozpoczynają pracę w roku 2020 z założeniem, że niektóre z nich będą
funkcjonować w latach następnych. Do podjęcia decyzji o przyszłości grup wykorzystane zostaną: wyniki ankiet wśród uczestników grup na koniec roku, informacje i opinie od doradców prowadzących grupy, wnioski z seminarium podsumowującego roczną pracę grup, w którym udział wezmą uczestnicy grup, doradcy z nimi pracujący oraz rolnicy potencjalnie zainteresowani dołączeniem do
istniejącej grupy, bądź zawiązaniem nowej.

5. Podsumowanie
Czynniki mające wpływ na efektywność omawianego sposobu pracy z odbiorcami usług, z punktu widzenia organizatora, można sklasyfikować jako zewnętrzne
i wewnętrzne. Postawy uczestników grup i ich zaangażowanie we wspólne poszukiwanie rozwiązań problemów są w niewielkim stopniu możliwe do kształtowania przez doradcę prowadzącego grupę. Natomiast sposób prowadzenia grupy,
komunikacja z uczestnikami i sprawność w działaniu, są cechami pożądanymi,
a wręcz koniecznymi u osoby oddelegowanej do pracy z grupą. Rola doradcy
w grupie jest niezwykle istotna - komentarze, wyjaśnienia, zachęty z jego strony
pozwolą scalić grupę oraz stworzyć dogodne warunki do przyswajania wiedzy
i twórczego poszukiwania rozwiązań problemów.
W pracy z grupą dostrzega się szczególnie pozytywne wzajemne oddziaływanie uczestników - tzw. „efekt lustra” - każdy z nich może zobaczyć siebie w innym
uczestniku, porównać, dokonać analizy, uchwycić przedmiot dalszych dążeń, wyciągnąć wnioski lub utwierdzić się w przekonaniu, że postępuje w swoim gospodarstwie właściwie.
Doradztwo grupowe nie zastąpi doradztwa indywidualnego – posiada ono
swoją niezachwianą funkcjonalność – może natomiast być jedną z korzystnych
form pracy doradczej z rolnikami, którzy ocenią ją jako sprawną i efektywną.
Po doświadczeniach roku 2020 określone zostaną dalsze potrzeby i możliwości
działań WMODR w zakresie prowadzenia grup problemowych rolników na terenie Warmii, Mazur i Powiśla.
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STRESZCZENIE

Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego wykonują zadania w zakresie doradztwa rolniczego wykorzystując w tym celu szereg form i metod pracy. Celem artykułu jest
przedstawienie istoty i zalet pracy doradczej z grupami problemowymi rolników, zarówno
dla jej uczestników, jak i organizatora tego sposobu oddziaływania doradczego, a także
propozycja wykorzystania formy grupowej w ośrodku doradztwa rolniczego. W artykule
dokonano charakterystyki grup problemowych zawiązanych w Warmińsko-Mazurskim
Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie w roku 2020.
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APPLICATION OF GROUP WORK WITH FARMERS ON THE EXAMPLE
OF THE WARMIAN-MASURIAN AGRICULTURAL ADVISORY CENTER BASED
IN OLSZTYN
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SUM M A RY

Voivodship agricultural advisory centers perform agricultural advisory tasks using for
this purpose a number of forms and methods of work. The purpose of this article is to
present the essence and advantages of advisory work with farmers` problem groups, both
for its participants and the organizer of this way of advisory impact, as well as to propose
the use of group form in an agricultural advisory center. The article describes the problem groups established in the Warmian-Masurian Agricultural Advisory Center based
in Olsztyn in 2020.
e-mail: m.micinska-wasik@w-modr.pl

30

ZAGADNIENIA DORADZTWA ROLNICZEGO NR 1/2020

ARKADIUSZ SADOWSKI
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

PRZYCZYNY PRZESTRZENNEGO ZRÓŻNICOWANIA
ABSORPCJI WYBRANYCH FORM WSPARCIA Z PROGRAMU
ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013
Nadesłany: 30.01.2020

Zaakceptowany do druku: 30.03.2020

1. Wstęp
Środki pomocowe Unii Europejskiej w swoich założeniach miały stanowić instrument wspierający konwergencję gospodarczą tych krajów członkowskich,
których poziom rozwoju był stosunkowo niski. Szczególną rolę odgrywały one
w państwach, które do UE przystępowały od 2004 roku (w tym w Polsce), i które w większości nadrabiały zaległości wynikające z funkcjonowania nieefektywnego systemu socjalistycznego. Jednym z zaniedbanych obszarów jest rolnictwo
i obszary wiejskie, gdzie zakres niezbędnych przemian obejmuje szereg zagadnień, jak modernizacja gospodarstw rolnych, poprawa stanu środowiska, pozarolnicze miejsca pracy na wsi czy w końcu usprawnienie infrastruktury wiejskiej.
Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, alokowane w drugim filarze
Wspólnej Polityki Rolnej nakierowane są na realizację tych celów. Ze względu
na mnogość zakresów interwencji, dość liczne jest grono podmiotów mogących
być potencjalnymi beneficjentami wsparcia. W zdecydowanej większości środki
przeznaczone są dla gospodarstw rolnych, jako podstawowych podmiotów zaangażowanych w produkcję rolną i wpływających na stan środowiska na terenach
rolniczych i wiejskich. Niemniej jednak w grupie potencjalnych odbiorców funduszy pomocowych PROW znajdują się też właściciele lasów, zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego, jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje
pozarządowe. Korzystanie z poszczególnych działań jest dobrowolne, stąd należy
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założyć, że nie jest możliwe osiągnięcie pełnej konwergencji celów ogólnospołecznych i mikroekonomicznych. Można bowiem przyjąć, że intencje kreatorów
polityki rolnej i jej odbiorców są w pewnym przynajmniej zakresie rozbieżne.
W pierwszym przypadku nakierowane są one na wspomniane wyrównywanie
szans rozwojowych. Podmioty gospodarcze w swoich decyzjach kierują się natomiast potrzebą poprawy pozycji konkurencyjnej i maksymalizacją zysku. Nieco
inna jest natomiast motywacja jednostek samorządu terytorialnego, gdzie także
powinny przeważać cele społeczne, aczkolwiek w praktyce nie można wykluczyć
chęci realizowania bieżących celów politycznych (wyborczych), oderwanych lub
tylko nie do końca zbieżnych z najpilniejszymi potrzebami lokalnej społeczności.
W pozyskaniu środków ważna jest też sama umiejętność aplikowania i spełnianie granicznych progów dostępu do poszczególnych instrumentów. Na podstawie
powyższych rozważań można założyć, że przestrzenne zróżnicowanie wykorzystania funduszy z poszczególnych działań PROW jest zróżnicowane i uzależnione
od szeregu czynników o charakterze ekonomicznym, społecznym, a także politycznym i historycznym. Zróżnicowany w skali kraju jest bowiem zarówno poziom rozwoju poszczególnych jednostek terytorialnych [Stanny i inni 2018, Trojak 2013], struktura agrarna, a także stan środowiska rolniczego. Dlatego celem
niniejszego opracowania jest zbadanie zarówno samego zjawiska przestrzennej
dystrybucji wsparcia, wskazanie czynników powodujących jego zróżnicowanie
oraz próba oceny, na ile aktywność w zakresie pozyskiwania środków w poszczególnych obszarach interwencji przyczyniała się do realizacji celów PROW.

2. Metodyka
W pracy dokonano analizy poziomu wykorzystania funduszy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w polskich powiatach. Określono w tym celu kilka autorskich obszarów wsparcia, przypisując im następujące działania PROW 2007-1013:
 Wsparcie dla gospodarstw rolnych w zł/1 gospodarstwo rolne w powiecie
z uwzględnieniem działań: „Korzystanie z usług doradczych przez rolników
i posiadaczy lasów”, „Ułatwienie startu młodym rolnikom”, „Modernizacja
gospodarstw rolnych”, „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności”, „Działania informacyjne i promocyjne”, „Grupy producentów rolnych”.
Beneficjentami tych działań były zasadniczo gospodarstwa rolne, a uzyskane środki miały na celu wsparcie inwestycji lub poprawę pozycji konkurencyjnej. Partycypacja w tych działaniach miała dla uczestników cel jawnie
mikroekonomiczny.
 Poprawa stanu środowiska rolniczego i wiejskiego w zł/1 ha powierzchni
powiatu z uwzględnieniem działań: „Program rolnośrodowiskowy”, „Zale-
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sianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne”. Działania
nakierowane są na cele środowiskowe, jednakże wykorzystywane przez beneficjentów głównie w celu poprawy wyników finansowych.
 Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich w zł/1 mieszkańca powiatu
z uwzględnieniem działań: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Tworzenie pozarolniczych miejsc pracy na obszarach wiejskich w założeniach miało połączyć
mikroekonomiczne cele podmiotów gospodarczych z celami społecznymi,
w tym głównie ze zmniejszaniem bezrobocia i rozwojem lokalnym.
1
 Infrastruktura i kapitał społeczny na obszarach wiejskich w zł/1 mieszkańca powiatu z uwzględnieniem działań: „Podstawowe usługi dla gospodarki
i ludności wiejskiej”, „Odnowa i rozwój wsi” oraz Program LEADER, w tym
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, „Wdrażanie projektów współpracy”, „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja”. Są to działania w znacznej mierze skierowane do jednostek
samorządu terytorialnego, celem poprawy poziomu ich rozwoju.
W badaniach pominięto kilka działań. „Renty strukturalne” oraz „Wspieranie
gospodarstw niskotowarowych” były zobowiązaniami wcześniejszych programów
z lat 2004-2006. „Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania” (ONW) dotyczyło płatności na odgórnie delimitowanych obszarach, stąd bezzasadne byłoby badanie aktywności w tym zakresie. Działanie „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych
w rolnictwie i leśnictwie” oraz „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej
z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” realizowane było na poziomie
wojewódzkim, stąd brak danych dla poszczególnych powiatów. Zakres interwencji działań „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”
(w znacznej mierze inwestycje w zakładach przetwórczych), „Przywracanie potencjału produkcji rolnej” (likwidacja skutków klęsk żywiołowych) oraz „Pomoc
techniczna” wykraczało poza zakres tematyczny artykułu.
PROW 2007-2013 wybrano, ponieważ dotychczas jest to największy tego typu
program pomocowy, a poza tym jego realizacja jest już zakończona, więc możliwe
jest podsumowanie. Odpowiednie dane pozyskano z Banku Danych Lokalnych
Głównego Urzędu Statystycznego, wykorzystując wartości kwot zrealizowanych
płatności ogółem (zarówno wsparcie UE jak i wkład krajowy), narastająco od
uruchomienia programu, według stanu na dzień 31.12.2015 roku.
1 Oba obszary zostały potraktowane łącznie głównie ze względu na program LEADER, który
współfinansuje projekty nakierowane na tworzenie infrastruktury wiejskiej, aczkolwiek jego
głównym celem jest aktywizacja lokalnej społeczności.
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Przestrzenne (w odniesieniu do powiatów) zróżnicowanie cech opisujących
aktywność w pozyskiwaniu środków unijnych, skonfrontowane zostało z przedstawionymi poniżej zmiennymi odnoszącymi się do poziomu rozwoju ekonomiczno-społecznego badanych jednostek terytorialnych, stanem środowiska
oraz strukturą agrarną. Dwa pierwsze zagadania mają złożony charakter dlatego
przedstawione zostały za pomocą cechy syntetycznej [Wysocki i Lira 2005].
W przypadku określenia poziomu rozwoju powiatów, w pierwszym etapie obliczono trzy poniżej przedstawione szczegółowe cechy syntetyczne, a w drugim
ogólną cechę rozwoju ekonomiczno-społecznego, będącą średnią arytmetyczną
cech cząstkowych. Zastosowano w tym celu następujące cechy proste:
 Kapitał społeczny:
x1 – czytelnicy bibliotek na 1 tys. ludności powiatu - stymulanta,
x2 – udział osób z wyższym wykształceniem (mieszkańcy powiatu powyżej
25-go roku życia = 100) - stymulanta,
x3 – fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 10 tys. mieszkańców powiatu - stymulanta.
 Infrastruktura:
x1 – korzystający z sieci kanalizacyjnej (liczba mieszkańców powiatu =
100) - stymulanta,
x2 – korzystający z sieci gazowej (liczba mieszkańców powiatu = 100) stymulanta,
x3 – liczba ludności na aptekę ogólnodostępną - destymulanta.
 Gospodarka:
x1 – podmioty wpisane do rejestru działalności gospodarczej na 10 tys.
ludności powiatu - stymulanta,
x2 – średni dochód na podatnika podatku PIT w gminie - stymulanta,
x3 – udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku
produkcyjnym - destymulanta.
Podobną procedurę zastosowano w przypadku cechy „Przyroda”, która także
ma złożoną naturę, stąd przydatną miarą jest cecha syntetyczna. Jako zmiennych
użyto:
x1 – udział lasów (powierzchnia powiatu ogółem = 100) - stymulanta,
x2 – udział powierzchni pod wodami (powierzchnia powiatu ogółem
= 100) - stymulanta,
x3 – udział obszarów prawnie chronionych (powierzchnia powiatu ogółem
= 100) – stymulanta.
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W przypadku struktury agrarnej wykorzystano jedną cechę prostą, czyli odsetek gospodarstw powyżej 10 ha. Granica ta wybrana została ze względu na to, że
jest ona zbliżona do średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Polsce, a także
do dolnej granicy dostępu do takich programów wsparcia jak „Modernizacja gospodarstw rolnych” czy „Ułatwienie startu młodym rolnikom”.
Zdecydowana większość zmiennych pozyskana została z Banku Danych Lokalnych GUS, poza cechą x2 w obszarze „Gospodarka”, gdzie wykorzystano niepublikowane dane Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN i Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.
Dla wskazania wzajemnych relacji pomiędzy aktywnością w wykorzystaniu
środków PROW w poszczególnych powiatach i wyszczególnionymi powyżej cechami tych jednostek terytorialnych, zastosowano dwie zasadnicze metody:
 graficzne rozmieszczenie poszczególnych zjawisk w postaci map, gdzie każdorazowo jednostką był powiat. W tym celu wyznaczono grupy kwintylowe
powiatów, obejmujące około 63 jednostki w jednym kwintylu,
 wskazanie siły związku pomiędzy aktywnością w korzystaniu z poszczególnych form wsparcia w ramach PROW w powiatach, a wskazanymi cechami
tych jednostek terytorialnych. Do tego celu wykorzystano współczynnik korelacji Pearsona.

3. Dystrybucja badanych form wsparcia w skali krajowej
Ponad 42% płatności z PROW 2007-1013 przeznaczone zostało na sfinansowanie programów nie objętych niniejszą analizą (tabela 1), na co największy wpływ
miały takie działania jak „Renty strukturalne” i „Wspieranie gospodarowania na
obszarach…” (ONW). Wśród obszarów interwencji, które zostały poddane badaniu, największy udział płatności dotyczył wsparcia dla gospodarstw rolnych
(19,4% płatności ogółem) oraz infrastruktury i kapitału na obszarach wiejskich
(18,6%), na co wpłynęły głównie takie działania jak „Modernizacja gospodarstw
rolnych” i „Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej”. Taki rozkład płatności
zasadniczo jest zgodny ze współczesnym kształtem Wspólnej Polityki Rolnej,
a szczególnie jej drugiego filara. Po pierwsze, od czasów reformy Mac Sharry’ego
i Agendy 2000, ma ona de facto charakter polityki rolno-wiejskiej [Zawalińska
2009]. Po drugie, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich mieści się w szeroko
pojętej polityce strukturalnej, nakierowanej na wyrównywanie szans mniej rozwiniętym regionom. Dlatego skierowanie środków na wsparcie dla gospodarstw
rolnych w procesie ich modernizacji oraz poprawa infrastruktury na obszarach
wiejskich są w pełni uzasadnione. W tym kontekście jednak nieco zaskakujące
mogą być relatywnie niskie płatności ukierunkowane na wiejską przedsiębior-
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czość i środowisko. W pierwszym przypadku należy jednak pamiętać, że środki
finansowe na tworzenie nowych miejsc pracy na wsi mogą pochodzić z innych
źródeł, np. z regionalnych programów operacyjnych lub z kredytów bankowych.
W przypadku środowiska, uwzględnić też należy znaczne kwoty przeznaczone
na nieobjęty niniejszą analizą program wsparcia dla ONW2, który realizowany
jest wyłącznie na odgórnie wyznaczonych obszarach. Oceniając adekwatność
dystrybucji środków w ramach PROW 2007-2013 należy uwzględnić skalę problemów, z jakimi borykało się polskie rolnictwo i wieś w pierwszych latach po
przystąpieniu do UE. Niedoinwestowanie i zapóźnienia cywilizacyjne dotyczyły
zarówno publicznej infrastruktury na wsi, jak i wyposażenia gospodarstw rolnych, dlatego relatywnie niewielkie środki pomocowe przeznaczane były w miarę
możliwości w różnej formie na różne, często odległe i nieraz sprzeczne cele. To
odróżnia Polskę od tych krajów członkowskich, gdzie obszary wiejskie są najlepiej
rozwinięte (Wielka Brytania, Irlandia, Dania, Szwecja) i które miały możliwość
większego skoncentrowania środków na sprawach związanych ze środowiskiem
[Sadowski i Czubak 2013]. Niemniej jednak, pomimo mnogości celów i wynikającego z tego niedostatku środków na ich pełną realizację, należy uwzględnić
także to, że przynajmniej w niektórych przypadkach dochodzić może i powinno
do efektów synergicznych. Rzecz dotyczy przede wszystkim działań na rzecz tworzenia miejsc pracy poza rolnictwem i wsparciem gospodarstw rolnych. Absorpcja środków pomocowych możliwa i uzasadniona jest w przypadku odpowiednio
dużych podmiotów, a odejście części obecnych rolników do innych zawodów jest
niezbędnym czynnikiem przemian strukturalnych. Do powstania pozarolniczych
miejsc pracy konieczny jest natomiast odpowiedni stan infrastruktury, kapitału
ludzkiego i społecznego, a w przypadku turystyki także środowiska [Sadowski
i Wojcieszak 2019].

2 W założeniach stosowane płatności mają przyczynić się do kontynuowania produkcji na
obszarach niesprzyjających rolnictwu, co w konsekwencji ma pomóc między innymi w utrzymaniu
cennych przyrodniczo siedlisk związanych z rolnictwem.
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Tabela 1
Kwota płatności zrealizowanych na poszczególne działania PROW w okresie
realizacji programu (stan na 31.12.2015)

Nie objęte analizą

Przedsię Poprawa stanu
Infrastruktura i kapitał
biorczość na środowiska
społeczny na obszarach
obszarach
rolniczego
wiejskich
wiejskich
i wiejskiego

Wsparcie dla gospodarstw
rolnych

Obszar
interwencji

Nazwa
Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie
i leśnictwie
Ułatwianie startu młodym rolnikom

kwota zrealizowanych płatności ogółem
(mln zł)
Całość = 100
120

0,2

3 165

4,3

Modernizacja gospodarstw rolnych
Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności
Działania informacyjne i promocyjne
Grupy producentów rolnych

10 219
51
17
805

13,8
0,1
0,0
1,1

Razem

14 377

19,4

9 573

12,9

Program rolnośrodowiskowy
Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów
inne niż rolne
Razem

1 014

1,4

10 587

14,3

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

1 376

1,9

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

2 622

3,5

Razem
Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
Odnowa i rozwój wsi

3 998
7 735
2 731

5,4
10,4
3,7

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

2 813

3,8

48

0,1

512

0,7

13 839
10 207

18,6
13,7

141

0,2

3 511

4,7

2 190

2,9

813
2 130

1,1
2,9

10 891

14,7

530

0,7

1 074
31 487

1,4
42,4

74 288

100,0

Wdrażanie projektów współpracy
Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie
umiejętności i aktywizacja
Razem
Renty strukturalne
Korzystanie z usług doradczych przez rolników
i posiadaczy lasów
Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji
rolnej i leśnej
Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej
z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa
Przywracanie potencjału produkcji rolnej
Wsparcie gospodarstw niskotowarowych
Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych
obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania
Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego
przez katastrofy oraz wprowadzenie instrumentów
zapobiegawczych
Pomoc techniczna
Razem
Całość

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl
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4. Regionalne zróżnicowanie wsparcia środkami PROW 2007-2013
Przestrzenna dystrybucja funduszy pomocowych dla gospodarstw rolnych jest
mocno zróżnicowana w skali kraju, koncertując się w znacznej mierze w powiatach zlokalizowanych w zachodniej (części województw lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, zachodniopolskiego i pomorskiego) oraz
wschodniej (północne Mazowsze i część województwa podlaskiego) części kraju
(rysunek 1). Zauważyć trzeba, że są to głównie miejsca cechujące się dość skoncentrowaną strukturą agrarną. Związek pomiędzy odsetkiem gospodarstw powyżej 10 ha i wielkością wsparcia dla gospodarstw potwierdza też wysoki (0,855)
wskaźnik korelacji (tabela 2). Pozostałe zmienne, dla których wykonano analizę siły związku okazały się nie mieć znaczenia dla aktywności w pozyskiwaniu
środków PROW. Sytuacja ta jest zrozumiała, jeśli uwzględni się duże znaczenie
działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” w tym obszarze wsparcia, dla którego ustanowione są minimalne progi dostępu, określone jako wielkość fizyczna
i ekonomiczna. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku działania „Ułatwienie
startu młodym rolnikom”.
Zasadniczo więc, ze wsparcia strukturalnego korzystają w znacznej mierze podmioty większe, dla których produkcja rolna stanowi podstawowe źródło utrzymania i gdzie ekonomicznie uzasadnione jest podejmowanie działań modernizacyjnych. Równie ważne są przedsięwzięcia związane z poprawą marketingu, czemu
z kolei służyć ma partycypacja w takich działaniach jak „Uczestnictwo rolników
w systemach jakości żywności”, „Działania informacyjne i promocyjne” oraz „Grupy producentów rolnych”. Z tego powodu ścisły związek pomiędzy strukturą agrarną, a aktywnością w korzystaniu ze strukturalnych środków pomocowych jest tyleż
zrozumiały, co niepokojący w odniesieniu do celu, jakim jest wyrównywanie szans
rozwojowych. Rolnictwo w znacznym stopniu wspierane jest na obszarach, gdzie
już pierwotnie było skoncentrowane i miało silną pozycję rynkową.
Trzeba też zauważyć, że przestrzenne zróżnicowanie struktury agrarnej może
też wpływać na intensywność kontaktów z pozostałymi ogniwami agrobiznesu
(głównie z zakładami przetwórczymi), które funkcjonują tam, gdzie występują potencjalni dostawcy, gwarantujący odpowiednio dużą podaż wysokojakościowych
surowców rolnych [Poczta i inni 2017]. Splot wzajemnie powiązanych aspektów
ekonomicznych, politycznych i historycznych (obecna struktura agrarna została
ukształtowana w procesie historycznej ewolucji) przyczynia się więc do tego, że
koncentracja struktury agrarnej może iść w parze z koncentracją przestrzenną,
a więc z powstaniem obszarów silnego rolnictwa towarowego. Samo w sobie zjawisko przestrzennej specjalizacji nie jest naganne, szczególnie jeśli jest dodatkowo
powiązane z tradycją określonej formy wytwórczości. Należy jednakże zwrócić
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uwagę na dwa powiązane ze sobą aspekty. Po pierwsze na obszarach o rozdrobionej strukturze, gdzie absorpcja środków pomocowych UE jest niewielka (w polskich warunkach głównie na południu i południowym wschodzie), trzeba liczyć
się nie tylko z niskim poziomem życia znacznego odsetka mieszkańców (rolników
użytkujących drobne gospodarstwa), ale też z relatywnie ekstensywnym wykorzystaniem ziemi, wynikającym z braku kapitału. Uwzględnić przy tym trzeba to,
że ziemia rolna posiada swoich właścicieli, ale jako pewien ogólny zasób może
być rozumiana także jako swoiste dobro publiczne, zapewniające bezpieczeństwo
żywnościowe. Wówczas niepełne wykorzystanie jej potencjału staje się stratą nie
tylko prywatną ale i społeczną.
Poza tym, przestrzenny rozkład jakości ziemi rolniczej nie współgra z lokalną
strukturą agrarną. Często tam, gdzie występują dobre ziemie, struktura jest rozproszona, co jeszcze bardziej zwiększa rozdźwięk pomiędzy jej rzeczywistym i potencjalnym poziomem jej wykorzystania. Dlatego przemiany strukturalne w polskim rolnictwie wydają się być ze wszech miar pożądane, aczkolwiek należy liczyć
się z tym, iż skala zjawiska będzie stosunkowo niewielka, jeśli uwzględni się dość
dużą inercję istniejących struktur i to nawet w warunkach ekonomicznych sprzyjających przemianom, poprzez chociażby wykorzystanie efektu skali na skutek
stopniowego pogarszania relacji cenowych w rolnictwie [Sadowski i inni 2019].
Przestrzenne zróżnicowanie aktywności nakierowanej na ochronę środowiska
rolniczego i leśnego, określone zostało poprzez wielkość płatności rolnośrodowiskowych oraz zalesieniowych w przeliczeniu na 1 ha powierzchni danego powiatu. Najwięcej środków alokowanych zostało w północnej części kraju (głównie
województwo zachodniopomorskie oraz część województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego) oraz w niektórych powiatach na wschodzie (województwa lubelskie i podkarpackie). Są to zasadniczo obszary o dość dużych walorach
przyrodniczych, obejmujących wybrzeże Bałtyku, pas pojezierzy oraz tereny leśne. Niemniej jednak siła związku z cechą syntetyczną „Przyroda” jest dość niska
i wynosi 0,130 (tabela 2). Przyczyna tego zjawiska wynikać może z relatywnie
niewielkiej aktywności w tym zakresie na pozostałych obszarach atrakcyjnych
przyrodniczo, żeby wymienić tylko tereny górskie na południu, łącznie z Górami
Świętokrzyskimi, czy rejon puszcz na północnym wschodzie. Pożądanym byłoby, aby działania na rzecz środowiska koncentrowały się w miejscach szczególnie
cennych przyrodniczo, tym bardziej, że zazwyczaj nie sprzyjają one produkcji rolniczej. Dlatego też ukierunkowanie lokalnej gospodarki na ochronę dóbr publicznych i często na turystykę, świadczyłoby o wykorzystaniu mocnych stron danego
obszaru [Sadowski i Wojcieszak 2019]. To, że w wielu miejscach się tak nie dzieje,
wynikać może z tego, że decyzje podejmowane są przez poszczególnych producentów rolnych, którzy nie muszą brać pod uwagę szerszego tła.
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Rysunek 1
Przestrzenne zróżnicowanie wsparcia dla gospodarstw rolnych*
w zł / 1 gospodarstwo rolne w powiecie

108-4146
4146-8419
8419-12965
12965-17629
17629-33762

*Wykaz

uwzględnionych działań
znajduje się w opisie metody

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.

Rysunek 2
Przestrzenne zróżnicowanie wsparcia na rzecz poprawy środowiska*
w zł / 1 ha powierzchni powiatu

10-149
149-227
227-331
331-476
476-3924

*Wykaz uwzględnionych działań
znajduje się w opisie metody
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.
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W sensie bardziej ogólnym oznacza to, że interes mikroekonomiczny i ogólnospołeczny mogą być rozbieżne nawet w przypadku publicznych form wsparcia,
nakierowanych na kreowanie dóbr publicznych. Dzieje się tak dlatego, ponieważ
autonomiczni w swoich decyzjach beneficjenci kalkulują swoje decyzje w oparciu
o inne kryteria, skupione raczej wokół zagadnień ekonomicznych, a szczególnie
maksymalizacji efektów finansowych, pochodzących zarówno z działalności rynkowej, jak i z renty politycznej. Poza tym, pewne pakiety programu rolnośrodowiskowego mogą być realizowane we wszystkich gospodarstwach, bez względu na
ich lokalizację na cennych przyrodniczo obszarach.
Rysunek 3
Przestrzenne zróżnicowanie wsparcia na rzecz przedsiębiorczości
wiejskiej* w zł / 1 ha mieszkańca powiatu

24-225
225-352
352-541
541-892
892-6353

*Wykaz uwzględnionych działań
znajduje się w opisie metody
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.

Działania wspierające wiejską przedsiębiorczość dedykowane były zarówno rolnikom i członkom ich rodzin, którzy zamierzają prowadzić pozarolnicze
przedsiębiorstwa („Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”), jak
i pozostałym podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą na obszarach
wiejskich („Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”). Największa aktywność
w tym zakresie (liczona jako wysokość płatności w przeliczeniu na mieszkańca powiatu) notowana jest na zachodzie kraju (część województw lubuskiego,
wielkopolskiego i dolnośląskiego), północy (województwa zachodniopomorskie, pomorskie i częściowo warmińsko-mazurskie) oraz w kilku powiatach na
wschodzie i południowym wschodzie (rysunek 3). Znaczna część tych powiatów
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zlokalizowana jest w miejscach atrakcyjnych turystycznie, obejmując wybrzeże
Bałtyku, pojezierza, obszary leśne i góry. Można więc mniemać, iż duża część
projektów współfinansowanych ze środków PROW dotyczy agroturystyki i turystyki wiejskiej. Poza tym, zauważalny jest dość silny, ujemny związek z poziomem rozwoju ekonomiczno-społecznego powiatów. Współczynnik korelacji
wynosi -0,455 (tabela 2). W tym zakresie widoczny jest pewien sukces, rozpatrywany w kategoriach celu spójności terytorialnej – pozarolnicze miejsca pracy tworzone są głównie tam, gdzie poziom rozwoju jest niski, co w przyszłości
może zmienić istniejący stan rzeczy. Siła związku pomiędzy oboma zjawiskami
nie wyjaśnia jednak problemu całkowicie. Po pierwsze, prawdopodobna dominacja projektów turystycznych wskazuje na braki w innych obszarach wiejskiej
aktywności gospodarczej, co szczególnie dotkliwe jest w odniesieniu do obszarów o równie niskim poziomie rozwoju co i atrakcyjności turystycznej. W praktyce dotyczy to południowo-wschodniej części Polski, z pominięciem powiatów
położonych w Bieszczadach i najbliższych okolicach tych gór.
Ciekawym zagadnieniem dla dalszych badań byłoby określenie przyczyn
względnie niskiej aktywności w innych niż turystyka obszarach wiejskiej aktywności gospodarczej. Otwierając raczej dyskusję niż wyciągając ostateczne wnioski
wskazać można na uwarunkowania rynkowe. Otóż na obszarach słabo rozwiniętych występuje bariera popytowa, hamująca rozwój lokalnej przedsiębiorczości.
Nie występuje ona w przypadku turystyki, gdyż potencjalni odbiorcy tych usług
nie pochodzą z regionu, gdzie są one świadczone. Z jednej strony taki stan rzeczy
stanowi szansę dla niskorozwiniętych terenów o dużej atrakcyjności turystycznej,
co dotyczy zwłaszcza turystyki przyrodniczej, w przypadku której uzasadniony
jest z punktu widzenia odbiorcy wypoczynek w miejscu względnie bliskim miejsca zamieszkania. Z drugiej natomiast strony jest to duże wyzwanie dla wspomnianych jednostek administracyjnych, gdzie niski poziom rozwoju nie jest rekompensowany atrakcyjnością turystyczną. W wielu miejscach dochodzi do tego
rozdrobniona struktura agrarna, co pogłębia jeszcze skalę problemu.
Działania na rzecz poprawy stanu infrastruktury wiejskiej oraz kapitału społecznego realizowane są zazwyczaj przez lokalne samorządy3 oraz w mniejszym
stopniu, przez organizacje pozarządowe. Należy też zauważyć, że PROW nie jest
jedynym bezzwrotnym funduszem pomocowym finansującym projekty z tego
obszaru interwencji [Standar i Bartkowiak-Bakun 2015]. Równie ważne są środki
pochodzące z polityki spójności, w tym głównie z regionalnych programów operacyjnych, które także funkcjonują na obszarach wiejskich. Zarówno kwestię in3 Prezentowe w niniejszym opracowaniu wyniki odnoszą się do szczebla powiatowego,
aczkolwiek w praktyce większość projektów w zakresie infrastruktury i kapitału społecznego
wykonywanych było przez samorząd gminny.
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frastruktury, jak i kapitału społecznego rozpatrywać można z dwóch powiązanych
ze sobą punktów widzenia. Po pierwsze rzecz dotyczy szeroko rozumianej jakości
życia, rozpatrywanej w kategoriach materialnych i niematerialnych [Sadowski
2017]. Po drugie, odpowiedni poziom w tym zakresie jest warunkiem wprawdzie
niewystarczającym, ale niezbędnym dla dalszego rozwoju, w tym szczególnie dla
tworzenia miejsc pracy.
Rysunek 4
Przestrzenne zróżnicowanie wsparcia na rzecz infrastruktury i kapitału
społecznego na obszarach wiejskich* w zł / 1 ha mieszkańca powiatu

9-85
85-129
129-172
172-225
225-675

*Wykaz uwzględnionych działań
znajduje się w opisie metody
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.

Przede wszystkim jednak ważne jest to, że fundusze pomocowe w pewnym
chociaż stopniu mogły zostać wykorzystane do przezwyciężenia luki cywilizacyjnej dzielącej wieś i ośrodki miejskie (szczególnie te największe). Największa aktywność w tym zakresie występowała w kilku izolowanych obszarach kraju, obejmujących zazwyczaj kilka lub kilkanaście powiatów (rysunek 4). Znajdowały się
one w różnych częściach Polski, najczęściej w znacznej odległości od największych
miast. Co równie ważne, wysoka jest ujemna siła związku pomiędzy analizowaną
cechą, a poziomem rozwoju ekonomiczno-społecznego powiatów, gdzie współczynnik korelacji wynosi -0,621 (tabela 2). Z punktu widzenia celu spójności jest
to zjawisko zdecydowanie pozytywne, a wynika zarówno z formalnych progów
dostępu, jak też z aktywności własnej władz lokalnych (zazwyczaj gminnych) oraz
organizacji pozarządowych, w tym głównie lokalnych grup działania (najczęściej
dość mocno powiązanych z lokalnym samorządem).
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Tabela 2
Siła związku pomiędzy wielkością wsparcia poszczególnych obszarów
interwencji PROW 2007-2013 a wybranymi charakterystykami rozwoju
powiatów w Polsce*

Zmienna

Infrastruktura
Wsparcie dla Poprawa stanu
Przedsięi kapitał
Odsetek
gospodarstw
Rozwój
środowiska
biorczość
Cecha
społeczny
gospodarstw
rolnych /
społecznorolniczego
na obszarach
syntetyczna
na obszarach
powyżej
ekonomiczny
wiejskich /
i wiejskiego /
1 gospo„Przyroda”
wiejskich /
ogółem
10 ha
darstwo rolne 1 ha powierzchni 1 mieszkańca
1 mieszkańca
powiatu
powiatu
w powiecie
powiatu

Wsparcie dla
gospodarstw
rolnych /
1 gospodarstwo
rolne w powiecie

1,0000

x

x

x

x

x

x

Poprawa stanu
środowiska
rolniczego
i wiejskiego / 1 ha
powierzchni
powiatu

0,1750

1,0000

x

x

x

x

x

Przedsiębiorczość
na obszarach
wiejskich /
1 mieszkańca
powiatu

0,3820

-0,0250

1,0000

x

x

x

x

0,1300

-0,0690

0,4610

1,0000

x

x

x

-0,1140

0,2340

-0,4550

-0,6210

1,0000

x

x

-0,1290

0,1300

0,0060

-0,0200

0,0520

1,0000

x

0,8550

0,2460

0,2430

0,1340

-0,1550

0,0270

1,0000

Infrastruktura
i kapitał społeczny
na obszarach
wiejskich /
1 mieszkańca
powiatu
Rozwój
społecznoekonomiczny
ogółem
Cecha
syntetyczna
„Przyroda”
Odsetek
gospodarstw
powyżej 10 ha

*Wykaz uwzględnionych działań oraz zmienne użyte do określenia poszczególnych
charakterystyk rozwoju znajduje się w opisie metody. Pogrubioną czcionką zaznaczono poszczególne obszary wsparcia ze środków PROW.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS oraz
niepublikowanych danych Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN i Europejskiego
Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.
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Oczywiście dość ogólny miernik, jakim jest wysokość płatności w przeliczeniu na 1 mieszkańca powiatu nie daje podstaw do oceny adekwatności zrealizowanych projektów do rzeczywistych potrzeb poszczególnych jednostek terytorialnych, stąd należy się liczyć z tym, że część z nich mogła być „nietrafiona”.
Poza tym ich zakres rzeczowy musiał być zgodny z przepisami poszczególnych
działań PROW, co też nie zawsze musiało oznaczać pełną zgodność z lokalnymi
potrzebami. Niemniej jednak z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że
to właśnie samorząd najlepiej zna lokalne potrzeby i dostępne środki pomocowe
potrafi zazwyczaj wykorzystać na tyle optymalnie, na ile pozwalają na to limity
rzeczowego i finansowego zakresu wsparcia.
W tym kontekście ważne jest, aby mieć świadomość, że wykorzystanie w omawianym zakresie środków PROW (ale także środków z polityki spójności) stanowi zaledwie pierwszy etap, za którym muszą pójść kolejne kroki, tym razem nakierowane na tworzenie miejsc pracy. Jak zostało wspomniane, odpowiedni stan
infrastruktury jest w tym zakresie niezbędny, ale niewystarczający.

5. Podsumowanie
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 był największym zakończonym programem pomocowym w ramach II filara WPR od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Zgodnie ze współczesnym rozumieniem
Wspólnej Polityki Rolnej obejmował swym zasięgiem zarówno problematykę
rolną jak i wiejską, co stanowiło zarówno jego siłę jak i słabość. Istniała bowiem
możliwość synergicznego rozwiązywania poszczególnych problemów, jednakże
mnogość potrzeb i ograniczoność środków uniemożliwiały koncentrację środków
na rzeczach najważniejszych. W polskich warunkach, kilka zaledwie lat po przystąpieniu do UE trudno byłoby nawet takowe zdefiniować.
Potrzeba modernizacji rolnictwa, tworzenia pozarolniczych miejsc pracy, poprawa stanu środowiska i infrastruktury wiejskiej są równie ważne, a każde z nich
wymaga zaangażowania znacznych środków finansowych. W niektórych przypadkach występuje zjawisko synergii. Unowocześnienie produkcji rolnej wymaga
zaangażowania kapitału, którego wykorzystanie jest uzasadnione ekonomicznie
przy posiadaniu odpowiednio dużej powierzchni. To z kolei rodzi potrzebę przemian strukturalnych idących w kierunku koncentracji. Dla odchodzących z rolnictwa niezbędne jest natomiast utworzenie pozarolniczych miejsc pracy na obszarach wiejskich, do czego z kolei konieczne jest zapewnienie właściwego stanu
infrastruktury i kapitału społecznego miejscowej ludności. Jakość życia na obszarach wiejskich i stan lokalnego środowiska wykraczają może poza przedstawiony
logiczny ciąg przyczynowo-skutkowy, ale ze społecznego punktu widzenia są naj-
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ważniejsze. W odniesieniu do synergii działań, funkcjonalne połączenie polityki
rolnej i wiejskiej, co do zasady jest uzasadnione, jednakże ograniczoność środków
w stosunku do potrzeb utrudniała czy wręcz uniemożliwiła kompleksowe rozwiązanie wszystkich problemów.
Równie ważną kwestią jest wspomniana w opracowaniu rozbieżność pomiędzy ogólnospołecznymi celami zawartymi w programie, a mikroekonomicznym
podejściem potencjalnych beneficjentów. Dotyczy to zwłaszcza kwestii środowiskowych, chociaż w odniesieniu do problematyki wsparcia rozwoju gospodarstw
rolnych także zauważono, że koncentracja środków na obszarach o skoncentrowanej strukturze agrarnej przyczynia się do powstania tam silnego agrobiznesu,
ale jest sprzeczna z celem spójności. W nieco innym kontekście problem ten wystąpił w odniesieniu do samorządów lokalnych, które wprawdzie także powinny
realizować cele społeczne, jednakże w ich przypadku są one rozumiane w skali
lokalnej a nie ogólnokrajowej, stąd także należy się liczyć z pewną przynajmniej
rozbieżnością w stosunku do ogólnych celów programu.
Oczywiście oceniając jego skutki, szczególnie w kontekście spójności (konwergencji terytorialnej) należy brać pod uwagę możliwe alternatywy. W najogólniejszym rozumieniu poszczególne działania skonstruowane były tak, że środki
pomocowe oferowane były poszczególnym potencjalnym beneficjentom, którzy
korzystając z nich dobrowolnie realizowali swoje indywidualne cele, a jednocześnie przyczyniali się do szeroko rozumianego rozwoju społecznego. W takim rozumieniu sprawy, pomimo publicznego charakteru PROW, sposób jego wdrażania nawiązywał w pewien sposób do liberalnego rozumienia funkcjonowania gospodarki, gdzie dbałość o własny interes poszczególnych podmiotów prowadzi do
ogólnie rozumianego rozwoju ekonomicznego i społecznego. Alternatywą w tym
zakresie byłby więc hipotetyczny program centralny, odgórnie narzucający pewne
rozwiązania i dokonujący przestrzennej alokacji środków z punktu widzenia potrzeb ogólnonarodowych.
Potencjalnie więc wskazane w opracowaniu konflikty w zakresie celów spójności, szczególnie zarysowane na linii interes własny – interes ogólnospołeczny,
mogłyby nie istnieć. Doświadczenia okresu realnego socjalizmu wskazują jednak,
że centralne sterowanie rozwojem, bez uwzględniania potrzeb lokalnych aktorów
jest jeszcze mniej efektywne niż pogodzenie się z tym, że potrzeby te są często
sprzeczne, co w określonych sytuacjach prowadzi do niepełnej realizacji społecznych celów programu.
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PRZYCZYNY PRZESTRZENNEGO ZRÓŻNICOWANIA ABSORPCJI WYBRANYCH
FORM WSPARCIA Z PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013

Słowa kluczowe: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, gospodarstwa rolne, rozwój
lokalny, struktura agrarna
STRESZCZENIE

Celem artykułu było wskazanie przestrzennego zróżnicowania wykorzystania wybranych instrumentów wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013. Badania przeprowadzone zostały na poziomie powiatów. Wyniki skonfron-

Przyczyny przestrzennego zróżnicowania absorpcji wybranych form wsparcia ...

47

towane zostały z poziomem rozwoju badanych jednostek administracyjnych, ich stanem
środowiska oraz strukturą agrarną. Wykazano istnienie silnej zależności pomiędzy poziomem koncentracji struktury agrarnej i wielkością środków na modernizację gospodarstw
rolnych. Aktywność w zakresie działań na rzecz środowiska koncentruje się w rejonach
o dużych walorach przyrodniczych, aczkolwiek zależność pomiędzy wysokością wsparcia
a jakością środowiska jest stosunkowo niewielka. Środki na tworzenie nowych miejsc pracy pozyskiwane były głównie na obszarach atrakcyjnych turystycznie, co może wskazywać
na dominujący kierunek ich wykorzystania. Działania na rzecz poprawy infrastruktury
wiejskiej realizowane były w większej części w powiatach cechujących się relatywnie niskim poziomem rozwoju.

ARKADIUSZ SADOWSKI
Reasons for spatial diversification of absorption of selected forms
of support from the rural development programme 2007-2013

Keywords: Rural Development Programme, farms, local development, agrarian structure
SUM M A RY

The aim of the paper was to indicate spatial diversification of the use of selected support instruments under the Rural Development Programme for the years 2007-2013. The
research was conducted at the district level. The results were confronted with the level of
development of the examined administrative units, their state of environment and the
agrarian structure. The strong correlation between the level of concentration of the agrarian structure and the amount of funds for modernisation of farms has been shown. Activity in the field of environmental measures is concentrated in areas of high natural values,
although the relation between the amount of support and the quality of the environment
is relatively small. Funds for the creation of new jobs were obtained mainly in areas attractive for tourism, which may indicate the dominant direction of their use. Measures
for the improvement of rural infrastructure were implemented in the majority of districts
characterised by a relatively low level of development.
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1. Wstęp
Rozwój społeczno-gospodarczy stanowi zasadniczy element zainteresowań ekonomii i polityki gospodarczej. Obejmuje swym zasięgiem zarówno obiektywne
kwestie ekonomiczne jak: produkcja, konsumpcja, zatrudnienie, jak i subiektywne, związane m.in. z poglądami, wzorcami zachowań, hierarchią stosunków
społecznych. Zjawiska złożone, do jakich należy niewątpliwie rozwój społeczno-gospodarczy, są bardzo trudne do jednoznacznej i obiektywnej oceny. Podjęcie
próby określenia stopnia rozwoju społeczno-gospodarczego skłania do analizy
poszczególnych części składowych tego terminu. Rozwój gospodarczy, jak podaje Encyklopedia PWN, to jakościowe i strukturalne zmiany w gospodarkach narodowych będące następstwem wzrostu gospodarczego [Nowa Encyklopedia…
2004]. Trudno w sposób jednoznaczny zdefiniować, czym jest rozwój społeczno-gospodarczy, jakie są kryteria i sposoby jego pomiaru, a jeszcze trudniej określić
precyzyjne determinanty jego pobudzania oraz jak konstruować politykę rozwoju społeczno-gospodarczego. Dokonując próby systematyzacji pojęć związanych
z poruszaną tematyką, należy odnieść się do wzrostu gospodarczego i rozwoju
gospodarczego. Wzrost gospodarczy to poprawa relacji ilościowych w zakresie
wzrostu produkcji i usług, konsumpcji, potencjału produkcyjnego itd. Najważniejszymi elementami wzrostu gospodarczego są czynniki zapewniające zwiększenie strumieni produktów i usług, suma produktów i usług przypadających
na jednego mieszkańca oraz stopa wzrostu gospodarczego. Wzrost gospodarczy

Rozwój społeczno-gospodarczy województwa warmińsko-mazurskiego ...

49

odnosi się tylko do zmian ilościowych, przy założeniu, że podstawowe wielkości
makroekonomiczne charakteryzują się długofalowym trendem [Jańczuk 2013].
Rozwój gospodarczy jest terminem szerszym, ponieważ oprócz zmian ilościowych (np. zmiany poziomu produkcji, konsumpcji, zatrudnienia), obejmuje
również zmiany jakościowe (zmiany organizacji społeczeństw). Rozwój gospodarczy oznacza zmiany struktury potencjału wytwórczego gospodarki, struktury produkcji i konsumpcji, stosunków społeczno-ekonomicznych oraz systemu
funkcjonowania gospodarki. Obejmuje całą sferę działań gospodarczych człowieka, zarówno działalność wytwórczą, jak i poddział wytworzonych dóbr, nie tylko
poprzez wzrost ilościowy, ale przede wszystkim przez zmiany strukturalno-jakościowe w szeroko rozumianym procesie gospodarowania [Marciniak 2005].
Najszerszym pojęciem jest rozwój społeczno-gospodarczy, który poza wzrostem i rozwojem, obejmuje zmiany społeczne i instytucjonalne. Wzrost gospodarczy oznacza zmiany, które są odwzorowywane przez zależności między liczbami,
a rozwój gospodarczy dodaje do tego zmiany jakościowe. Te, często w praktyce zamiennie stosowane pojęcia, znacznie się od siebie różnią. Zagadnienie, które należy analizować w perspektywie długookresowej, to rozwój gospodarczy (ekonomiczny) oraz czynniki, które go determinują. Osiągnięcie wzrostu gospodarczego
jest jednym z podstawowych celów polityki ekonomicznej, prowadzonej przez
rządy większości krajów. Rozwój gospodarczy jest współcześnie czymś naturalnym, wpisanym w porządek gospodarczy każdego kraju. Niewątpliwie pomiędzy
miernikami zmian ilościowych i jakościowych występuje sprzężenie zwrotne.
O ile te pierwsze można jednoznacznie skwantyfikować, o tyle te drugie wymagają zdefiniowania i przyjęcia określonych mierników. Na tej podstawie rozwój społeczno-gospodarczy można zdefiniować jako proces pożądanych zmian zarówno
ilościowych, jak i jakościowych, nie tylko w sferze gospodarczej, ale również społecznej, kulturowej, politycznej, ustrojowej itp. Warunkiem koniecznym rozwoju
społeczno-gospodarczego jest rozwój gospodarczy, a warunkiem koniecznym dla
rozwoju gospodarczego jest wzrost gospodarczy [Jańczuk 2013].
Rozwój społeczno-gospodarczy jest terminem opisywanym przez szereg
zmiennych diagnostycznych, które powinny być merytorycznie z tym pojęciem
powiązane. W tradycyjnym podejściu do czynników rozwoju regionalnego najczęściej wyróżnianymi determinantami tego rozwoju były: kapitał, ziemia i praca.
Czynniki te obejmowały więc zasoby majątkowe (kapitałowe), zasoby środowiska
przyrodniczego oraz zasoby demograficzne [Szymla 2004]. Czynniki sprzyjające
rozwojowi gospodarczemu można podzielić na: czynniki ekonomiczne, społeczne, techniczne i technologiczne, ekologiczne i polityczne [Czyżycki 2018].
Często wskazywanym podziałem czynników rozwoju regionu jest podział na
czynniki endogeniczne i egzogeniczne. Czynnikami endogenicznymi są zasoby
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własne regionu, mające znaczenie dla jego gospodarki. Wynikają z jego potencjału społeczno-gospodarczego, położenia i infrastruktury, dostępności czynników produkcji, przedsiębiorczości i polityki regionalnej [Olejniczak 2016]. Egzo
geniczne czynniki rozwoju lokalnego generowane są przez zachodzące zmiany
w regionalnym, krajowym i międzynarodowym otoczeniu lokalnego układu terytorialnego. Czynniki tego rodzaju są konsekwencją m.in.: procesów globalizacji,
procesów integracji europejskiej, zmieniających się warunków makroekonomicznych, zmian ustrojowych (np. decentralizacji państwa), zmieniającej się koniunktury gospodarczej, polityki regionalnej, konkurencyjności otaczających regionów
itp. [Brol 2009].
W literaturze przedmiotu spotykany jest również podział na czynniki twarde
(ilościowe) i miękkie (jakościowe) [Czyżycki 2018]. Czynniki twarde bezpośrednio wpływają na działalność i można je zmierzyć. Ich wielkość oraz struktura są
względnie trwałe, a ich zmiany wymagają zarówno nakładów finansowych, jak
i czasu. Do czynników ilościowych zaliczamy budynki, tereny, urządzenia do prowadzenia działalności gospodarczej, nowoczesną infrastrukturę (lub jej brak),
systemy dystrybucji itp. Natomiast czynniki miękkie to między innymi sprawna
administracja lokalna, dobry klimat dla inwestycji, sieć instytucji okołobiznesowych, wykształcenie i umiejętności ludzi, dostępność usług edukacyjnych i medycznych, walory środowiska i krajobrazu.
Celem działań społecznych i gospodarczych podejmowanych na poziomie
lokalnym jest przede wszystkim wzrost dobrobytu oraz poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców. Realizuje się to poprzez rozwój budownictwa mieszkaniowego, dbałość o środowisko przyrodnicze, poprawę wyposażenia w elementy
infrastruktury technicznej i społecznej, przyciąganie nowych inwestycji gospodarczych, aktywizowanie społeczne i ekonomiczne mieszkańców. Jeżeli zadania
te realizowane są w sposób właściwy i konsekwentny, to ich efektem będzie prawdopodobnie awans gospodarczy jednostki terytorialnej.
Członkostwo w Unii Europejskiej oraz przyjęte cele i zasady polityki spójności, a tym samym możliwość korzystania ze środków finansowych Wspólnoty przeznaczonych na ten cel, ukształtowały politykę regionalną w Polsce, której
celem jest między innymi budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie
marginalizacji. Na wsparcie mogą liczyć obszary, które rozwijają się najsłabiej
i nie są w stanie przezwyciężyć barier rozwojowych. Wejście do Unii Europejskiej
stworzyło polskiej gospodarce dostęp do kapitału zagranicznego i spowodowało
napływ nowoczesnych technologii. Członkostwo Polski w UE to także najlepszy
czas dla polskiej wsi – zapewne w całej jej historii [Wilkin 2016]. Dla wyraźnej
poprawy sytuacji dochodowej i modernizacji gospodarstw duże znaczenie miały
fundusze Wspólnej Polityki Rolnej. Producenci rolni w Polsce otrzymali w latach
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2004-2017 28 mld euro z budżetu unijnego w ramach płatności bezpośrednich,
co czyni tę grupę społeczno-zawodową największą grupą bezpośrednich beneficjentów członkostwa w UE [Nurzyńska 2018]. Należy jednak wziąć pod uwagę,
że inwestycje w samym rolnictwie uruchamiają procesy wzrostowe w sektorach
wytwarzających dobra inwestycyjne dla tego sektora poprzez mechanizm mnożnika inwestycyjnego [Grzelak 2013]. Z badań prowadzonych przez K. Zawalińską
wynika, że fundusze WPR dla okresu budżetowego 2007-2013 przyczyniły się do
wzrostu realnego PKB o 1,9% [Zawalińska 2011].
Celem pracy jest ocena rozwoju społeczno-gospodarczego w województwie
warmińsko-mazurskim i wielkopolskim po wejściu Polski do Unii Europejskiej.

2. Materiał i metoda badań
Dobór województw do badań był celowy, podstawowym kryterium doboru było
bezrobocie oraz poziom rozwoju gospodarczego, wyrażony w PKB na mieszkańca. Województwo warmińsko-mazurskie należy do województw o najwyższym bezrobociu w Polsce. Bezrobocie to w dużej mierze wynikało z likwidacji
państwowych gospodarstw rolnych po przywróceniu gospodarski rynkowej, co
doprowadziło do długookresowego bezrobocia o charakterze strukturalnym [Janukowicz 2011]. Z kolei województwo wielkopolskie charakteryzuje się od lat
najniższym bezrobociem w Polsce. Województwo wielkopolskie należy do województw o średnim poziomie rozwoju gospodarczego. Natomiast województwo
warmińsko-mazurskie jest w grupie województw o najniższym poziomie rozwoju
[Michoń 2017]. PKB na mieszkańca w roku 2018 był na poziomie 68,7% PKB dla
Polski.
Podstawowym źródłem informacji wykorzystanym w pracy były dane publikowane przez Główny Urząd Statystyczny Bank Danych lokalnych za lata 20042018. Zakres danych dostępnych w BDL był wystarczający dla realizacji postawionego celu pracy.
Na podstawie literatury przedmiotu [Czyżycki 2018, Michoń 2017, Stec 2013,
Ziemiańczyk 2010] dokonano wyboru wskaźników chrakteryzujących:
 sytuację demograficzną – tabela 1,
 rozwój społeczny – tabela 2,
 rozwój gospodarczy – tabela 3, 4, 5 i 6.
Podstawową metodą badań wykorzystaną w pracy jest metoda porównań. Obliczono indeksy dynamiki absolutne i względne oraz średnie tempo zmian dla
zmiennych diagnostycznych, charakteryzujących poziom rozwoju społeczno-gospodarczego w analizowanych województwach.
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3. Wyniki badań
Województwo wielkopolskie zamieszkuje obecnie około 3,5 mln osób. Pod względem liczby mieszkańców zajmuje ono 3 miejsce w kraju. Porównując liczbę mieszkańców w latach 2004-2018 zauważyć można, że liczba mieszkańców województwa
ma tendencję wzrostową - wzrost o 3,8%. Wzrost ludności przypisać można dodatniemu saldu migracji i dodatniemu przyrostowi naturalnemu. Saldo migracji osób
w wieku produkcyjnym ulega stopniowemu zmniejszeniu, niemniej nadal pozostaje
dodatnie. W 2005 roku wynosiło +1979 osoby, a w 2018 roku +947 osoby (tabela 1).
Województwo warmińsko-mazurskie zamieszkuje ponad 1,4 miliona osób.
Jest to najbardziej zróżnicowany etnicznie region Polski, zamieszkują tu liczne
mniejszości narodowe: Ukraińcy (ok. 80 tys. osób), Niemcy (20 tys.), mieszkają
tu również Romowie i Białorusini. Spadek liczby mieszkańców obserwowany od
2011 roku spowodowany był właśnie ubytkiem migracyjnym ludności województwa, a w latach 2013, 2015 i 2016 także ujemnym przyrostem naturalnym1.
Tabela 1
Sytuacja demograficzna w województwie warmińsko-mazurskim
i wielkopolskim w latach 2004-2018
Warmińsko-mazurskie
Lata

Ludność
ogółem
(tys. osób)

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

1429
1429
1427
1426
1427
1427
1454
1453
1451
1447
1444
1440
1436
1434
1429

Wielkopolskie

Ludność
Saldo migracji
Ludność
w wieku
w wieku
ogółem
produkcyjnym produkcyjnym
(tys. osób)
(%)
na 10 tys. osób
63,5
64,1
64,5
64,8
65,0
65,2
65,4
65,3
65,0
64,7
64,2
63,7
63,1
62,5
61,9

–
-1783
-2341
-2348
-1898
-2075
-2187
-2394
-2102
-2276
-2386
-2138
-2241
-2146
-2909

3365
3372
3379
3387
3398
3408
3447
3455
3462
3467
3473
3475
3482
3489
3494

Ludność
w wieku
produkcyjnym
(%)

Saldo migracji
w wieku
produkcyjnym
na 10 tys. osób

64,1
64,6
64,8
64,9
65,0
65,0
64,9
64,5
64,1
63,6
63,1
62,6
62,0
61,3
60,7

–
1979
1829
2429
1510
1420
1273
1437
1113
1264
1031
1013
831
778
947

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl, Bank Danych Lokalnych,
dostęp 2.03.2020.
1 www.stat.gov.pl, Bank Danych Lokalnych. Ludność, ruch naturalny i migracje w wojewódz

twie warmińsko-mazurskim i wielkopolskim, dostęp 2.03.2020.
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Udział ludności w wieku produkcyjnym jest na zbliżonym poziomie zarówno
w województwie wielkopolskim jak i warmińsko-mazurskim. Natomiast w latach
2004-2018 malał udział ludności w wieku produkcyjnym, o 3,4 punktu procentowego (p. p.) w województwie wielkopolskim i o 1,6 p. p. w województwie warmińsko-mazurskim.
Analizując sytuację demograficzną obu województw można zauważyć, że
w województwie warmińsko-mazurskim następuje zmniejszanie się liczby ludności, związane z ujemnym saldem migracji oraz ujemnym przyrostem naturalnym, a także zaobserwować można zwiększającą się liczbę osób starszych. Ma to
negatywny wpływ na rynek pracy, gdyż takie przemiany demograficzne powodują
ubytek oraz starzenie się zasobów pracy. W województwie wielkopolskim proces
ten przebiega nieco inaczej, gdyż dodatnie saldo migracyjne powoduje napływ
ludności z innych terenów, a dodatni przyrost naturalny rekompensuje zwiększającą się liczbę osób w wieku poprodukcyjnym2.
Tabela 2
Sytuacja społeczna w województwie warmińsko-mazurskim
i wielkopolskim w latach 2004-2018
Warmińsko-mazurskie
Lata

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Przeciętny
miesięczny dochód
rozporządzalny
na osobę
(zł)
657,7
701,3
746,5
835,4
979,1
1084,3
1103,4
1096,9
1110,0
1109,0
1229,7
1280,5
1371,8
1496,2
1554,8

Wielkopolskie

Wskaźnik
Przeciętny
ustawowej Liczba lekarzy
miesięczny
granicy
na 10 tys.
dochód
ubóstwa
ludności
rozporządzalny
(%)
na osobę (zł)
–
25,1
21,3
20,1
14,7
10,1
11,6
10,5
13,8
20,2
21,0
21,1
18,6
17,2
18,9

–
20,0
29,8
22,5
24,3
24,2
24,0
24,4
24,8
25,4
26,0
26,3
26,5
26,9
27,3

700,9
738,6
814,2
889,5
1018,5
1097,3
1125,7
1135,0
1153,4
1206,7
1268,8
1287,8
1400,0
1606,6
1629,9

Wskaźnik
ustawowej
granicy
ubóstwa
(%)

Liczba lekarzy
na 10 tys.
ludności

–
19,9
17,1
16,1
10,6
8,8
8,2
9,2
8,5
15,5
16,4
16,7
16,6
12,2
12,8

–
29,1
29,6
29,3
30,1
30,5
30,5
30,8
31,1
31,6
31,2
31,9
32,4
28,9
33,2

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl, Bank Danych Lokalnych,
dostęp 2.03.2020.
2 www.stat.gov.pl, Bank Danych Lokalnych. Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie
warmińsko-mazurskim i wielkopolskim 2.03.2020.
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Wybrane wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczną przedstawiono w tabeli 2. Najmniejsze zróżnicowanie porównywanych województw występuje pod
względem przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na osobę.
W 2018 roku dochód rozporządzalny w województwie wielkopolskim był o 4,8%
większy, niż w województwie warmińsko-mazurskim. Natomiast średnie tempo
zmian w latach 2004-2018 było na zbliżonym poziomie i wynosiło odpowiednio
6,2% i 6,3%. W analizowanych latach, ustawowy wskaźnik ubóstwa malał zarówno
w województwie warmińsko-mazurskim jak i wielkopolskim, spadek odpowiednio o 6,2 p.p. i 7,1 p.p. Jednakże niższy wskaźnik ubóstwa był w województwie
wielkopolskim. Znaczne zróżnicowanie występuje ze względu na liczbę lekarzy na
10 tys. mieszkańców. Średnio w latach 2004-2018 na 10 tys. mieszkańców przypadało 30,8 lekarzy w województwie wielkopolskim a 25,2 lekarzy w województwie
warmińsko-mazurskim.
Polska należy do krajów, w których występuje silne zróżnicowanie przestrzenne bezrobocia. Znajduje to potwierdzenie między innymi w wysokiej rozpiętości
pomiędzy województwami. Takie zróżnicowanie utrzymuje się także w okresach
spadku bezrobocia. Często specyfika danego rejonu, wynikająca z geograficznego
usytuowania, odległości od dużych miast czy stopnia rozwoju infrastruktury, ma
wpływ między innymi na poziom rozwoju gospodarczego, stopień rozwoju kapitału ludzkiego oraz decyduje o szybkości znalezienia zatrudnienia przez osoby
poszukujące pracy [Kwiatkowski 2007, Noga, Stawicka 2009].
Stopa bezrobocia rejestrowanego, czyli procentowy udział bezrobotnych
w liczbie ludności czynnej zawodowo, w województwie warmińsko-mazurskim
jest znacznie wyższa, niż w wielkopolskim. W 2004 roku wynosiła w warmińsko-mazurskim aż 29,2%, a w 2018 roku 10,4%, odpowiednio w województwie wielkopolskim 15,9% i 3,2% (tabela 3). W porównaniu do województwa warmińsko-mazurskiego była ona trzykrotnie niższa i jednocześnie najniższa w całej Polsce.
W latach 2004-2018 bezrobocie w województwie wielkopolskim malało średnio
w roku o 10,8%, a w województwie warmińsko-mazurskim o 7,1%.
Analizując stopę bezrobocia w obu województwach należy zwrócić uwagę na
jej zróżnicowanie. W roku 2004 różnica między stopą bezrobocia w województwie
wielkopolskim a warmińsko-mazurskim wynosiła 13,3 p. p., natomiast w 2018 roku
było to 7,2 p. p. Różnica ta zatem uległa zmniejszeniu, co jest zjawiskiem korzystnym, gdyż wskazuje na istotną poprawę sytuacji w latach 2004-2018, zwłaszcza
w województwie warmińsko-mazurskim, które od lat charakteryzuje się bardzo
wysokim bezrobociem. Pomimo tych pozytywnych zmian, na tle kraju sytuacja
na rynku pracy pogorszyła się. W 2004 roku bezrobocie w województwie warmińsko-mazurskim w stosunku do bezrobocia w Polsce było wyższe o 53,7% (153,7),
a w 2018 roku wzrosło do 79,3% (179,3). Z kolei w województwie wielkopolskim sy-
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tuacja poprawiła się. W 2004 stopa bezrobocia rejestrowanego na tle kraju stanowiła
83,7% a w 2018 roku bezrobocie było około 50% niższe na tle bezrobocia w Polsce.
Zarówno w województwie warmińsko-mazurskim, jak i wielkopolskim wystąpiły
pozytywne zmiany ze względu na zatrudnienie osób w wieku produkcyjnym. Jednakże korzystniej przedstawia się sytuacja w województwie wielkopolskim. W latach
2004-2018 wskaźnik zatrudnienia osób w wieku produkcyjnym wzrósł o 10,7 p. p.,
a w województwie warmińsko-mazurskim o 8,7 p. p. (tabela 3). Na kształtowanie
tego wskaźnika bezpośredni wpływ mają zmiany liczby osób pracujących oraz zmiany demograficzne (liczba osób w wieku produkcyjnym, przyrost naturalny).
Tabela 3
Bezrobocie rejestrowane w województwie warmińsko-mazurskim
i wielkopolskim w latach 2004-2018
Warmińsko-mazurskie
Lata

Stopa
bezrobocia

Stopa
bezrobocia
Polska = 100

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

29,2
27,2
23,6
18,7
16,8
20,7
20,0
20,2
21,3
21,6
18,7
16,2
14,2
11,7
10,4

153,7
154,5
159,5
167,0
176,8
171,1
161,3
161,6
159,0
161,2
164,0
167,0
173,2
177,3
179,3

Wielkopolskie

Wskaźnik
zatrudnienia
w wieku
produkcyjnym
(%)
41,6
41,6
43,2
46,0
47,5
48,0
47,9
46,7
45,8
46,1
46,1
47,2
49,0
50,2
50,3

Stopa
bezrobocia

Stopa
bezrobocia
Polska = 100

Wskaźnik
zatrudnienia
w wieku
produkcyjnym
(%)

15,9
14,6
11,7
7,8
6,4
9,2
9,2
9,1
9,8
9,6
7,6
6,1
4,9
3,7
3,2

83,7
83,0
79,1
69,6
67,4
76,0
74,2
72,8
73,1
71,6
66,7
62,9
59,8
56,1
53,4

46,8
47,2
48,3
49,9
51,6
51,8
52,8
52,4
52,4
53,0
53,2
54,2
55,3
57,1
57,5

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl, Bank Danych Lokalnych,
2.03.2020.

Rozwój regionu pod względem gospodarczym determinowany jest przez kapitał ludzki. O jego jakości świadczy poziom wykształcenia mieszkańców oraz
posiadane kwalifikacje. W województwie warmińsko-mazurskim stosunkowo
niski jest zasób kapitału ludzkiego, mierzonego poziomem wykształcenia. Wykształcenie ma duży wpływ na prawdopodobieństwo znalezienia pracy przez osobę bezrobotną, a im wyższy jego poziom, tym większe szanse na rynku pracy.
Jednocześnie wyższe wykształcenie zmniejsza ryzyko utraty pracy [Janukowicz
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2011, Kwiatkowski 2007]. Pod względem poziomu wykształcenia o wiele gorzej
wypada województwo warmińsko-mazurskie. Ponad 26% mieszkańców tego regionu posiada tylko wykształcenie podstawowe, podczas gdy w województwie
wielkopolskim jest to 18,6%. Wykształceniem wyższym natomiast legitymuje się
18,4%, a w województwie wielkopolskim 20,7% ludności. Warto zwrócić uwagę na liczbę osób z wykształceniem zawodowym. Jest to największa grupa osób.
W województwie wielkopolskim jest to aż 29% mieszkańców, w warmińsko-mazurskim 23,8%. Wzrost w ostatnich latach osób z wykształceniem zawodowym,
świadczy o zmianie oczekiwań pracodawców, którzy bardziej kładą nacisk na posiadane kwalifikacje zawodowe pracowników i ich umiejętności, co niekoniecznie
musi wiązać się z posiadaniem wyższego wykształcenia [Noga, Stawicka 2009].
Tabela 4
Produkt Krajowy Brutto w województwie warmińsko-mazurskim
i wielkopolskim w latach 2004-2017
Warmińsko-mazurskie

Wielkopolskie

Lata

PKB na
mieszkańca
(zł)

Dynamika PKB
na mieszkańca
rok poprzedni
= 100

PKB na
mieszkańca
Polska = 100

PKB na
mieszkańca (zł)

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

18490
19535
20921
23009
24886
25988
27197
29257
30232
30776
31957
33186
34532
36306
37843

108,2
105,6
107,1
110,0
108,2
106,4
104,7
107,6
103,3
101,8
103,8
103,8
104,1
105,1
104,2

75,7
75,3
74,6
73,8
73,8
72,9
72,5
71,9
71,5
71,5
71,5
70,9
71,3
70,1
68,7

26154
27941
29819
32895
35669
38431
39454
42753
44774
46150
48015
50821
52844
56496
59355

Dynamika PKB na
PKB na
mieszkańca
mieszkańca
rok poprzedni = 100 Polska = 100
111,3
106,8
106,7
110,3
108,4
108,6
102,7
108,4
104,7
103,1
104,0
105,8
104,0
106,9
105,1

107,0
107,7
106,3
105,6
105,7
107,8
105,1
105,1
105,9
107,2
107,4
108,6
109,1
109,1
107,8

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl, Bank Danych Lokalnych,
2.03.2020.

Bardzo ważnym wskaźnikiem charakteryzującym rozwój gospodarczy regionu jest Produkt Krajowy Brutto. Przedstawia on końcowy rezultat działalności
wszystkich podmiotów gospodarki narodowej. W przeliczeniu na 1 mieszkańca
można go traktować jako informację o stopie życiowej ludności kraju bądź regionu. Jest to miernik prosty i łatwo weryfikowalny, odzwierciedlający zarówno wydajność pracy, jak i zdolność gospodarki do tworzenia miejsc pracy, inwestowania

57

Rozwój społeczno-gospodarczy województwa warmińsko-mazurskiego ...

oraz pozyskiwania siły roboczej. PKB na mieszkańca zarówno w 2004 roku jak
i 2018 był zdecydowanie większy w województwie wielkopolskim niż warmińsko-mazurskim. W województwie wielkopolskim w 2018 roku wartość PKB na
1 mieszkańca wynosiła 59,4 tys. zł, a w warmińsko-mazurskim 37,8 tys. zł. W latach 2004-2017 widać, że dystans między obu województwami powiększył się.
W 2004 roku różnica między województwami wynosiła 7,7 tys. zł, a w 2018
roku wzrosła do 21,6 tys. zł. Pomimo dużego zróżnicowania PKB na 1 mieszkańca średnie tempo zmian było na zbliżonym poziomie i wynosiło w województwie
wielkopolskim 6,0%, a warmińsko-mazurskim 5,3%. Ponadto PKB na 1 mieszkańca w województwie wielkopolskim w analizowanych latach był o 7-9% większy niż
w Polsce, a warmińsko-mazurskim był o 24-30% niższy i wykazywał tendencje
malejącą (tabela 4).
Przedstawione wskaźniki charakteryzujące rozwój gospodarczy, wyraźnie
wskazują na zdecydowanie gorszą pozycję gospodarczą województwa warmińsko-mazurskiego w porównaniu z województwem wielkopolskim. Przyczyn takiego stanu można szukać w rozwoju przemysłu, poziomie rolnictwa, posiadanej
infrastrukturze drogowej czy też działalności instytucji otoczenia biznesu.

Tabela 5

Podmioty gospodarki narodowej i podmioty z udziałem kapitału
zagranicznego w województwie warmińsko-mazurskim i wielkopolski
w latach 2004-2018
Warmińsko-mazurskie

Lata

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Podmioty
gospodarki
narodowej
w rejestrze
REGON
na 10 tys.
ludności
762
771
780
793
812
805
819
807
827
845
854
860
865
874
890

Podmioty
z udziałem
kapitału
zagranicznego
na 10 tys.
ludności
1,9
1,9
1,9
1,7
2,0
2,2
2,1
2,2
2,2
2,1
2,1
1,9
1,8
1,6
1,7

Wielkopolskie

Kapitał
Podmioty
Podmioty
Kapitał
zagraniczny na
gospodarki
z udziałem
zagraniczny na
1 mieszkańca
narodowej w
kapitału
1 mieszkańca
w wieku
rejestrze REGON zagranicznego
w wieku
produkcyjnym
na 10 tys.
na 10 tys.
produkcyjnym
(zł)
ludności
ludności
(zł)
–
–
–
–
–
–
–
1639
1658
1581
1635
1590
1639
1601
1632

994
1012
1023
1040
1063
1054
1089
1090
1121
1148
1165
1179
1191
1210
1230

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

–
–
–
–
–
–
–
6629
6998
7092
7226
10080
11117
11459
11595

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl, Bank Danych Lokalnych,
2.03.2020.
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Różnicę w rozwoju gospodarczym obu regionów widać także w liczbie zarejestrowanych podmiotów gospodarczych. W przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców w województwie warmińsko-mazurskim znacznie mniej było zarejestrowanych podmiotów w rejestrze REGON. W latach 2004-2018 nastąpił wzrost tego
wskaźnika (o 16,8%), jednak w porównaniu do województwa wielkopolskiego
gospodarka w warmińsko-mazurskim rozwijała się w dużo wolniejszym tempie.
W 2004 roku w województwie warmińsko-mazurskim zarejestrowanych było 762
podmioty na 10 tys. mieszkańców, a w 2018 roku 890. W województwie wielkopolskim natomiast w 2004 roku były zarejestrowane 994 podmioty, a w 2018 roku
liczba podmiotów wzrosła do 1230 (tabela 5). Dystans między porównywanymi
województwami znacznie się powiększył. W 2005 roku różnica w liczbie zarejestrowanych podmiotów wynosiła 232, natomiast w 2018 roku wzrosła do 340.
Wskazuje to, że mieszkańcy w województwie wielkopolskim cechują się większą
przedsiębiorczością, a także, że region ten jest bardziej atrakcyjny dla nowo powstających przedsiębiorstw.
Województwo wielkopolskie zaliczane jest do województw o największej atrakcyjności inwestycyjnej w kraju. Świadczy o tym liczba podmiotów z kapitałem
zagranicznym [Godlewska-Majkowska 2017]. W województwie wielkopolskim
liczba podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego była w latach 2004-2018
znacznie większa i w przeciwieństwie do województwa warmińsko-mazurskiego
wzrosła o 65% w stosunku do 2004 roku (średnie tempo zmian 3,6%). Natomiast
w województwie warmińsko-mazurskim wystąpił spadek o 10,5%. Zdecydowanie większe różnice występują, gdy porównamy kapitał zagraniczny w latach
2011-2018 na 1 mieszkańca w wieku produkcyjnym (ze względu na brak danych nie można porównać lat wcześniejszych). W województwie wielkopolskim
w 2018 roku, w stosunku do 2011 roku, nastąpił wzrost kapitału zagranicznego na
1 mieszkańca w wieku produkcyjnym o 74,9%. Średnio w roku kapitał zagraniczny wzrastał o 8,3%. Z kolei w województwie warmińsko-mazurskim pozostał na
tym samym poziomie (tabela 5).
Ważne miejsce w rozwoju gospodarczym danego rejonu zajmuje przemysł.
Województwo warmińsko-mazurskie cechuje się niewielkim poziomem uprzemysłowienia. Przemysł zlokalizowany jest głównie w Olsztynie i Elblągu – dwóch
największych miastach regionu. Dominują dwie branże: przemysł spożywczy, ze
względu na łatwy dostęp do surowca (rolnictwo), a także sektor drzewno-meblarski. Duża powierzchnia lasów (zajmują około 1/3 powierzchni województwa),
sprzyja pozyskiwaniu surowca. W regionie tym jest około 5700 podmiotów gospodarczych zajmujących się produkcją mebli [Bukowski 2010].
W przeciwieństwie do warmińsko-mazurskiego, województwo wielkopolskie
należy do najlepiej rozwiniętych przemysłowych regionów Polski. W strukturze
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przemysłu województwa wielkopolskiego jest widoczna silna pozycja przemysłu
spożywczego. W 2016 roku 20% wartości produkcji sprzedanej całego przemysłu województwa przypadało na produkcję artykułów spożywczych. Do ważniejszych gałęzi przemysłu należy produkcja pojazdów mechanicznych. Z innych
branż o dużym znaczeniu wymienić należy przemysły: odlewniczy; farmaceutyczny; meblarski; sprzętu oświetleniowego i gospodarstwa domowego; ceramiczny i szklarski; oponiarski; włókienniczy i odzieżowy3. W tabeli 6 przedstawiono wartość produkcji sprzedanej przemysłu w przeliczeniu na 1 mieszkańca.
W analizowanym okresie wyraźnie widać, że jest ona o połowę niższa w warmińsko-mazurskim, w porównaniu do województwa wielkopolskiego. W 2018 roku
w województwie wielkopolskim wynosiła 51,7 tys. zł, a w warmińsko-mazurskim
25,1 tys. zł. W województwie wielkopolskim wartość produkcji w 2018 roku była
o 30,7% większa od przeciętnej krajowej, natomiast w warmińsko-mazurskim stanowiła tylko 63,5% średniej krajowej.
Tabela 6
Produkcja sprzedana przemysłu oraz produkcja towarowa rolnictwa
w województwie warmińsko-mazurskim i wielkopolskim
w latach 2004-2018
Warmińsko-mazurskie
Lata

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Wielkopolskie

Produkcja
sprzedana
przemysłu na
1 mieszkańca
(tys. zł)

Produkcja
sprzedana
przemysłu na
1 mieszkańca
Polska = 100

Produkcja
towarowa
rolnictwa
(zł/ha UR)

Produkcja
sprzedana
przemysłu na
1 mieszkańca
(tys. zł)

Produkcja
sprzedana
przemysłu na
1 mieszkańca
Polska = 100

Produkcja
towarowa
rolnictwa
(zł/ha UR)

–
11,1
11,8
14,4
14,1
14,2
15,3
18,6
18,8
19,3
19,5
20,3
21,8
23,8
25,1

–
61,6
58,1
62,9
58,5
60,6
59,8
62,9
61,5
62,7
62,1
62,3
64,3
64,4
63,5

2101
2331
2332
2347
2847
3103
2948
–
–
–
–
–
–
–
–

–
23,3
25,5
27,6
28,5
28,9
30,2
34,8
36,2
38,5
40,7
42,8
45,7
50,0
51,7

–
129,4
125,6
120,6
118,4
123,0
117,9
118,0
118,3
125,4
129,4
131,1
135,0
135,4
130,7

3393
4734
4213
4301
4575
4946
5599
–
–
–
–
–
–
–
–

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl, Bank Danych Lokalnych,
2.03.2020.
3 Raport o stanie zagospodarowania i rozwoju województwa wielkopolskiego, Wielkopolskie
Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu, Poznań 2014. s. 36-38.
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W porównywanych województwach zaobserwować można wzrost wskaźnika,
natomiast produkcja sprzedana na 1 zatrudnionego była w 2018 roku w stosunku
do 2005 roku większa o 121,9% w województwie wielkopolskim. Pogłębił się zatem dystans między obu województwami (tabela 6). Województwo wielkopolskie
charakteryzowało się znacznie większym przyrostem produkcji sprzedanej przemysłu na 1 mieszkańca, niż województwo warmińsko-mazurskie. Zróżnicowanie
to wynosiło w 2005 roku 12,2 tys. zł, natomiast w 2018 roku wzrosło do 26,6 tys. zł.
Zróżnicowanie pogłębiło się na niekorzyść województwa warmińsko-mazurskiego. Natomiast porównując średnie tempo wzrostu produkcji sprzedanej przemysłu
w ujęciu względnym, to było ono na zbliżonym poziomie i wynosiło w województwie warmińsko-mazurskim 6,5%, a w wielkopolskim 6,3% średniorocznie.
Zarówno województwo warmińsko-mazurskie jak i wielkopolskie należą do
województw o dużym znaczeniu rolnictwa. Województwa te różnią się w sposób
zasadniczy strukturą obszarową gospodarstw oraz strukturą użytkowania ziemi.
Korzystniejsza jest sytuacja w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie średnia powierzchnia gospodarstwa wynosi około 23 ha UR (według danych Agencji
Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa), a w województwie wielkopolskim
około 13 ha UR. Jednakże poziom produkcji rolniczej jest zdecydowanie wyższy
w województwie wielkopolskim. Świadczy o tym wartość produkcji towarowej
(produkcja sprzedana) w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych. Porównywane
województwa różnią się zarówno poziomem produkcji towarowej na hektar, jak
i dynamiką w latach 2004-2010 (ze względu na brak danych nie można ustalić
produkcji towarowej w pozostałych latach, publikowane dane odnoszą się do spisu rolnego z 2010 roku). W analizowanych latach produkcja towarowa w cenach
bieżących wzrosła w województwie warmińsko-mazurskim o 40,3% (średnio
w roku o 5,8%), a wielkopolskim o 65% (średnio w roku o 8,7%). Ponadto wartość
produkcji towarowej w województwie wielkopolskim, w stosunku do województwa warmińsko-mazurskiego, była wyższa od 60% w latach 2008 i 2009 do 103%
w 2005 roku. Wykorzystanie podstawowego czynnika produkcji jakim jest w rolnictwie ziemia było zdecydowanie lepsze w województwie wielkopolskim.

4. Podsumowanie
Wyniki badań uprawniają do postawienia następujących konkluzji:
 PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca zarówno w 2004 roku jak i 2018 roku
był zdecydowanie większy w województwie wielkopolskim, niż w warmińsko-mazurskim. W województwie wielkopolskim w 2018 roku wartość
PKB na 1 mieszkańca wynosiła 59,4 tys. zł, a w warmińsko-mazurskim 37,8
tys. zł. W latach 2004-2018 dystans między województwami powiększył się
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z 7,7 tys. zł do 21,6 tys. zł. Ponadto PKB w województwie warmińsko-mazurskim był o 24-30% niższy od średniej krajowej i w latach 2004-2018 wykazywał tendencje malejącą.
Różnicę w rozwoju gospodarczym obu regionów widać także w liczbie zarejestrowanych podmiotów gospodarczych. W 2004 roku w województwie
warmińsko-mazurskim zarejestrowane były 762 podmioty na 10 tys. mieszkańców, a w 2018 roku 890. Natomiast w województwie wielkopolskim
w 2004 roku były zarejestrowane 994 podmioty, a w 2018 roku liczba podmiotów wzrosła do 1230. W 2005 roku różnica w liczbie zarejestrowanych
podmiotów wynosiła 232, natomiast w 2018 roku wzrosła do 340. Wskazuje to, że mieszkańcy w województwie wielkopolskim cechują się większą
przedsiębiorczością, a także, że region ten jest bardziej atrakcyjny dla nowo
powstających firm.
Województwo wielkopolskie zaliczane jest do województw o największej
atrakcyjności inwestycyjnej w kraju. Świadczy o tym liczba podmiotów
z kapitałem zagranicznym, a także wielkość kapitału zagranicznego na
1 mieszkańca. W województwie wielkopolskim w 2018 roku, w stosunku do
2011 roku, nastąpił wzrost kapitału zagranicznego na 1 mieszkańca w wieku produkcyjnym o 74,9%. Z kolei w województwie warmińsko-mazurskim
pozostał na tym samym poziomie.
W przeciwieństwie do warmińsko-mazurskiego, województwo wielkopolskie należy do najlepiej rozwiniętych przemysłowo regionów Polski.
Wartość produkcji sprzedanej przemysłu w przeliczeniu na 1 mieszkańca
w województwie wielkopolskim w 2018 roku wynosiła 51,7 tys. zł, a w warmińsko-mazurskim 25,1 tys. zł. W 2018 roku była ona w województwie
wielkopolskim o 30,7% większa od przeciętnej krajowej, natomiast w warmińsko-mazurskim stanowiła tylko 63,5% średniej krajowej.
Pozytywna zmiana jaka miała miejsce w województwie warmińsko-mazurskim to znaczący spadek bezrobocia z 29,2% do 10,4%. Jednakże w dalszym
ciągu jest ono najwyższe w kraju. W 2004 roku bezrobocie w województwie
warmińsko-mazurskim w stosunku do bezrobocia w Polsce było wyższe
o 53,7%, a w 2018 roku wzrosło do 79,3%.
Z przeprowadzonych badań wynika, że po akcesji Polski do Unii Europejskiej dystans dzielący województwo wielkopolskie od warmińsko-mazurskiego pogłębił się. Tempo rozwoju gospodarczego było większe w województwie wielkopolskim niż warmińsko-mazurskim. Mniejsze różnice
pomiędzy porównywanymi województwami występują pod względem rozwoju społecznego.
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STRESZCZENIE

Celem pracy jest ocena rozwoju społeczno-gospodarczego w województwie warmińsko-mazurskim i wielkopolskim po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Z przeprowadzonych badań wynika, że po akcesji tempo rozwoju gospodarczego było większe w województwie wielkopolskim niż warmińsko-mazurskim. Świadczy o tym PKB na mieszkańca, w 2004 roku różnica między województwami wynosiła 7,7 tys. zł, a w 2018 roku wzrosła do 21,6 tys. zł. Ponadto PKB w województwie warmińsko-mazurskim był o 24-30%
niższy od średniej krajowej i w latach 2004-2018 wykazywał tendencję malejącą. Podobna
sytuacja była pod względem produkcji sprzedanej przemysłu na mieszkańca i produkcji
towarowej w rolnictwie. Na znaczą przewagę gospodarki województwa wielkopolskiego
nad warmińsko-mazurskim wskazuje także kapitał zagraniczny na mieszkańca, był on
w 2018 roku ponad siedmiokrotnie wyższy. Pozytywna zmiana jaka miała miejsce w województwie warmińsko-mazurskim to znaczący spadek bezrobocia z 29,2% do 10,4%.
Jednakże w dalszym ciągu jest ono najwyższe w kraju. Na podstawie wskaźników rozwoju
gospodarczego można stwierdzić, że po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej pogłębił
się dystans dzielący porównywane województwa.
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SUM M A RY

The aim of the work is to assess the socio-economic development in the Warmińsko-Mazurskie and Wielkopolska voivodships after Poland’s accession to the European
Union. The research shows that after accession the rate of economic development was
higher in the Wielkopolska voivodship than in the Warmińsko-Mazurskie Voivodship.
This is evidenced by GDP per capita, in 2004 the difference between voivodships was
7.7 thous. PLN and in 2018 increased to 21.6 thous PLN. In addition, GDP in the Warmińsko-Mazurskie Voivodship was 24-30% lower than the national average and in the
years 2004-2018 showed a downward trend. The situation was similar in terms of sold
production of industry per capita and commodity production in agriculture. Foreign ca-
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pital per capita also indicates a significant advantage of the economy of the Wielkopolska
voivodship over the Warmińsko-Mazurskie Voivodship, in 2018 it was more than seven
times higher. A positive change that took place in the Warmińsko-Mazurskie Voivodeship
is a significant drop in unemployment from 29.2% to 10.4%. However, it is still the highest
in the country. Based on the economic development indicators, it can be stated that after
Poland’s accession to the European Union, the distance separating the compared voivodships has widened.
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1. Wstęp
W warunkach prowadzenia różnorakich polityk na arenie krajowej jak i międzynarodowej, próbuje się zidentyfikować przyczyny i sposoby rozwiązania zaistniałych zmian klimatu. Jak zauważa Wallace-Wells [2019], za taki stan rzeczy
winą obarcza się rosnące uprzemysłowienie, gdyż kilka najbogatszych krajów tego
świata jest odpowiedzialnych za mniej więcej połowę emisji gazów1.
Relacje pomiędzy sytuacją ekonomiczną, poziomem rozwoju gospodarczego, a degradacją środowiska odzwierciedla zaproponowana przez Kuznetsa tzw.
krzywa środowiskowa. Wskazuje ona, że zanieczyszczenie środowiska jest funkcją rozwoju gospodarczego o kształcie odwróconej litery „U”. W początkowym
etapie społeczeństwo, politycy niewiele uwagi poświęcają zagadnieniom ochrony środowiska. Po osiągnieciu pewnego pułapu, gdy podstawowe potrzeby są już
zaspokojone, rośnie świadomość ochrony środowiska jako dobra rzadkiego. Powoduje to odwrócenie dotychczasowego trendu i zmniejszenie degradacji środowiska. Na wyższym poziomie rozwoju społeczeństwo ma już nie tylko wolę, ale
także środki na ograniczenie zanieczyszczenia [Czyżewski i in. 2009]. Jednakże
badania wskazują, że funkcja ta może też mieć kształt litery „N” lub odwróconej
litery „N” [Churchill i in. 2018], co oznacza, że po osiągnięciu pewnego poziomu
dochodów, degradacja środowiska zaczyna ponownie rosnąć [Allard i in. 2017].
Niestety ubóstwo, które jest skutkiem niedostatku wynikającego m.in. ze sta1 Już w 1999 roku kraje G8 (siedem najbogatszych krajów świata – Niemcy, Kanada, USA,
Francja, Włochy, Japonia, Wielka Brytania plus Rosja) odpowiadały za niemal połowę (48,7%)
emisji CO2 [Nyong A. 2011].
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gnacji w gospodarce czy gwałtownej inflacji, jest przyczyną degradacji środowiska i niezbędny jest pewien poziom dobrobytu, aby ludzie mogli uwolnić energię i zasoby potrzebne do ochrony środowiska [Scruton 2017]. Ostateczna skala
zmian klimatu uzależniona jest między innymi od tego, jak będzie przebiegał proces uprzemysłowienia w gospodarkach rozwijających się.
Celem niniejszego opracowania, na podstawie kwerendy bibliotecznej i przy
wykorzystaniu pierwszego etapu metody dynamiki systemowej, jest próba przedstawienia mechanizmu „błędnego koła” tworzonego przez czynniki wpływające
na relację klimat-żywność.

2. Dynamika systemowa jako metoda badawcza
Dynamika systemowa jest metodą modelowania symulacyjnego stosowaną głównie do analizy problemów słabo ustrukturalizowanych, o dużej liczbie współzależności między elementami [Łatuszyńska 2012].
Pierwszym i najważniejszym etapem zastosowania metody dynamiki systemów jest budowa tzw. diagramu systemowego, w którym pętle oznaczają występowanie sprzężeń zwrotnych.
Etap drugi polega na zastosowaniu metod statystycznych do oszacowania
współczynników modelu na podstawie posiadanego zbioru danych. Estymacja
dokonywana jest zwykle metodą najmniejszych kwadratów lub największej wiarygodności, a do walidacji tak otrzymanych modeli stosowany jest zbiór standardowych testów statystycznych. W przypadku braku odpowiedniego zbioru
danych, modele dynamiki można budować w oparciu o wskazania ekspertów
[www.foreseight.pl – data dostępu 22.01.2020].
Analiza dynamiki systemowej coraz częściej znajduje zastosowanie w rozwiązywaniu wielu problemów społecznych, gospodarczych czy środowiskowych,
a w szczególności problemów tworzących tzw. błędne koła, jak np. problem biedy,
granic wzrostu gospodarczego, entropii zasobów naturalnych czy niszczenia naturalnych ekosystemów. Analiza dynamiki systemowej przede wszystkim polega na
wskazywaniu ścieżek i sprzężeń, które prowadzą do szybko narastających, pożądanych rezultatów, jak np. właściwe powiązanie wzrostu gospodarczego z rozwojem społecznym i ochroną środowiska naturalnego [Wiśniewska-Paluszak 2018].
Modelowanie symulacyjne w konwencji dynamiki systemowej jest metodą,
która może być stosowana do analizy szerokiego spektrum problemów związanych z skutkami zmian klimatu dla gospodarki żywnościowej, gdyż ze swej istoty
pozwala na lepsze zrozumienie mechanizmów przyczynowo-skutkowych.

Mechanizm przyczynowo-skutkowy zmian klimatycznych ...

67

3. Zmiany klimatyczne a społeczeństwo, ekonomia i gospodarka
żywnościowa
Efekt cieplarniany (zatrzymanie wychodzącego promieniowania przez dwutlenek węgla, metan i podobne gazy) został stwierdzony już przez Johna Tyndalla
w latach sześćdziesiątych XIX wieku. Ilość gazów cieplarnianych w atmosferze
wzrasta przynajmniej częściowo z powodu działalności człowieka, zwłaszcza spalania paliw kopalnych [Scruton 2017]. W ciągu ostatniego ćwierćwiecza koszt
jednostkowy energii odnawialnej diametralnie zmniejszył się. W tym samym czasie proporcja otrzymywanej energii ze źródeł odnawialnych nie zmieniła się, co
oznacza, że systemy fotowoltaiczne w ogóle nie zmniejszają zużycia paliw kopalnych, a tylko je wspomagają. Spalamy więcej węgla [Wallace-Wells 2019]. Emisja
CO2 do atmosfery wynosi średnio 5 ton rocznie na jednego mieszkańca Ziemi.
W przypadku Amerykanów jest to 20 ton, a mieszkańców Afryki Subsaharyjskiej
- 1 tona lub mniej. Kraje zachodnie, szczególnie te uprzemysłowione, emitują
gazy cieplarniane niemal od dwóch wieków. Sprawiedliwie byłoby, gdyby państwa zachodnie nie tylko istotnie zredukowały swoją emisję, ale zrekompensowały
krajom mniej rozwiniętym odebranie szansy na emisję gazów cieplarnianych bez
ponoszenia dodatkowych kosztów. Zachód wziął więcej, niż wynosił jego udział
w tym „wspólnym pastwisku” [Scruton 2017].
Ponadto, jeśli kraje rozwijające się będą korzystać z modelu rozwoju krajów
rozwiniętych może to doprowadzić do zwiększonej degradacji środowiska. Parcie przez decydentów krajów rozwijających się do uzyskiwania szybkiego wzrostu
gospodarczego, może prowadzić do większego zużycia energii oraz emisji gazów
cieplarnianych, które zgodnie z OECD, kraje rozwijające produkują ponad 60%
z nich. Obranie takiej drogi rozwoju, bez uwzględnienia dobrostanu środowiska
może skutkować m.in. suszami i powodziami wynikającymi ze wzrostu średniej temperatury powietrza. Do 2100 r. przewiduje się, że wzrost temperatury
o 1,4 – 5,8oC spowoduje wzrost poziomu wody o 9-88 cm [www.cia.gov – data
pobrania 16.11.2019], co narazi na zalanie terenów położonych na wybrzeżach.
Degradacja terenów niweczy wzrost wydajności produkcji żywności, co przy słabej infrastrukturze i zawodnym systemie dystrybucji może doprowadzić do niedożywienia i niezagwarantowania bezpieczeństwa żywnościowego na świecie.
Klęski żywiołowe, czy katastrofy środowiskowe spowodowane przez człowieka,
mogą spowodować zakłócenia gospodarcze i doprowadzić do ofiar śmiertelnych.
O zmianie klimatu mówi się także w kontekście słonej wody wypierającej wodę
słodką na skutek topnienia Arktyki, podnoszącego się poziomu mórz, cofających
się brzegów. W ciągu najbliższych 30 lat zapotrzebowanie na wodę ze strony globalnego systemu żywnościowego ma wzrosnąć o około 50%, a zmiana klimatu
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i towarzyszące jej susze bardzo ograniczą jej podaż. Ponadto susze mogą być jeszcze większym utrudnieniem produkcji żywności niż wzrost temperatury (upał),
ponieważ część najlepszych gruntów ornych na świecie zmienia się w pustynię.
Przy 2oC ocieplenia susze spustoszą Śródziemiomorze i znaczną cześć Indii. Przy
2,5oC, przede wszystkim za sprawą suszy, świat może czekać niedobór żywności
[Wallace-Wells 2019].
W świecie rozwijającym się, postępy które dokonały się w obszarze biedy, głodu, długości życia itp. są skorelowane ze wzrostem emisji CO2, które doprowadzają naszą planetę do katastrofy. Nie dość, że najdotkliwiej skutki zmian klimatu odczują ci mający najmniejsze szanse na reakcję wobec zmian klimatu, to za rozwój
klasy średniej dzięki uprzemysłowieniu opartym na kopalinach, zapłacą przyszłe
pokolenia. Zdaniem Wallace-Wells [2019] węgiel to ciekawa odpowiedź na pytanie dlaczego Europa, będąc w przeszłości zaściankiem imperiów Chin, Indii,
Bliskiego Wschodu tak gwałtownie się oddzieliła.
W dzisiejszych czasach wzrost potęgi Chin wynika miedzy innymi z produkcji towarów dla Europy czy USA. Rodzi się pytanie - kto jest odpowiedzialny za
te gigatony emitowanych gazów? Produkujący czy zamawiający? W dużej mierze
przyszłość naszego klimatu jest uzależniona od wyboru strategii rozwoju w Chinach. W jaki sposób i w jakim tempie Chiny przejdą od gospodarki przemysłowej do poprzemysłowej, jak szybko przebudują rolnictwo i sposoby żywienia oraz
przekierują konsumpcyjne preferencje swoich klas średnich i wyższych z dala od
intensywnej emisji CO2.
Redukcja emisji nie dotyczy tylko sektorów wysokoemisyjnych, wymaga się
jej także od pozostałych sektorów, w tym także od rolnictwa. Dostosowanie obszarów wiejskich do uwarunkowań wynikających ze zmian klimatycznych jest
wymogiem współczesności. Jednakże chociażby same zmiany konsumpcji w rozwijającym się społeczeństwie chińskim (na zachodnią modłę) prawdopodobnie
spowodują trzykrotne zwiększenie spożycia mleka i jego przetworów, a w związku
z tym zwiększy się emisja gazów cieplarnianych z hodowli bydła mlecznego na
świecie o około 35% [Wallace-Wells 2019].
Przystosowanie do zmian klimatu rozpatruje się często w kategoriach rynkowych kompromisów. Szacuje się, jak zauważa Wallace-Wells [2019], iż każdy
stopień ocieplenia kosztuje kraj w strefie umiarkowanej około jednego punktu
procentowego PKB. Twierdzi on też, iż mimo, że klimat i rośliny są rozmaite, to
w praktyce wygląda to tak, że z każdym stopniem ocieplenia wydajność podstawowych zbóż uprawianych w optymalnej temperaturze maleje o około 10%, choć są
i wyższe szacunki. To oznacza, że jeżeli nasza planeta do końca wieku ociepli się
o 5oC, przy możliwości, że będzie na niej 50% ludzi więcej, to w efekcie skończy się
to brakiem potrzebnego zboża do wyżywienia, gdyż plony spadają szybciej wraz
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ze wzrostem temperatury. Zboża stanowią około 40% pożywienia człowieka, po
dodaniu soi i kukurydzy otrzymujemy 2/3 potrzebnych nam kalorii.
Wyżywienie ze zrozumiałych względów stanowi jedną z podstawowych potrzeb człowieka. Zdecydowaną większość żywności w skali świata i poszczególnych krajów stanowią przetworzone i nieprzetworzone produkty rolne. Produkcja
rolnicza to działalność prowadzona w środowisku naturalnym, co oznacza, że to
środowisko modyfikuje, jak i jest od niego uzależniona. Współcześnie te zależności są widoczne także w odniesieniu do zmian klimatycznych [Sadowski 2018].
Jak zauważa Bańkowska [2016] wpływ rolnictwa na klimat zależy od rodzaju
prowadzonej działalności rolniczej, w tym od przekształcania i efektywności wykorzystania gruntów, technologii uprawy i hodowli zwierząt oraz efektywności
wykorzystania energii podczas procesów produkcyjnych rolnictwa, wykorzystywanych czynników produkcji oraz zaangażowania sektora w produkcję energii ze
źródeł odnawialnych.
Im lepiej rozwinięta gospodarka, tym bardziej wydajne rolnictwo i większe
bezpieczeństwo żywnościowe. Jednakże intensyfikacja produkcji wiąże się ze
wzmożonym oddziaływaniem na środowisko obejmującym między innymi przekształcanie krajobrazu, stosowanie przemysłowych środków produkcji i emisję
gazów cieplarnianych.
Produkcja rolna przyczynia się więc do nasilenia zmian klimatycznych, które
to z kolei oddziaływują na wielkość i kierunek produkcji, a w szczególności na
możliwości lokalizacji poszczególnych upraw oraz na wielkości i stabilność plonów [Sadowski 2018]. Zdaniem Czyżewskiego i in. [2009] najważniejszym celem
rolnictwa w najbliższych dekadach będzie dostarczenie odpowiedniej ilości bezpiecznej i dobrej jakościowo żywności w warunkach dynamicznego wzrostu popytu na surowce rolne, pod wpływem zwiększającej się liczby ludności i zamożności
państw rozwijających się. Cel ten ma zostać osiągnięty w sytuacji wyczerpujących
się zasobów naturalnych wsi i rolnictwa, degradacji środowiska i zachodzących
zmian klimatycznych. Ich zdaniem trzeba też pamiętać, iż produkcja żywności
praktycznie w całości oparta jest na produkcji roślinnej, w sposób bezpośredni
(konsumpcja ryżu, ziemniaków, warzyw, owoców itp.) lub pośredni (mięso zwierząt, których wyżywienie opiera się na paszach roślinnych).
Biorąc pod uwagę fakt, że produkcja żywności już odpowiada za około 1/3
ilości emitowanych gazów, a według szacunków Greenpeace’u, na które powołuje
się Wallace-Wells [2019], w celu uniknięcia niebezpiecznej zmiany klimatu świat
musi o połowę zmniejszyć spożycie mięsa i mleka do 2050 r., a to wydaje się po
poprostu niemożliwe. W obliczu tego wyzwania warzywa stają się coraz częściej
uznawane za niezbędne dla bezpieczeństwa żywności i żywienia. Produkcja warzyw stanowi obiecującą okazję ekonomiczną do zmniejszenia ubóstwa na wsi

70

Maryla Bieniek-Majka

w krajach rozwijających się i jest kluczowym elementem strategii dywersyfikacji
gospodarstw [Schreinemachers i in. 2018].
W najbliższym czasie obszary wiejskie staną przed podwójnym wyzwaniem, to
jest koniecznością adaptacji i przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Standard
życia często powiązany jest z poziomem zużywanej energii. Mieszkańcy krajów
rozwijających się dążąc do wykorzystania zdobyczy technologicznych od lat służących obywatelom regionów rozwiniętych, będą zwiększać w kolejnych latach
emisję gazów. W imię społecznej sprawiedliwości, rodzącej się w tych państwach
w klasie średniej, przysługuje prawo dostępu do podobnego komfortu życia jak
w państwach półkuli północnej, które pewien poziom zaawansowania technologicznego osiągnęły już w epoce przedindustrialnej. Istnieje jednak obawa, że
wzrost gospodarczy państw rozwijających się w realiach niedostatku edukacji
i niewykszatłconej świadomości ekologicznej, zagrozi przyrodzie. Koszty środowiskowe wzrostu konsumpcji w tych krajach mogą oddziaływać na ekosystemy
w skali makro [Bańkowska 2016].
Rysunek 1
Schemat przyczynowo-skutkowy wskazujący czynniki oddziałujące
na relację klimat-żywność

Źródło: Opracowanie własne.
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Spoglądając na utworzony schemat widzimy, że czynniki oddziaływujące na
relację klimat-żywność tworzą błędne koło, które w dodatku jest posadowione na
fundamencie sytuacji politycznych, zarówno krajowych jak i globalnych. Ponadto
na skraju obu polityk mogą rodzić się konflikty zdeterminowane przez zmieniające się warunki klimatyczne. Według Wallace-Wells [2019] odpowiedzią na pytanie, co determinuje związek pomiędzy klimatem a konfliktem jest powiazanie
rolnictwa z ekonomią. Gdy plony i wydajność spada, społeczeństwo ma kłopoty,
które są potęgowane przez narastające fale upałów i susze. Wymuszone zostają
migracje, pojawia się społeczno-polityczna niestabilność. Może ona także wynikać z faktu, na który zwraca uwagę Scruton [2017], że zostały zignorowane badania demograficzne, pokazujące, że przyrost naturalny spada wraz ze wzrostem
dobrobytu, a głód jest w większości zjawiskiem politycznym, wynikającym z konfliktów zbrojnych, czy kontroli państwa nad gospodarką żywnościową.

4. Narzędzia ograniczania negatywnych zmian klimatycznych
w gospodarce żywnościowej
Walka o dobrostan środowiska wymaga rozwiązań systemowych, zawieranych na
arenie międzynarodowej, ale także tych o mniejszym zasięgu, krajowym, czy lokalnym. Wymaga też wsparcia instytucjonalnego, zaczerpnięcia wiedzy z teorii
ekonomii, gdzie założenia modelu ekonomii neoklasycznej zostały skrytykowane
przez instytucjonalistów. Jak twierdzi Kunder [2011] jednym z najważniejszych
zastrzeżeń jest założenie zerowych kosztów transakcyjnych oraz nieuwzględnienie istnienia niepewności, która ogranicza racjonalność. Homo economicus jest
przede wszystkim homo, wiec do swoich wyborów nie bierze tylko i wyłącznie
czystych obliczeń. Na jego decyzję wpływa posiadana informacja, a może przede
wszystkim jej brak. Natomiast nowa ekonomia instytucjonalna zdaniem Ławrynowicza [2004] w sposób bardziej realistyczny objaśnia złożony charakter gospodarowania, przypisując istotne znaczenie kosztom transakcyjnym, rozwiązaniom
instytucjonalnym i organizacyjnym.
Ciekawym rozwiązaniem w walce ze skutkami zmian klimatycznych może być
koncepcja kojarzenia mechanizmów rynku i państwa, która nazywana jest nową
ekonomią strukturalną. Została ona rozwinięta przez J.Y Lina, który uważa, że jest
ona neoklasycznym podejściem do zmian strukturalnych w procesie rozwoju gospodarczego. Uważa, że odejście od poszukiwania przewag komparatywnych poważnie zdeformowało struktury gospodarcze krajów ubogich, gdyż różnice w poziomach zamożności wynikają z odmiennego wyposażenia w klasyczne czynniki
produkcji (praca, ziemia, kapitał), a także w infrastrukturę twardą (drogi itp.) oraz
miękką (rozwiązania instytucjonalne, usługi dla biznesu).
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Jego zdaniem rozwój to ciągła zmiana strukturalna rynku, gdyż nawet najbardziej sprawnie funkcjonujące rynki stają się zawodne. Dlatego rozwój powinien
opierać się na dywersyfikacji gospodarczej, ciągłym wchodzeniu w nowe obszary
działalności gospodarczej. Dbanie o sprawność rynków oraz odpowiednie tempo rozwoju infrastrukturalnego nie jest najważniejszym uzasadnieniem aktywnej roli państwa. Jest nim fakt, że technologia, wiedza mają charakter niekonkurencyjny, częściowo wyłączalnych z konsumpcji dóbr publicznych. Wejście do
nowych sektorów, obszarów działalności gospodarczej zawsze jest ryzykowne
i generuje informacyjne efekty zewnętrzne, które są poza kontrolą pionierskiego
przedsiębiorstwa.
W idealnym świecie państwo powinno podążać za podmiotami gospodarczymi próbującymi swoich sił w nowych obszarach. Państwo winno być „państwem
ułatwiającym”, winno dbać o poprawę twardej i miękkiej infrastruktury w tempie odpowiadającym akumulacji kapitału i poprawie jakości kapitału ludzkiego.
Nowa ekonomia strukturalna wskazuje na istnienie potrzeby funkcjonowania kapitalizmu interwencyjno–rynkowego, który by ułatwił uczestnikom rynku tworzenie narzędzi dbających o dobrostan środowiska. Ekonomia rozwoju odwołuje
się do keynesowskiego interwencjonizmu w celu promowania rozwoju nowych
gałęzi, które mogą być prośrodowiskowe.
Ekonomia keynesowska postuluje za interwencją rządu w dziedzinie inwestycji zapewniających ich odpowiednią skalę i strukturę, a do ich realizacji sugeruje
się właściwe opodatkowanie klas uprzywilejowanych. Przejście na wyższy poziom
akumulacji umożliwić mogą właściwie zaprojektowane narzędzia interwencjonizmu ekonomicznego państw, a najszersze zastosowanie tych narzędzi mają państwa etatystyczne. Mimo rosnącej wiedzy ekonomicznej rozwój społeczno-ekonomiczny ma nadal charakter dysproporcjonalny, niestabilny. Koncepcja rozwoju
potrójnie zrównoważonego (ekonomicznie, społecznie i ekologicznie) niestety
nie przynosi jeszcze oczekiwanych rezultatów, gdyż zdaniem Woźniaka [2018] ta
wizja rozwoju uwieziona jest w biurokratycznej pragmatyce proceduralnej.
Gospodarka wolnorynkowa jest napędzana przez jednostkowy popyt i w gospodarce tej zarówno jednostki, jak i wielkie przedsiębiorstwa dążą do minimalizacji kosztów wewnętrznych zachowując dla siebie korzyści jednocześnie kreując
efekty zewnętrzne. Zarówno przedsiębiorstwa jak i ich klienci, powinni dostosować swoje potrzeby tak, aby móc ponosić ich koszty, a także winno się wywierać
presję na instytucje biznesowe, aby działały podobnie. Racjonalny interes własny jest syndromem „wolnego jeźdźca” (gapowicza), „dylematem więźnia” i może
odwrócić „tragedię wspólnego pastwiska”. Potrzebne są motywacje, które można
by wzbudzić u zwykłych członków społeczeństwa, które by dobrze służyły celom
środowiskowym w długiej perspektywie [Scruton 2017]. Zależnie od obranych
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instrumentów politycznych konsekwencje zarówno globalnych szczytów klimatycznych, jak i decyzji podejmowanych na niższych szczeblach, mogą być negatywne dla obszarów wiejskich (na przykład mogą przełożyć się na wzrost kosztów
obciążających społeczności wiejskie) lub też stanowić istotny, pozytywny bodziec
ich rozwoju.
Czasami chęć pozytywnej interwencji rynkowej przez agendy może mieć negatywne skutki dla klimatu. Przykładem może być wypłata od 1962 r., w ramach
WPR, dotacji niektórym producentom żywności za wycofanie określonych towarów (w tym owoców i warzyw), w przypadku spadku ich ceny poniżej określonego
poziomu. Te celowe wycofania doprowadziły do zniszczenia dużych ilości żywności (około 60% wycofań w gospodarstwach w całej UE), ale także obciążenia
klimatu kosztami emisji gazów cieplarnianych w fazie produkcji. Oceniona przez
Portera i in. [2018] wielkość emisji gazów w latach 1989-2015 w fazie produkcji
wycofanych z rynku świeżych owoców i warzyw wynosiła 5,1 Mt CO2. Sugerują
więc oni, aby w przyszłości wycofywaną żywność wykorzystywać w racjonalny
sposób.
Takim alternatywnym zastosowaniem może być pozyskanie energii. Znanych
jest wiele sposobów wytwarzania energii o obniżonej zawartości węgla. Niestety
jeszcze nikt nie przekonał ludzi, aby zmienili swoje zachowania, wiec jak zauważa
Scruton [2017] emisja rośnie jak rosła. Przerażający jest fakt, że chęć diametralnych zmian i związana z nimi panika może pojawić się dopiero wtedy, gdy będzie
zapotrzebowanie na to, aby wybuchła, a wtedy będzie się ona rozprzestrzeniała niczym choroba zakaźna. A tak naprawdę to indywidualne gospodarowanie,
może być rozwiązaniem. To w jaki sposób żyjemy, co spożywamy ma znaczenie,
bo to co przekażemy następnemu pokoleniu wymaga naszej wiedzy, zdolności,
cierpliwości i poświęcenia. A koszty, jak zauważa Wallace-Wells [2019] mogą być
wysokie, bo jest to wizja gospodarki bez CO2, z systemem całkowicie odnawialnej
energii, z wymyślonym od nowa rolnictwem, a może nawet Ziemią bez mięsa.

5. Podsumowanie
Czynniki wpływające na zmiany klimatu są zarówno endo jak i egzogenicznie.
Niewątpliwie na zjawiska naturalne wynikające z położenia Ziemi względem
Słońca, my jako ludzie wpływu nie mamy. Jednakże możemy kształtować swoje zachowanie, swoje zapotrzebowanie na różnorodne dobra i usługi. Pojedyncze jednostki nie są w stanie zmienić narastających problemów wynikających ze
zmian klimatu, dlatego istnieje konieczność uświadamiania i edukacji społeczeństwa, żeby zwiększyć skalę dbałości o dobrostan środowiskowy. Obok legislacji
i tworzenia systemowych rozwiązań, edukacja jest także zadaniem dla agend
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krajowych i międzynarodowych. Jak zauważono takie działania wpływające na
zmianę zachowania i ograniczające dostęp do niektórych czynników zawsze budziły i będą budzić sytuacje konfliktowe. W obliczu rosnącej populacji ludzi na
Ziemi, usytuowanej w krajach o gospodarce rozwijającej się, o niewystarczających zasobach do zaspakajania podstawowych potrzeb ludności, a co dopiero ponoszenia zwiększonych kosztów dbałości o środowisko naturalne, stoimy przed
wyzwaniem jak przede wszystkim zagwarantować bezpieczeństwo żywnościowe.
Efekty działalności człowieka powstałe w wyniku emisji gazów cieplarnianych
i wzrostu średniej temperatury ograniczają możliwości wzrostu podaży żywności.
Problemem staje się zarówno sposób produkcji, jej wielkość, a także struktura.
Ingerencja agend wspierająca rozwiązania systemowe, zgodnie z ideą nowej ekonomii strukturalnej, ułatwiłaby uczestnikom rynku tworzenie narzędzi dbających
o dobrostan środowiska.
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Na podstawie kwerendy bibliotecznej wykorzystując pierwszy etap metody dynamiki
systemowej zbudowano diagram pokazujący przyczynowo-skutkowy mechanizm oddziaływania czynników kształtujących zmiany klimatyczne. Wzajemne powiązania pomiędzy
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1. Wstęp
Jedną z najgroźniejszych chorób zakaźnych zwierząt hodowlanych i dzikich jest
afrykański pomór świń. Występowanie tego wirusa niesie za sobą bardzo poważne skutki dla rolnictwa i przemysłu związanego z hodowlą i przetwórstwem
trzody chlewnej, a co za tym idzie, bardzo dotkliwe skutki ekonomiczne i gospodarcze dla Państwa. Na terenie naszego kraju pierwsze przypadki jego występowania u dzików stwierdzono w lutym 2014 roku na terenie powiatu sokólskiego,
na Podlasiu, niespełna 1 km od granicy kraju. Wirus afrykańskiego pomoru świń
na tereny Europy Wschodniej rozprzestrzenił się z pierwotnego ogniska w Gruzji
w 2007 roku, zaś na teren naszego kraju przywędrował najprawdopodobniej z terytorium Białorusi, gdzie według różnych źródeł pojawił się w 2011 roku, jednak
oficjalne informacje o pierwszym stwierdzonym przypadku pochodzą z 21 czerwca 2013 roku. Wirusa stwierdzono wówczas w materiale pobranym od martwej
świni w wiosce Czapuń, oddalonej w linii prostej 164 km od granicy z Polską
oraz w Witebsku w północno-wschodniej Białorusi. Potwierdzeniem tych faktów
mogą być również badania genetyczne wirusa. W pierwszym i kolejnych przypadkach stwierdzonych na terenie naszego kraju, badania te wykazały obecność
insertu 10 nukleotydów, identycznego jak w szczepie białoruskim z 2013 roku.
Analogiczny insert wykryto także w szczepach litewskim i ukraińskim pochodzących z 2014 roku. Insert ten nie występuje w szczepach rosyjskich [Markowska-Daniel i Pejsak 2014, Pejsak i Piekut 2018, Flis 2019a, Flis i Nestorowicz 2019].
Afrykański pomór świń jest zakaźną endemiczną i wysoce zaraźliwą chorobą wirusową, w naszych warunkach geograficznych, występującą wyłącznie
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u dzików i świń. Jest całkowicie niegroźny dla ludzi i innych zwierząt, jednak do
chwili obecnej na chorobę tą nie opracowano szczepionki. Po raz pierwszy został
stwierdzony na kontynencie afrykańskim – w Kenii w 1921 roku, przez Mongomerego. W Europie wirus po raz pierwszy pojawił się w 1937 roku, na terenie
Portugalii i Hiszpanii. W kolejnych latach stwierdzono go w innych europejskich
krajach takich jak: Hiszpania (1960-1995), Francja (1964-1974, 1984), Włochy
(1967-1978), ZSRR (1977), Malta (1978-1979), Belgia (1985), Holandia (1986).
W tym samym okresie choroba pojawiła się także w krajach Ameryki Środkowej i Południowej. Wszystkie wymienione kraje, za wyjątkiem Włoch (Sardynia),
doprowadziły do eradykacji wirusa, czyli całkowitego jego wyeliminowania na
swoim terytorium. Począwszy od 2007 roku nastąpiła tzw. nowa era wirusa, kiedy
pojawił się on w krajach Kaukazu oraz Federacji Rosyjskiej, skąd rozprzestrzenił
się na kolejne tereny. Dotychczas opisano 23 genotypy wirusa. Na terenie Europy
występują dwa z nich, przy czym w większości krajów stwierdzany jest tzw. II genotyp wirusa, który jako wysoce zjadliwy w większości przypadków prowadzi do
śmierci zarówno świń, jak i dzików [Pejsak i Piekut 2018, Flis 2019a].
W pierwszych miesiącach po stwierdzeniu obecności wirusa, rozprzestrzeniał
się on stosunkowo powoli, na niewielkim przygranicznym obszarze, w pasie nie
przekraczającym 10 km szerokości od granicy z Białorusią i długości ok. 5 km. Do
połowy września 2014 roku potwierdzonych zostało 15 przypadków wirusa u dzików oraz dwa niewielkie ogniska w gospodarstwach prowadzących ekstensywny
tucz świń, które nie stosowały jakichkolwiek zabiegów bioasekuracji. W kolejnych
latach nastąpiło rozprzestrzenianie się wirusa na nowe tereny, często dość odległe
od dotychczasowych miejsc jego stwierdzenia. Tym samym stwierdzono kolejny
etap jego inwazji na kraje Europy Środkowej. W styczniu 2014 roku stwierdzono
go na Litwie, a w czerwcu tego samego roku na Łotwie, zaś we wrześniu w Estonii. W 2016 roku wirus pojawił się w Mołdawii, a w 2017 w Czechach i Rumunii.
W 2018 i 2019 roku rozprzestrzenił się na kolejne kraje: Bułgaria, Węgry, Belgia
i Słowacja oraz azjatyckie: Chiny, Mongolia i Wietnam [Markowska-Daniel i Pejsak 2014, Pejsak i Piekut 2018, Flis 2019a]. Na terenie naszego kraju dość szybkie
rozprzestrzenianie się wirusa wystąpiło w 2018 roku i trwało w pierwszej połowie
2019 roku. Według danych Inspekcji Weterynaryjnej w 2018 roku stwierdzono
2443 przypadki i 109 ognisk, zaś w pierwszej połowie 2019 roku stwierdzono 1326
przypadków i 10 ognisk (łącznie u 10 392 świń).

Bioasekuracja jako podstawowe narzędzie walki z afrykańskim pomorem świń
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2. Metodyka i cel opracowania
Celem badań była ocena głównych źródeł zagrożenia wirusem afrykańskiego
pomoru świń u zwierząt bytujących w środowisku naturalnym (dzik), jak i świń
utrzymywanych w różnych systemach tuczu. Analizę przeprowadzono w oparciu o aktualne dane w zakresie miejsc występowania oraz pojawiania się nowych
przypadków, jak również potencjalnych źródeł transmisji wirusa na nowe tereny
oraz pozycji piśmiennictwa opisujących te kwestie. Uwzględniono w niej aspekty
ekologiczne jak i antropogeniczne, które oddziałując indywidualnie lub w sposób kompleksowy mogą wywierać wpływ na możliwość zajmowania przez wirusa
nowych terenów. Przedstawiono również potencjalne możliwości ograniczania
transmisji wirusa na nowe obszary, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarstw
utrzymujących świnie, w aspekcie dynamiki liczebności dzików będących podstawowym rezerwuarem wirusa.

3. Wyniki


Wektor i rezerwuar wirusa

Podstawowym zagadnieniem epizootycznym jest dokładne ustalenie potencjalnych źródeł zarażenia się wirusem zwierząt dzikich i domowych. W tym względzie bezsprzeczny pozostaje fakt, że głównym rezerwuarem wirusa pozostają dziki. Wirus bytuje w środowisku naturalnym na obszarach, na których się pojawił,
przede wszystkim w tkankach martwych zwierząt jak również w różnego rodzaju
wydzielinach i wydalinach dzików chorych [Thomson 1985, Pejsak i in. 2018,
Flis 2019a, Morelle i in. 2019]. Z racji, że może bytować w odchodach zwierząt,
mogą występować sytuacje, że będzie się także znajdował w paszy dla zwierząt,
przygotowywanej i przechowywanej w warunkach polowych [Guinat i in. 2016].
Występowanie wirusa w środowisku naturalnym, nieodłącznie powiązane jest
z możliwościami jego transmisji do gospodarstw utrzymujących świnie. Jednak
trudno obarczać winą dziki za możliwości transmisji wirusa do chlewni, gdyż
tego rodzaju sytuacje są praktycznie niemożliwe. Potwierdzeniem tego są wyniki
badań mówiące o tym, że mobilność dzików jest słabym wskaźnikiem dynamiki
ASF w czasie i przestrzeni. Zmienność przemieszczania nie wpływała znacząco
na dynamikę rozprzestrzeniania wirusa, która była stała i wyniosła ok. 1,5 km na
miesiąc [Podgórski i Śmietanka 2018].
Należy więc zwrócić uwagę na drogi szerzenia się wirusa ze środowiska naturalnego do chlewni, czyli tzw. wektory wirusa. Jednym z podstawowych i najważniejszych wektorów jest człowiek, który poprzez swoją działalność na wielu
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obszarach aktywności z reguły w sposób nieświadomy przenosi wirusa na nowe
tereny. Najlepszym tego potwierdzeniem jest pojawienie się wirusa w Czechach
czy Belgii, czyli w miejscach oddalonych setki kilometrów od rejonów, gdzie wirusa stwierdzano zarówno w środowisku, jak i w gospodarstwach utrzymujących
świnie [Flis 2019a]. Najnowsze badania wskazują również, że niektóre gatunki
much mogą być rezerwuarem wirusa. Zainfekowane krwią zarażonych zwierząt
mogą stanowić istotny wektor wirusa w jego przenoszeniu na zwierzęta zdrowe,
na nowych terenach [Olesen i in. 2018]. Niezmiernie ważnym w tym względzie
będą inne wektory rozprzestrzeniania się wirusa. Dość istotnymi, a zarazem bagatelizowanymi będą dzikie i domowe zwierzęta, które przenoszą fragmenty tkanek
zwierzęcych, a także roślinnych zakażonych wirusem, na nowe, niejednokrotnie
dość odległe tereny. Badania niemieckie prowadzone na tuszach martwych dzików wskazują, że kontakt z padliną (padłe dziki) celowo wykładaną w terenie,
miały trzy gatunki ssaków drapieżnych oraz sześć gatunków ptaków, w tym najczęściej myszołów i kruk. W badaniach tych wykazano także dużą aktywność
psów w pobliżu miejsc, gdzie wykładane były martwe dziki [Probst i in. 2017].
Nie bez znaczenia w tym względzie może być także transmisja wirusa z chlewni, gdzie wirus występował, na tereny otwarte. Źródłem zarażenia mogą być
zarówno kojce jak i ściółka oraz obornik lub gnojowica wywożone na pola lub
składowane w pobliżu gospodarstw bez zabezpieczeń w zakresie dostępu zwierząt
dzikich [Pejsak i Truszczyński 2018a, Flis 2019a].
Według danych Inspekcji Weterynaryjnej dynamiczne przemieszczanie wirusa afrykańskiego pomoru świń nastąpiło w 2018 i pierwszej połowie 2019 roku
(rysunek 1).
W pierwszym roku występowania wirusa stwierdzono 30 przypadków u dzików oraz dwa ogniska u świń, na obszarze dwóch powiatów w pobliżu granicy
z Białorusią. W 2015 roku stwierdzone przypadki i ogniska występowały wyłącznie na terenie województwa podlaskiego, w trzech powiatach. W kolejnym roku
nastąpiło rozprzestrzenienie się wirusa poza rejon województwa podlaskiego,
gdyż oprócz 13 ognisk w tym województwie, 3 dalsze wystąpiły w województwie
mazowieckim oraz 5 w województwie lubelskim. Podobna sytuacja miała miejsce
w 2017 roku, jednak w okresie tym nastąpiło przesunięcie występowania wirusa na rejon województwa lubelskiego, gdzie stwierdzono 73% wszystkich ognisk
w kraju. W 2018 roku wirus objął swym zasięgiem teren 5 województw (lubelskie, mazowieckie, podlaskie, podkarpackie, warmińsko-mazurskie), z największym nasileniem w województwie lubelskim, gdzie wystąpiło prawie 70% wszystkich ognisk stwierdzonych w kraju. W 2019 roku liczba zarażonych dzików była
zbliżona do roku poprzedniego i w okresie tym stwierdzono 2468 przypadków,
z czego ponad 37% na terenie województwa mazowieckiego. Dodatkowo wirus
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pojawił się w województwach zachodniej części kraju, tj. dolnośląskim (n=1), lubuskim (n=65) oraz wielkopolskim (n=3). W 2019 roku stwierdzono występowanie 48 ognisk u świń, z czego najwięcej – ponad 40%, na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. W okresie tym wybito i poddano utylizacji ponad
35 tys. świń.
Rysunek 1
Dynamika występowania Afrykańskiego Pomoru Świń na terenie kraju*

Źródło: Dane Głównego Inspektoratu Weterynarii, ogólnie dostępne.

Należy również podkreślić, że wyniki badań laboratoryjnych krwi dzików pochodzących z różnych rejonów objętych wirusem ASF, wykazują występowanie
u niektórych osobników przeciwciał. Pierwszy taki przypadek odnotowany został już w grudniu 2014 roku. Dziki te określane są jako „ozdrowieńcy”. Łącznie
w okresie od pierwszego stwierdzenia występowania wirusa na terenie naszego
kraju do końca marca 2019 roku, przeciwciała stwierdzono u 225 dzików. Z kolei
w 2019 roku odsetek dzików posiadających przeciwciała do ogólnie przebadanych
wynosił 0,7%. Wskazuje to, że osobniki te miały kontakt z wirusem, najprawdopodobniej z niewielką jego dawką, a ich układ odpornościowy sprostał jego presji.
Obecnie osobniki takie mogą być bezobjawowymi nosicielami wirusa, jednak nie
do końca poznane są drogi i możliwości zarażania przez takie osobniki dzików
zdrowych i dalszej transmisji wirusa w środowisku [Flis i Nestorowicz 2019].


Bioasekuracja jako narzędzie walki z wirusem

Mając na względzie bardzo szerokie możliwości transmisji wirusa na nowe tereny,
w tym dotarcia do gospodarstw utrzymujących świnie, konieczne jest wdrażanie
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bardzo rygorystycznych zasad bioasekuracji. Większość dotychczasowych działań
związanych z profilaktyką, a zarazem ograniczaniem rozprzestrzeniania się wirusa podejmowanych było na drodze administracyjnej, zaś działaniami praktycznymi było permanentne ograniczanie liczebności populacji dzików [Flis 2019b].
Wytyczne administracyjne ukierunkowane były na rokrocznie zmieniające się,
a zarazem bardziej rygorystyczne zasady bioasekuracji gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną, jak również myśliwych. W obecnych uwarunkowaniach
środowiskowo-gospodarczych, gdzie występują różnokierunkowe możliwości
transmisji wirusa na nowe tereny, gospodarstwa utrzymujące świnie powinny być
niemal odizolowane od świata zewnętrznego [Pejsak i Truszczyński 2018b]. Nie
bez znaczenia jest również przestrzeganie zasad bioaskuracji przez myśliwych lub
inne osoby mające kontakt z upolowanymi, bądź martwymi dzikami [Flis 2019a].
Rokrocznie opracowywany jest program mający na celu wczesne wykrycie
zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na
temat tej choroby oraz jej zwalczania. Głównym celem programu jest zastosowanie środków, których celem jest wzmocnienie ochrony terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed ASF-em. Program ten ukierunkowany jest na dwukrotną
w ciągu roku kontrolę stanu zdrowia świń oraz pobieranie próbek na obszarach
zagrożonych, objętych ograniczeniami oraz ochronnych. Zasady bioasekuracji
gospodarstw utrzymujących świnie są dość rygorystyczne wobec ich właścicieli,
co uwarunkowane jest skalą zagrożenia. Pierwszą z nich jest utrzymywanie zwierząt w budynku, za wyjątkiem hodowli prowadzonych w systemie otwartym oraz
zabezpieczenie budynku, w którym utrzymywane są świnie przed dostępem zwierząt domowych i wolno żyjących. Dodatkowo świnie wolno utrzymywać wyłącznie w budynkach, w których nie są utrzymywane inne zwierzęta gospodarskie kopytne. Bioasekuracja obejmować powinna także wdrożenie programu zwalczania
gryzoni, przeprowadzanie okresowych zabiegów dezynsekcji (zwłaszcza w okresie
od kwietnia do listopada), jak również prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń, które wjeżdżają na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść
osób do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie. W przypadku świń
utrzymywanych w systemie otwartym gospodarstwa powinny być zabezpieczone
podwójnym ogrodzeniem o wysokości co najmniej 1,5 metra na podmurówce
lub z wkopanym w ziemię krawężnikiem. Hodowca ma także zadbać o to, aby
osoby mające kontakt ze świniami nie utrzymywały własnych świń poza gospodarstwem oraz nie zajmowały się pracami związanymi z obsługą świń w innych
gospodarstwach. Osoby przebywające w budynkach inwentarskich zobowiązane
są do używania odzieży i obuwia ochronnego, jak również należy zadbać o to, aby
do budynków nie dostały się osoby postronne. W ramach bioasekuracji gospodarstw przed dostępem wirusa, świnie powinny być karmione wyłącznie paszą

Bioasekuracja jako podstawowe narzędzie walki z afrykańskim pomorem świń

83

zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących, jak również wprowadzono całkowity zakaz karmienia świni zlewkami kuchennymi. Zasady bioasekuracji
wprowadzają także całkowity zakaz karmienia świń zielonką lub ziarnem, które
mogą pochodzić z obszaru występowania wirusa. Warunkowo dopuszczone jest
wykorzystywanie takich pasz, lecz po ich wcześniejszej obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa lub ewentualnie po 30. dniowym składowaniu tych pasz w miejscach niedostępnych dla dzików. Podobne zasady bioasekuracji dotyczą słomy
wykorzystywanej jako ściółka. Nie może ona pochodzić z obszarów występowania wirusa oraz objętego ograniczeniami, chyba że ją poddano obróbce w celu
unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano przez okres 90 dni przed jej wykorzystaniem w miejscach niedostępnych dla dzików.
Kolejnym elementem związanym z bioasekuracją gospodarstw utrzymujących
świnie jest aspekt unikania kontaktu z dzikami lub tkankami pochodzącymi od
dzików. Realizowane jest to na drodze całkowitego zakazu wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstw zwłok dzików, tusz dzików lub ich części, jak również
innych materiałów i przedmiotów, które miały lub mogły mieć kontakt z surowcami pochodzącymi od dzików, a tym samym potencjalnie mogły zostać skażone
wirusem ASF. Celem wyeliminowania możliwości wniesienia wirusa do budynków, gdzie utrzymywane są świnie, wprowadzone zostały wymagania w zakresie wyłożenia mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń, w których
utrzymywane są świnie oraz stałe nasączanie tych mat środkiem dezynfekcyjnym.
Wprowadzony został także zakaz wykonywania czynności związanych z obsługą
świń przez osoby, które uczestniczyły w polowaniach lub odłowach zwierząt łownych, a nie upłynął okres 72 godzin od wykonywania tych czynności. Spełnienie
wszystkich opisanych wymagań wydaje się dość trudne, zwłaszcza dla rolników
utrzymujących niewielkie liczby świń w małych gospodarstwach z ekstensywnym
systemem tuczu i utrzymywania. Potwierdzeniem tego był raport Najwyższej Izby
Kontroli, wskazujący na liczne zaniedbania w gospodarstwach na Podlasiu1.
Wytyczne w zakresie bioasekuracji nie ominęły również osób, które mają kontakt z dzikami lub tkankami pochodzącymi od tych zwierząt. Podstawowym elementem działań profilaktycznych w tym zakresie jest unieszkodliwianie tusz lub
szczątków padłych dzików oraz tusz dzików, które nie mogą być zagospodarowane
przez myśliwych, w obszarach występowania pomoru oraz na obszarze ochronnym. Działania te obejmują także wypłatę rekompensat za zgłoszenie znalezienia
zwłok dzików padłych na terenie całego kraju. Od każdego odstrzelonego dzika
pobierana jest krew do badań laboratoryjnych, a tusze oznakowane są specjalnym
znakiem posiadającym numer identyfikacyjny.
1 Najwyższa Izba Kontroli. Realizacja programu bioasekuracji, jako element zwalczania
afrykańskiego pomoru świń. Informacja o wynikach kontroli, Warszawa, 2017.
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Myśliwi polujący na dziki są zobowiązani każdego pozyskanego dzika przewieść do miejsca patroszenia, zaś bezpośrednio w terenie dokonać odkażenia
środkiem dezynfekcyjnym miejsca pozyskania oraz zewnętrznych elementów
garderoby, głównie butów. Miejsca patroszenia wyznaczone są z reguły w bezpośrednim sąsiedztwie komór chłodniczych, w których do czasu uzyskania wyniku
badań laboratoryjnych przechowywane są tusze i wszystkie inne elementy pochodzące od upolowanych dzików. Punkty przetrzymywania tusz odstrzelonych
dzików powinny być wyposażone w maty dezynfekcyjne oraz mobilne urządzenia
zapewniające możliwość mycia i dezynfekcji kół środków transportu, a w razie
konieczności także przestrzeni ładunkowej. Patroszenie powinno odbywać się na
folii lub innym szczelnym materiale. Wnętrzności i inne pozostałości usuniętych
tkanek lub płynów ustrojowych oraz folia, na której wykonywano patroszenie powinny być umieszczone w szczelnym pojemniku, a miejsce patroszenia obficie
zdezynfekowane środkiem odkażającym. Pojemnik z wnętrznościami powinien
zostać oznakowany w sposób zapewniający późniejszą identyfikację z tuszą dzika. Po zakończeniu patroszenia należy zdezynfekować dłonie i obuwie wszystkich
osób uczestniczących w czynnościach patroszenia.
Rysunek 2
Przeciąganie tuszy upolowanego dzika do środka transportu
z zachowaniem bioasekuracji

Źródło: M. Flis.
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Transport dzików powinien być przeprowadzony w warunkach gwarantujących zabezpieczenie przed możliwością wydostania się jakichkolwiek tkanek lub
płynów ustrojowych do środowiska zewnętrznego. W przypadkach, gdy nie ma
możliwości dojazdu do miejsca dokonania odstrzału środkiem transportu, przeciąganie tusz powinno odbywać się w plastikowych pojemnikach od miejsca odstrzału do środka transportu (rysunek 2). Środki transportu upolowanych dzików
nie powinny być wykorzystywane w działalności związanej z hodowlą lub utrzymywaniem i transportem świń.


Odstrzał dzików jako narzędzie walki z wirusem

Pomimo, że wytyczne w zakresie odstrzału dzików, od czasu pojawienia się pomoru w naszym kraju nieco się zmieniały, to obecnie uważa się, że podstawowym
narzędziem zwalczania pomoru jest intensyfikacja odstrzału dzików. Wyznaczony
został minimalny poziom zagęszczenia 0,1 osobnika na 1 km2, który ma minimalizować możliwości kontaktu poszczególnych ugrupowań dzików, a tym samym
możliwości transmisji wirusa na nowe tereny. Odstrzał ten realizowany jest na
zasadach planowego pozyskania w ramach prowadzonej gospodarki łowieckiej,
jak również odstrzałów sanitarnych realizowanych w oparciu o decyzję powiatowych lekarzy weterynarii lub wojewodów. Dodatkowo w strefach występowania
pomoru za dokonanie odstrzału dzika wypłacane są myśliwym premie pieniężne.
Wysokość tych premii uwarunkowana jest od rodzaju dokonanego odstrzału. Za
samice przelatki i starsze premia wynosi 650 złotych brutto, zaś za pozostałe dziki 300 złotych brutto. Zaznaczyć należy, że w przypadku odstrzału sanitarnego,
niezależnie gdzie on zostanie przeprowadzony, myśliwy otrzymuje 80% tej kwoty,
zaś pozostałe 20% koło łowieckie. Środki te stanowią rekompensatę za wykonany
odstrzał oraz przeznaczane są na zabiegi związane z utrzymaniem infrastruktury
niezbędnej do przetrzymywania zastrzelonych dzików oraz utylizacją produktów ubocznych pochodzących od odstrzelonych dzików. W przypadku odstrzału
w ramach gospodarki łowieckiej dokonanego w strefach występowania pomoru,
strefie ochronnej oraz strefie WAMTA, całość premii otrzymuje koło łowieckie
z przeznaczeniem na cele wcześniej opisane2,3.

2 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie
wprowadzenia w 2019 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu
wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na
temat tej choroby oraz jej zwalczanie” (Dz. U. 2019, poz. 598).
3 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt (Dz. U. 2004. Nr 69, poz. 625).
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Intensyfikacja odstrzału dzików, jak również wprowadzony całkowity zakaz
dokarmiania dzików, doprowadził do znacznego spadku liczebności zwłaszcza
w dwóch ostatnich sezonach łowieckich (rysunek 3).
Rysunek 3
Liczebność i łowieckie pozyskanie dzików (tys. osobników) w obwodach
dzierżawionych przez Polski Związek Łowiecki w ostatniej dekadzie

* – 296,3 poziom łowieckiej eksploatacji populacji wyrażony w %.

Źródło: Dane Polskiego Związku Łowieckiego, ogólnie dostępne.

W ostatnim dziesięcioleciu średnioroczny odstrzał dzików kształtował się
na poziomie nieco ponad 240 tys. osobników. Zaznaczyć jednak należy, że do
2014 roku poziom łowieckiej eksploatacji populacji, ujmujący procentową wielkość odstrzału w stosunku do wiosennej liczebności wynosił ok. 86%. Dopiero
w ostatnich latach radykalnie się zwiększył i w sezonie łowieckim 2018/19 wyniósł 296,3%. Taka wielkość odstrzału w powiązaniu z upadkami oraz realizacją
przez myśliwych odstrzału sanitarnego dzików, w ramach decyzji powiatowych
lekarzy weterynarii lub wojewodów, doprowadziła do radykalnego spadku liczebności populacji dzików, których stan liczebny wiosną 2019 roku oszacowany został na 66,1 tys. osobników w skali kraju. Zaznaczyć przy tym należy, że w niektórych wschodnich rejonach kraju, dziki praktyczne nie występują, a odstrzał stał
się symboliczny. Zatem, zasadnym wydają się być rozważania na temat wpływu
odstrzału dzików, a tym samym i wskaźników lokalnych zagęszczeń, na możliwości rozprzestrzeniania się wirusa na nowe tereny. Mając na względzie fakt, niezbyt
dużych dystansów migracyjnych dzików, nie odgrywają one większego znaczenia
w rozprzestrzenianiu się wirusa. Jednocześnie intensyfikacja odstrzału dzików
celem doprowadzenia do bardzo niskich wskaźników zagęszczeń wydaje się być
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konieczna, gdyż w dalszym ciągu pozostają one głównym, a zarazem praktycznie
jedynym rezerwuarem wirusa w środowisku naturalnym. Dodatkowo populację
tego gatunku cechuje bardzo wysoki potencjał rozrodczy, a tym samym wzmożony odstrzał, nawet na poziomie nie mniejszym niż 200% wiosennego stanu liczebnego populacji dopiero może wpłynąć na znaczy spadek zagęszczeń [Kozdrowski
i Dubiel 2004, Flis 2017, Flis i in. 2018, Flis 2019c].

4. Podsumowanie
W świetle przedstawionych informacji nasuwa się szereg dość istotnych wniosków w zakresie możliwości ograniczania dalszego rozprzestrzeniania się wirusa afrykańskiego pomoru świń na terenie naszego kraju. Pierwszym z nich jest
konieczność rozrzedzenia zagęszczeń populacji dzików do poziomu najniższego
z możliwych. Uwarunkowane jest to faktem, że w dalszym ciągu, w obecnych
uwarunkowaniach środowiskowych, pozostają one jedynym rezerwuarem wirusa
w środowisku naturalnym, skąd różnokierunkowymi drogami wirus przedostaje
się na nowe tereny oraz do gospodarstw utrzymujących świnie. Kolejnym, równie
ważnym, jest przestrzeganie zasad bioasekuracji przez myśliwych i inne osoby
mające kontakt z żywymi i martwymi dzikami oraz ich tkankami i wydzielinami.
Niemniej ważna w tym względzie jest też konieczność poszukiwania padłych dzików i neutralizacji ich zwłok, będących potencjalnie rezerwuarem wirusa, który
poprzez różne wektory może przedostawać się na nowe, często dość odległe tereny. Jednocześnie najistotniejszym elementem jest przestrzeganie zasad bioasekuracji przez rolników utrzymujących świnie. Możliwości transmisji wirusa do
gospodarstw utrzymujących świnie są bardzo szerokie, tym samym, konieczne
jest dochowanie wszelkiej staranności, ażeby zapobiec możliwości przedostania
się wirusa do gospodarstw, jak również ewentualnego jego rozprzestrzenienia się
z gospodarstw, w których wirus występuje lub występował do środowiska naturalnego. Tym samym, przestrzeganie zasad bioasekuracji wydaje się być podstawowym narzędziem walki z wirusem.
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STRESZCZENIE

W artykule przedstawiono problematykę występowania i główne kierunki rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń na terenie Polski oraz potencjalne możliwości
ograniczania transmisji wirusa na nowe tereny. Niemal od samego początku występowania wirusa na terenie naszego kraju, jako podstawowe narzędzie w zakresie jego ograniczania wymieniana jest intensyfikacja odstrzału dzików. Koncepcja ta wydaje się być o tyle
słuszna, że dziki są podstawowym rezerwuarem wirusa w środowisku naturalnym. Jednak
w zakresie możliwości transmisji wirusa na nowe tereny, konieczne wydaje się być zwrócenie szczególnej uwagi na inne możliwości jego rozprzestrzeniania, w tym na teren gospodarstw utrzymujących świnie. Przedstawiono szereg wektorów, które uczestniczą lub
mogą uczestniczyć w rozprzestrzenianiu się wirusa, a jako najważniejsze wymienić należy
różnokierunkowe aspekty aktywności ludzkiej, zarówno w dziedzinach mających związek
z utrzymywaniem świń czy polowaniami jak i wielu innych, które jako wektory pośrednie mogą uczestniczyć w transmisji wirusa na nowe tereny. W świetle przedstawionych
danych nasuwa się konkluzja, iż podstawowym narzędziem walki z wirusem jest przestrzeganie zasad bioasekuracji przez szereg osób, które potencjalnie mogą być wektorami
bezpośrednimi i pośrednimi transmisji wirusa, a przede wszystkim zasad bioasekuracji
w gospodarstwach utrzymujących świnie. Wynika to z faktu, że możliwości szerzenia się
wirusa są niemal nieograniczone i nie należy bagatelizować żadnych, nawet najdrobniejszych szczegółów w zakresie biosekuracji gospodarstw utrzymujących świnie, gdyż skutki
zaniechania niosą za sobą ogromne straty ekonomiczne.

90

Marian Flis

MARIAN FLIS
BIOSECURITY AS A BASIC TOOL OF THE FIGHT AGAINST AFRICAN SWINE FEVER

Keywords: African swine fever, wild boar, domestic pig, biosecurity
SUM M A RY

The paper presents the occurrence and main directions of the spread of African swine
fever in Poland as well as the potential for limiting virus transmission to new areas. Almost from the very beginning of the virus occurrence in our country, intensification of
wild boar hunting is mentioned as the basic tool in its reduction. This concept seems to
be the right one, that wild boars are the basic reservoir of the virus in the natural environment. However, regarding the possibility of transmitting the virus to new areas, it seems
necessary to pay special attention to other possibilities of its spread, including to the farms
keeping pigs. A number of vectors have been presented that participate or may be involved
in the spread of the virus, and the most important are the multifocal aspects of human activity, both in fields related to pig keeping or hunting, and many others that can participate
in virus transmission to new ones areas. In the light of the presented data, it is concluded
that the basic tool for combating the virus is compliance with the principles of biosecurity
by a number of people who can potentially be direct and indirect vectors of virus transmission, and above all the principles of biosecurity of farms keeping pigs. This is due to
the fact that the possibilities of spreading the virus are almost limitless and no even the
smallest details regarding the biosecurity of farms keeping pigs should be underestimated,
as the effects of omission carry huge economic losses.
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1. Wstęp
Przełom lat 80-tych i 90-tych ubiegłego wieku był okresem bardzo trudnym
dla polskiego rolnictwa, a w szczególności ochrony roślin. Realizacja Dyrektywy 91/414 [Dyrektywa 91/414] doprowadziła nie tylko do ograniczenia liczby
dopuszczonych do stosowania substancji czynnych środków ochrony roślin, ale
także do znacznego ograniczenia treści etykiet i braku środków do stosowania
przeciw wielu organizmom szkodliwym oraz w ochronie wielu upraw.
Bardzo wzrosły koszty produkcji, w tym środków ochrony roślin. Do praktyki
wchodziły nowe technologie produkcji, ścieżki przejazdowe, a na rynku pojawiły
się nawozy płynne zalecane do stosowania w późniejszych okresach wegetacji roślin, często w terminach pokrywających się z terminami zabiegów ochrony roślin.
W tej sytuacji jednym z rozwiązań stała się możliwość łącznego stosowania agrochemikaliów, tzn. różnych środków ochrony roślin oraz środków ochrony roślin
jednocześnie z nawozami płynnymi.
W Polsce badania nad możliwością łącznego stosowania agrochemikaliów
podjęto już na początku lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku [Baluk 1983],
a w niniejszym artykule przedstawione są opracowane na podstawie polskiego
piśmiennictwa oraz obowiązujących aktów prawnych, uwarunkowania łącznego
stosowania agrochemikaliów, a także przebieg i zakres prowadzonych w Polsce
badań, warunków upowszechnienia i roli doradztwa rolniczego w przygotowaniu
producentów rolnych do prawidłowego stosowania tej metody w technologiach
produkcji.
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2. Zalety i ograniczenia łącznego stosowania agrochemikaliów
Analizując zalety łącznego stosowania agrochemikaliów brano pod uwagę:
 ograniczenie liczby przejazdów opryskiwaczy przy rozbudowanych obecnie
programach ochrony roślin oraz szerokim wprowadzeniu nawozów płynnych i dolistnego dokarmiania roślin;
 wynikające z tego ograniczenia oszczędności na kosztach robocizny i paliwa
(30-40%), a także możliwość lepszej organizacji pracy, szczególnie w okresie
spiętrzenia się prac polowych;
 zmniejszenie strat powodowanych ugniataniem gleby i uszkadzaniem roślin
uprawnych;
 możliwość jednoczesnego zwalczania większej liczby organizmów szkodliwych;
 możliwość wykorzystania pokrywania się terminów zwalczania organizmów szkodliwych z dolistnym nawożeniem;
 lepsze wykorzystanie sprzyjających warunków atmosferycznych;
 wykorzystanie występujących efektów synergistycznych powodujących
zwiększenie skuteczności zabiegu.
 możliwości zastosowania niższych dawek środków ochrony roślin i tym
samym dalsze ograniczenie ewentualnych ujemnych skutków zabiegu dla
ludzi i środowiska.
Jednocześnie uwzględniono trudności i zagrożenia jakie mogą wystąpić przy łącznym stosowaniu agrochemikaliów, takie jak:
 możliwe trudności techniczne przy wykonywaniu zabiegu;
 możliwość obniżenia skuteczności zabiegu w wyniku antagonizmu składników, względnie ich niekorzystnego oddziaływania na siebie;
 możliwość wystąpienia zjawiska fitotoksyczności, czyli niekorzystnego
wpływu mieszaniny na rośliny uprawne;
 możliwe w niektórych przypadkach zwiększenie toksyczności mieszaniny
dla wykonującego zabieg oraz środowiska;
 nie do końca poznaną reakcję mieszanin na niekorzystne warunki atmosferyczne i środowiskowe.
Jeżeli dodamy do tego wykazu fakt, że podejmując łączne stosowanie agrochemikaliów nie uwzględnionego w etykiecie środka, producent stosujący bierze na
siebie odpowiedzialność za skuteczność, bezpieczeństwo i inne skutki uboczne
mieszaniny, to jasnym staje się, że zalecenia łącznego stosowania powinny być
poprzedzone szczegółowymi i prawidłowo ukierunkowanymi badaniami.
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Przy znacznym zainteresowaniu producentów rolnych, producentów nawozów
płynnych i uzyskanym od tych firm wsparciu finansowym, wymagane badania
podjęto równolegle w Instytucie Ochrony Roślin w Poznaniu, Oddziale IUNG we
Wrocławiu oraz Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach. Natomiast zdając sobie sprawę ze znaczenia uzyskiwanych w jednostkach badawczych
wyników dla producentów rolnych i ogrodniczych, już w latach 80-tych ubiegłego wieku ukazały się pierwsze instrukcje upowszechnieniowe zawierające zalecenia łącznego stosowania agrochemikaliów [Baluk 1983, Pruszyński red.1996],
a w latach 1999 i 2002 obszerne wydawnictwa książkowe [Pruszyński red. 1999,
Pruszyński, Mrówczyński red. 2002]. Opublikowano również wiele artykułów
popularno-naukowych. Tematyka ta wchodziła często do programów szkoleń,
a w 2013 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwróciło się do Instytutu
Ochrony Roślin – PIB z propozycją aktualnego opracowania ,,Zasad mieszania
i łącznego stosowania agrochemikaliów” [Pruszyński i wsp. 2013]. Wszystkie wymienione wydawnictwa oparte były na wcześniej wykonanych badaniach w jednostkach naukowych. Rozpoczęto publikowanie łącznego stosowania w Zaleceniach Ochrony Roślin wydawanych przez Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu
oraz Programach Ochrony Roślin Sadowniczych, opracowywanych w Instytucie
Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach.

3. Dopuszczanie środków ochrony roślin do obrotu i stosowania oraz
uwarunkowania prawne łącznego stosowania agrochemikaliów

W Polsce warunki dopuszczania środków ochrony roślin do obrotu i stosowania
określono w Ustawie z dnia 16 lutego 1961 r. o ochronie roślin uprawnych przed
chorobami, szkodnikami i chwastami [Ustawa 1961] i towarzyszących ustawie
rozporządzeniom, a w roku 1965 Ministerstwo Rolnictwa opublikowało pierwszą listę środków ochrony roślin dopuszczonych do stosowania w Polsce [Matyjaszczyk 2011]. Bardzo ważnym dokumentem była Uchwała Rządu Polskiego nr
64/70 z dnia 18 maja 1970 roku [Uchwała 1970], na podstawie której usunięto ze
stosowania w polskiej ochronie roślin najbardziej toksyczne związki oraz wprowadzono stałą kontrolę pozostałości środków ochrony roślin w produktach roślinnych i zwierzęcych.
W Unii Europejskiej kluczowym dokumentem dla dalszego ukierunkowania stosowania i rozwoju ochrony roślin stała się Dyrektywa 91/414 [Dyrektywa
91/414] wprowadzająca nowe przepisy i wymagania przy dopuszczaniu substancji czynnych do stosowania w krajach członkowskich Unii. Generalnym i nadrzędnym przesłaniem zawartym w proambule Dyrektywy było stwierdzenie, że
,,Ochrona ludzi i zwierząt oraz środowiska ma pierwszeństwo przed poprawą po-
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ziomu produkcji roślinnej”. Dyrektywa zalecała również dokonanie ponownego
przeglądu wszystkich stosowanych w ochronie substancji czynnych i ponowne
dopuszczenie do obrotu już tylko tych, które spełniają zawarte w Dyrektywie wymagania. Konsekwencje przeglądu okazały się bardzo poważne. Ze stosowania
wycofano 75% będących wcześniej w użyciu substancji czynnych przy czym, co
należy podkreślić, że na taki wynik przeglądu wpłynęły nie toksyczność czy zagrożenie ale sami producenci, którzy rezygnowali z przystępowania do przeglądu,
ze względu na bardzo wysokie koszty wykonania wymaganych Dyrektywą testów.
Skutki ograniczenia liczby dopuszczonych do stosowania substancji były jednak znacznie szersze. Producenci środków ograniczali badania do upraw wielkoobszarowych i nagle bez możliwości ochrony pozostała duża grupa tzw. upraw
małoobszarowych. Zmniejszyły się znacznie możliwości przemiennego stosowania substancji czynnych z różnych grup chemicznych. Producenci środków
mniejszą wagę przykładali do badań nad ich łącznym stosowaniem, ograniczając
się najczęściej do takich zaleceń tylko w odniesieniu do własnych produktów.
Bardziej restrykcyjne stawały się zapisy dotyczące stosowania środków ochrony
roślin. W Polsce na podstawie Ustawy o ochronie roślin z 1995 r. [Ustawa 1995]
w ochronie upraw: ,,Można stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone
do obrotu i stosowania zgodnie z etykietą – instrukcją stosowania, ściśle z podanymi w niej zaleceniami oraz w taki sposób, aby nie dopuścić do zagrożenia zdrowia człowieka, zwierząt i środowiska”. Jakkolwiek Ustawa wprowadza zapisy dające
pewne możliwości dopuszczania środków ochrony roślin do stosowania w przypadkach szczególnych zagrożeń i na 120 dni, to jednak analiza treści podstawowego
zapisu artykułu 68 w sposób bardzo wyraźny ogranicza poza etykietowe stosowanie
środka. Należy przy tym pamiętać, że właścicielem etykiety jest producent środka
i on ponosi odpowiedzialność za brak skuteczności czy uboczne skutki jego zastosowania. Każde ,,wyjście” poza etykietę przenosi odpowiedzialność na stosującego,
w tym również przewidzianą ustawą, odpowiedzialność karną. Czy więc, jak twierdzą niektórzy [Mrówczyński 2019] zalecanie łącznego stosowania środka z innymi
agrochemikaliami nieujętymi w etykiecie jest nielegalne?
Aby odpowiedzieć na to pytanie należy wyjaśnić kilka dodatkowych czynników warunkujących skuteczność i zasadność wykonywanych zabiegów. Po pierwsze: w etykiecie zawarte są zalecenia dla skutecznego ograniczenia liczebności
agrofagów przy ich różnym nieraz nasileniu i w różnych warunkach agroklimatycznych. Jest to pewne zabezpieczenie się producenta środka przed dowolnością
ustalania dawek i uzyskanie wymaganej skuteczności w różnych warunkach. Badania naukowe i prowadzone obserwacje wykazują natomiast, że w zależności od
aktualnej sytuacji fitosanitarnej na danym polu, jest możliwość stosowania dawek
niższych, niż te określone w etykiecie, dawek dzielonych lub łączenia środka z in-
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nymi środkami lub nawozami. W grę wchodzi też m.in. nasilenie występowania
organizmu szkodliwego i przewidywane warunki meteorologiczne, stan rośliny
uprawnej czy aktualna obecność wrogów naturalnych. Tak więc badania naukowe
i prowadzony monitoring wskazują na możliwość łącznego stosowania, ale decyzja o poza etykietowym zastosowaniu środka musi się opierać na wynikach badań
i szczegółowej analizie sytuacji na danym polu. Należy podkreślić to ograniczenie
decyzji do jednego obiektu, ponieważ nawet przy niewielkiej odległości nasilenie
choroby, pojaw szkodników czy skład gatunkowy oraz stadium rozwojowe chwastów mogą być różne.
Jakkolwiek trudno tu pisać, że jest to uwarunkowanie prawne, to jednak łączne
stosowanie było i jest ważne z ekonomicznego i praktycznego punktu widzenia.
Uzasadnienie tego stwierdzenia przedstawione jest w dalszej części opracowania.
Należy też podkreślić, że w etykietach wielu środków podane są zalecenia ich
łącznego stosowania z innymi środkami, co wskazuje, że jest to nie tylko możliwe
ale też praktykowane. Jak zauważono wcześniej liczba zaleceń łącznego stosowania jest w etykietach ograniczona.
Za najważniejsze należy jednak uznać zmieniające się przepisy obowiązujące w krajach Unii Europejskiej. Przedstawiono już wcześniej ideę i konsekwencje realizacji Dyrektywy 91/414, natomiast w ramach Szóstego Wspólnotowego
Programu Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego wprowadzono tzw. Strategię Tematyczną w Sprawie Zrównoważonego Stosowania Pestycydów. W 2009
roku opublikowano Dyrektywę 128/WE [Dyrektywa 128] oraz Rozporządzenie
Nr 1107/2009 [Rozporządzenie 2009] stanowiące ustawowe zapisy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów [Stobiecki i wsp.
2010].
Wymienione akty prawne obok obowiązku prowadzenia od 1.01.2014 roku
ochrony roślin zgodnie z zasadami integrowanej ochrony, w sposób jednoznaczny
wymusiły konieczność ograniczenia stosowania chemicznych środków ochrony
roślin, zalecając m.in. ograniczenie dawek oraz liczby zabiegów.
W art. 55 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1107/2009
czytamy: ,,Środki ochrony roślin muszą być stosowane właściwie… Zastosowanie
musi być zgodne z przepisami Dyrektywy 2009/128/UE, a w szczególności z ogólnymi zasadami integrowanej ochrony roślin…”. W załączniku III do dyrektywy
ustalającej ,,Ogólne zasady integrowanej ochrony roślin” w pkt 6 ustanawia się, że
,,Użytkownik profesjonalny powinien ograniczać stosowanie pestycydów i inne formy interwencji do niezbędnego poziomu np. poprzez zredukowanie dawek, ograniczenie liczby wykonywanych zabiegów lub stosowanie dawek dzielonych, biorąc
pod uwagę, czy można zaakceptować dany poziom zagrożenia roślin i czy interwencje te nie zwiększą ryzyka rozwoju odporności organizmów szkodliwych”.
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Również w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
18 kwietnia 2013 r. w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin w art. 2
czytamy ,,W ramach integrowanej ochrony roślin przeprowadzając zabiegi chemicznej ochrony należy uwzględnić:” pkt. 2 ,,ograniczenie liczby zabiegów i ilości
stosowanych środków ochrony roślin do niezbędnego minimum”. Na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi znajduje się, w związku z podanym powyżej cytatem, adnotacja, że łączne stosowanie agrochemikaliów nie jest niezgodne
z prawem [Ustawa 2013].
Jakkolwiek określenia ,,ograniczenie liczby zabiegów” nie można traktować
jako bezpośrednie zalecenie łącznego stosowania, to łączne stosowanie jest na
pewno jedną z możliwości uzyskania takiego efektu. Omówienie zagadnień związanych z mieszaniem środków ochrony roślin znajdujemy także w Zasadach Dobrej Praktyki Ochrony Roślin oraz wielu wydawnictwach upowszechnieniowych
[Mrówczyński i wsp. 2005, Walczak red. 2008].
Zrozumieniem i poparciem dla łącznego stosowania agrochemikaliów ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest zlecenie w 2013 roku zespołowi
z Instytutu Ochrony Roślin – PIB opracowania materiałów szkoleniowych dla doradców i producentów rolnych oraz zamieszczenie tego opracowania na stronie
internetowej Ministerstwa. Informacja o łącznym stosowaniu jest również zawarta w prowadzonej przez IOR – PIB w ramach Programu Wieloletniego, Platformie
sygnalizacji agrofagów. W materiałach tych znajduje się jednoznaczne stwierdzenie, że prawidłowo wykonane zabiegi łącznego stosowania agrochemikaliów nie
są sprzeczne z prawem [Pruszyński 2019].
Pozostaje jeszcze postawienie sobie pytania: dlaczego przy tak korzystnym dla
producenta i środowiska łącznym stosowaniu agrochemikaliów, nadal ta forma
zabiegów nie znajduje pełnego potwierdzenia prawnego. Odpowiedź jest prosta.
Łączne stosowanie daje tak wiele możliwości, może być tak łatwo traktowane jako
bezkrytyczne łączenie różnych agrochemikaliów, że potwierdzenie tego oficjalnym aktem prawnym byłoby olbrzymim, niepotrzebnym ryzykiem i być może
zachętą do zbyt łatwego podejmowania decyzji. Producent musi sobie zdawać
sprawę z faktu, iż obowiązuje go w tym przypadku wiele przeciwwskazań i że
czyni to na własną odpowiedzialność.

4. Opracowanie zaleceń łącznego stosowania
Przystępując do badań określono przede wszystkim warunki jakie muszą spełniać
zalecane mieszaniny, aby dawały gwarancję skutecznego i bezpiecznego ich stosowania. Badania i działania objęły:
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opracowanie listy możliwych do zastosowania (głównie ze względu na pokrycie się terminów stosowania) kombinacji środków ochrony roślin oraz
środków ochrony roślin z nawozami;
 określenie na podstawie testów fizykochemicznych, możliwości łączenia
poszczególnych substancji czynnych ze sobą i z nawozami;
 określenie i sprawdzenie w warunkach szklarniowych i polowych skuteczności mieszanin i ich ewentualnego działania fitotoksycznego;
 ustalenia list zalecanych mieszanin oraz listy substancji, które mogą być stosowane łącznie;
 ustalenie uzasadnienia ekonomicznego;
 przekazywanie na bieżąco, wdrażanie, upowszechnianie uzyskanych wyników i ich uzupełnianie przez nowe kombinacje.
Tak szeroki zakres badań był i jest konieczny, biorąc pod uwagę, że należy zabezpieczyć wymaganą skuteczność zabiegu, nie stwarzania przez mieszaninę zagrożenia dla ludzi, rośliny uprawnej i środowiska oraz że wykonawca zabiegu jest
odpowiedzialny za skutki zastosowania mieszaniny. Przykładowo, badania fizyko-chemiczne mieszanin obejmują:
 trwałość zawiesiny wodnej,
 trwałość emulsji wodnej,
 ph mieszanin,
 zwilżalność liści.
O potrzebie, a nawet konieczności prowadzenia tych badań przemawiają
wnioski z ponad 1000 mieszanin przebadanych w Oddziale IOR - PIB w Sośnicowicach [Pruszyński red. 1999]:
 5% badanych mieszanin uzyskało negatywną kwalifikację – nie wolno mieszać;
 15% badanych mieszanin uzyskało wynik nakazujący zachowanie szczególnej ostrożności podczas mieszania;
 najczęstszym powodem dyskwalifikacji mieszaniny była zła trwałość mieszaniny lub emulsji;
 w każdym przypadku powinno być rozważone użycie środków powierzchniowo czynnych, obniżających napięcie powierzchniowe;
 każda zalecana mieszanina musi być przebadana wg zaproponowanego programu;
 zapis na etykiecie nawozu ,,wolno mieszać ze środkami ochrony roślin” (dowolnymi) jest niebezpieczną nieścisłością.
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Przytoczenie tych uwag jest konieczne, ponieważ użytkownik musi zdawać
sobie sprawę z faktu, że nie spełnienie wymaganych warunków, obok strat finansowych, może stanowić zagrożenie dla niego samego, rośliny uprawnej, środowiska i konsumenta. W przypadku mieszanin, konieczność przestrzegania środków
ostrożności jest większa, niż podczas oprysków przy użyciu jednego środka.
Ustawą z 1995 roku o ochronie roślin uprawnych został wprowadzony w naszym kraju obowiązek okresowego przeglądu opryskiwaczy, co wpłynęło korzystnie na ogólny stan aparatury ochrony roślin. Ponownie należy podkreślić,
że w przypadku opryskiwania mieszaninami opryskiwacze muszą być całkowicie sprawne i wykalibrowane, a w przypadku stosowania nawozów, odporne na
korozję. Pomimo prowadzonych testów nie znamy do końca reakcji mieszanych
związków i nie wolno zaniedbać żadnego z etapów zabiegu.
Duże znaczenie przy mieszaniu różnych agrochemikaliów ma przygotowanie
cieczy użytkowej i należy stosować następującą kolejność postępowania:
1. Napełnić wodą zbiornik opryskiwacza do 50-70% jego objętości i włączyć
mieszadło na najwyższe obroty;
2. Ewentualnie dodać środki poprawiające właściwości wody;
3. Dodać nawozy mineralne, względnie mikroelementy;
4. Dodać środki ochrony roślin w kolejności:
– proszki lub granule do sporządzenia zawiesin (WP, WG),
– środki do sporządzenia stężonej zawiesiny (S.C.),
– środki w formie koncentratów do emulgowania (EC, EG, EW, SE),
– środki w formie koncentratów do sporządzania roztworów (SL, SP, SG);
5. Dodać resztę wody;
6. Dodać adiuwanty (jeżeli wskazane).
Rozpuszczenie nawozów może prowadzić do zmian temperatury cieczy
i wskazanym jest pozostawienie zbiornika do momentu, kiedy temperatura zbliży
się do temperatury otoczenia. Środki ochrony roślin należy wstępnie rozprowadzić w małej ilości wody, a następnie wlać do zbiornika.
Przedstawiony i wymagany dla opracowania zaleceń łącznego stosowania
agrochemikaliów zakres badań powinien być realizowany w stosunku do wszystkich nowych zalecanych mieszanin, a jako przykład mogą tu służyć badania wykonane przez Drzewieckiego [Drzewiecki 2019].
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5. Na podstawie własnych decyzji
Jednym z podstawowych warunków mieszania agrochemikaliów i ich łącznego
stosowania jest oparcie decyzji na zaleceniach opracowanych w laboratoriach naukowych lub proponowanych przez doradcę. Niestety, po okresie dynamicznego
rozwoju badań nad łącznym stosowaniem i dostarczaniem dla potrzeb praktyki
dużej liczby zleceń, nastąpiło znaczne ograniczenie prowadzonych doświadczeń,
spowodowane głównie brakiem środków na ich organizację i w konsekwencji nie
zabezpieczenie w pełni potrzeb praktyki.
W międzyczasie jednak, łączne stosowanie na tyle się upowszechniło, że rolnicy i ogrodnicy, biorąc pod uwagę możliwości znacznych oszczędności, zaczęli
stosować łącznie środki ochrony roślin lub środki z nawozami, w sposób nie zawsze zgodny z wymaganiami. Grozi to przedstawionymi wcześniej możliwymi
negatywnymi skutkami i dlatego, obawiając się, że próby takie będą nadal podejmowane, należy przed ich podjęciem zapoznać się z podstawowymi warunkami
łącznego stosowania i dostosować się do nich w prowadzonych zabiegach. Do
warunków tych należy zaliczyć:
 łączone środki muszą być dopuszczone do stosowania w danej uprawie
i przeciw danemu agrofagowi;
 musi występować zgodność terminów stosowania poszczególnych agrochemikaliów – terminy te muszą się pokrywać w czasie i bezwzględnie należy
ich przestrzegać;
 przyjęcie na siebie odpowiedzialności za skutki zabiegów. Każde wykorzystanie środka w mieszaninie nie ujętej w jego etykiecie powoduje, że za ew.
negatywne skutki konsekwencje ponosi wykonawca;
 przestrzeganie podanych w etykietach okresów karencji i prewencji, przyjmując jako ostateczne zalecania dotyczące środka najbardziej toksycznego;
 przestrzeganie zaleceń dotyczących przygotowania opryskiwacza i cieczy
użytkowej, a zwłaszcza kolejności wlewania do zbiornika poszczególnych
środków;
 nie łączenie środków, w etykietach, w których jest zastrzeżenie, że nie należy
stosować łącznie;
 nie łączenie w jednym zabiegu więcej niż 2-3 środków;
 wykonanie prostego testu na zgodność fizyko-chemiczną łącznego zastosowania przewidzianych do zabiegu środków. W tym celu należy do słoja z wodą
wlać odmierzone ilości środków i obserwować czy nie nastąpi reakcja, a następnie opryskać tą mieszaniną niewielką ilość przewidzianych do ochrony
i nawożenia roślin i określić skuteczność oraz ewentualną fitotoksyczność.
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Przedstawionych powyżej uwarunkowań nie należy traktować jako obowiązujących i stanowiących podstawę do podejmowania na własną rękę łącznego stosowania zaleceń, a jedynie jako działania ograniczające ewentualne skutki uboczne.
Bardzo ważną czynnością warunkującą połączenie różnych środków jest wykonanie wymienionego niżej testu na zgodność fizyko-chemiczną.
Sposób przeprowadzenia testu jest w dużym stopniu zaczerpnięty z ,,Poradnika dla producentów rolnych” dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Test należy przeprowadzić na wolnym powietrzu lub
w bezpiecznym, wentylowanym pomieszczeniu z użyciem środków ochrony osobistej, takiej jak podczas wykonywania zabiegów. Test przeprowadza się w szklanym naczyniu (zlewka lub słój) o pojemności około 2-5 litrów. Oprócz tego potrzebne jest mieszadło (najlepiej drewniana listwa), strzykawka o pojemności 1020 ml oraz łyżeczka lub łyżka do odmierzania właściwej ilości składników. Można
też użyć specjalnych miarek wykonanych z tworzywa sztucznego, jeśli takie są
dołączone do opakowania środka ochrony roślin.
Najważniejszą czynnością przygotowawczą jest właściwe przeliczenie masy
składników używanych w teście w oparciu o dawkę środka ochrony roślin lub
nawozu na hektar z użyciem określonej objętości cieczy użytkowej. Przykładowo,
jeśli środek ochrony roślin w formie np. EC jest zalecany do stosowania w dawce
1 l/ha z użyciem 500 litrów cieczy użytkowej – to do 0,5 litra wody należy dodać
1 ml środka. Podobnie należy przeliczyć inne składniki mieszaniny. Podstawową
zasadą jest zachowanie właściwej proporcji i stężeń składników w objętości cieczy użytej w tekście, odpowiadającej stosowaniu określonej objętości cieczy użytkowej na hektar. Dla prawidłowego przeprowadzenia obserwacji korzystne jest,
aby objętość wody wynosiła 1-1,5 litra. Na naczyniu zaznaczyć tę objętość i wodę
wylać. W osobnym małym naczyniu szklanym odmierzyć właściwą ilość pierwszego składnika dla cieczy przy pomocy strzykawki, natomiast dla form sypkich
łyżeczką lub łyżką. Można przyjąć, że jedna łyżka stołowa takiej formy to około
10 gramów, a łyżeczka to 3 gramy. Dodać niewielką ilość wody (50-100 ml), dokładnie wymieszać i wlać do właściwego naczynia, w którym przeprowadzać się
będzie test po uprzednim napełnieniu go wodą w ilości około połowy całej objętości cieczy, która będzie użyta do testu (zaznaczona na naczyniu). Po dokładnym
wymieszaniu dodać pozostałe składniki wstępnie rozcieńczone w podany wyżej
sposób. Po każdej takiej czynności zawartość naczynia testowego należy dokładnie wymieszać i uzupełnić ilość cieczy. Do testu należy użyć wodę, która będzie
wykorzystana do opryskiwania uprawy. W teście należy zachować następującą
kolejność dodawania składników: (1) roztwór nawozu mineralnego, (2) roztwór
nawozu mikroelementowego, (3) środki ochrony roślin (zawiesiny, zawiesiny stężone, emulsjo-zawiesiny, roztwory i ewentualnie adiuwanty). Po dodaniu wszyst-
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kich składników roztwór należy wymieszać i obserwować przez około 15 minut.
Wynik testu należy uznać za pozytywny, jeżeli w roztworze nie wytrąca się osad,
nie pojawiają się kłaczki lub zagęszczenia i nie ma wyraźnych niejednorodności.
Wskazanym jest, aby przygotowaną do testu mieszaniną opryskać kilka roślin, na
których ma być wykonany zabieg i zaobserwować czy nie ma uszkodzeń roślin.

6. Ograniczenia i błędy
Podkreślono wcześniej, że stosowanie chemicznych środków ochrony roślin, ze
względu na zagrożenie jakie mogą stanowić dla wykonawcy zabiegu, środowiska i konsumenta, wymaga bezwzględnego podporządkowania się odpowiednim
przepisom i ich przestrzegania. Nie tylko w ten sposób, ale nawet z jeszcze większą
ostrożnością, należy postępować przy łącznym stosowaniu środków ochrony roślin. Należy pamiętać, że pomimo wykonanych badań nie do końca znamy reakcję
mieszaniny w zmieniających się warunkach agroklimatycznych i nie do końca jest
poznane wzajemne oddziaływanie na siebie różnych substancji czynnych. Dlatego
też, stosując łącznie agrochemikalia, należy przede wszystkim korzystać z kombinacji opracowanych i przebadanych w jednostkach naukowych, a w przypadku
podejmowania własnej inicjatywy, wykonania opisanych wcześniej testów. Ograniczy to ewentualne zagrożenie dla ludzi, zwierząt i środowiska, a także pozwoli
uniknąć poważnych strat w opryskiwanych uprawach.
Z często popełnianych i poważnych błędów przy stosowaniu chemicznych zabiegów ochrony roślin, a szczególnie przy ich łącznym stosowaniu należy wymienić (wymienione tu przykłady zostały zaczerpnięte z publikacji Stobieckiego 2009
oraz Pruszyńskiego 1999):
1. Niewłaściwy termin łącznego zwalczania szkodników, chorób i chwastów
oraz dolistnego dokarmiania roślin (termin opryskiwania mieszaniną
musi być dostosowany do optymalnego terminu zwalczania szkodników,
chwastów oraz optymalnej fazy dolistnego dokarmiania roślin. Nie wolno
,,manipulować terminami” w celu ich dostosowania do możliwości łącznego
stosowania agrochemikaliów. Wyznaczone terminy uwzględniające rozwój
szkodnika czy choroby, fazę rozwoju roślin od fazy rozwojowej chwastów
należy traktować jako nadrzędne i obowiązujące.);
2. Opryskiwanie roślin podczas upałów, w godzinach południowych, gdy
temperatura jest najwyższa (opryskiwanie należy wykonać, gdy temperatura powietrza wynosi maksymalnie 20oC; podczas upałów zabieg należy
wykonać wieczorem a nie rano, ponieważ okres niższej temperatury trwa
dłużej wieczorem niż rano);
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3. Narażenie roślin na szok termiczny spowodowany różnicą między niską
temperaturą wody pobranej ze studni głębinowej i stosowanej do opryskiwania, a wysoką temperaturą powietrza na plantacji (mieszaninę należy
sporządzić, gdy temperatura wody podniesie się oraz przestrzegać uwagi
wymienionej w punkcie 2);
4. Silne obniżenie temperatury cieczy użytkowej wskutek rozpuszczenia
mocznika w opryskiwaczu bezpośrednio przed zabiegiem (roztwór mocznika należy sporządzić na kilka dni przed zabiegiem lub do rozpuszczenia
użyć ciepłej wody);
5. Niewłaściwa kolejność mieszania agrochemikaliów (najpierw należy sporządzić roztwór nawozu, a po dokładnym wymieszaniu dodawać powoli
wodny roztwór środków ochrony roślin; nie należy wlewać lub wsypywać
poszczególnych preparatów bezpośrednio do jednego zbiornika bez ich
uprzedniego rozcieńczenia wodą i bez użycia mieszadła);
6. Zbyt niskie ciśnienie pracy mieszadła hydraulicznego podczas sporządzania mieszaniny (należy stosować maksymalne ciśnienie pracy mieszadła
hydraulicznego);
7. Zbyt gwałtowne łączenie poszczególnych komponentów mieszaniny, wywołujące niekorzystne zjawisko kłaczenia lub wytrącania osadu w mieszaninie (roztwory należy dodawać powoli);
8. Przetrzymywanie cieczy użytkowej w zbiorniku opryskiwacza przez zbyt
długi czas (opryskiwanie należy wykonać niezwłocznie po sporządzeniu
mieszaniny);
9. Stosowanie wody zanieczyszczonej związkami nieorganicznymi i organicznymi (do opryskiwania należy stosować czystą wodę);
10. Opryskiwanie roślin pokrytych nalotem woskowym bez preparatu zwiększającego zwilżalność cieczy użytkowej (gdy rośliny wytworzą nalot woskowy należy stosować preparaty zwiększające zwilżalność cieczy użytkowej
op. Atpolan, Florovit, Sandovit koncentrat).
Unikanie powyższych błędów i dostosowanie się do obowiązujących zaleceń
jest dodatkową gwarancją uzyskania korzystnego efektu łącznego stosowania
agrochemikaliów w uprawach rolniczych.
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7. Podsumowanie
Podjęte w Polsce pod koniec XX wieku badania nad możliwością łącznego stosowania środków ochrony roślin i nawozów płynnych spotkały się z dużym zainteresowaniem producentów rolnych i ogrodniczych i szybko zostały upowszechnione w praktyce ochrony roślin na terenie całego kraju.
Obok znaczenia ekonomicznego, organizacyjnego, ograniczenia liczby wyjazdów w Polsce i często wyższej skuteczności zabiegów, właśnie możliwość ograniczenia ilości stosowanych środków ochrony roślin znacznie wpłynęła na wzrost
zainteresowania tą metodą ochrony. Niestety przy braku wymaganych środków
finansowych i szerszej możliwości prowadzenia badań nad łącznym stosowaniem
w jednostkach badawczych, coraz bardziej powszechnym zjawiskiem staje się podejmowanie przez indywidualnych producentów rolnych i ogrodniczych łącznego stosowania nie potwierdzonego wcześniejszymi badaniami i dostosowanego
często do własnych potrzeb. Stanowi to często zagrożenie dla stosującego i środowiska oraz grozi utratą plonów, ale w bardzo znacznym stopniu zwiększa potrzebę
zaangażowania w ten proces służb doradczych, które powinny przygotowywać
producentów do zrozumienia znaczenia wykonywanych testów i ich prowadzeniau, przed podjęciem decyzji o mieszaniu różnych substancji czynnych. Ważna jest również pomoc producentów w określeniu potrzeby łącznego stosowania
i terminu wykonania zabiegu.
Należy też pamiętać, że obok poważnych zagrożeń jakie mogą mieć miejsce
przy nieprawidłowym łączeniu i stosowaniu agrochemikaliów, pozostaje aspekt
propagandowy, ponieważ ochrona roślin jest często bezkrytycznie i jednostronnie
oskarżana o obniżanie jakości produktów spożywczych i jakiekolwiek błędy wpływają na negatywną ocenę całej produkcji rolniczej i ogrodniczej.
Rozważając dalszy rozwój technologii produkcji roślinnej można z góry założyć, że rozwojowi temu będzie towarzyszyć stały wzrost liczby zabiegów łączonych. Aby jednak ten proces rozwijał się prawidłowo, konieczne jest spełnienie
dwóch warunków.
Pierwszy, to rozwój badań naukowych i tu dobrym przykładem są zakończone
doświadczenia nad łącznym stosowaniem insektycydów i herbicydów w ochronie
kukurydzy. Pozytywne wnioski z przeprowadzonych doświadczeń stały się podstawą do wdrożenia nowych zaleceń w ochronie kukurydzy. Przedstawione badania, to niestety jeden z nielicznych przykładów. Przeżywające znaczne trudności
finansowe instytuty badawcze nie mają dużych możliwości rozwoju tych badań
i należałoby oczekiwać, tak jak to ma miejsce w innych krajach unijnych, zaangażowania finansowego Stowarzyszeń Producentów różnych gatunków roślin, a także ze strony producentów agrochemikaliów. Szybki rozwój badań w pierwszym
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okresie wdrożenia łącznego stosowania był możliwy właśnie dzięki finansowemu
wsparciu doświadczeń ze strony głównie producentów nawozów płynnych.
Drugi warunek, to stworzenie możliwości dla służb doradczych większego zaangażowania w problem łącznego stosowania, szczególnie przy rozwijającym się
dowolnym mieszaniu agrochemikaliów. Udział dobrze przygotowanych fachowców jest konieczny, dlatego też zasady łącznego stosowania agrochemikaliów powinny znaleźć się w programach szkoleń dla doradców rolniczych, a następnie
samych rolników.
Przedstawione zalety łącznego stosowania będą na pewno zachętą do coraz
szerszego wykorzystywania tego sposobu ochrony i wdrożenia go w praktyce rolniczej i ogrodniczej. Pamiętać jednak należy o zagrożeniach, a w ich eliminowaniu podstawową rolę spełniać powinna nauka rolnicza i służby doradcze.
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agrochemikaliów
STRESZCZENIE

Od końca lat 80. XX wieku w Polsce podjęto badania nad możliwością łącznego stosowania agrochemikaliów tzn. środków ochrony roślin oraz środków ochrony roślin z nawozami płynnymi. Obecnie metoda ta jest powszechnie stosowana w praktyce ochrony
roślin i nawożenia w Polsce. Dalsze upowszechnienie tej metody wymaga prowadzenia
praktycznie ciągłych badań wraz ze zmieniającym się asortymentem środków ochrony
roślin oraz nawozów płynnych. Jednym z ważniejszych elementów jest również przygotowanie służb doradczych oraz samych rolników w celu prawidłowego oraz pełnego wykorzystania tej metody w praktyce.
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1. Wstęp
Zbliżająca się nowa perspektywa finansowa (2021-2027) skłania do spojrzenia na
wyzwania postawione przed WPR, przez pryzmat środków finansowych przewidzianych na ten cel w budżecie UE. Cechą charakterystyczną kolejnych perspektyw
finansowych jest, że wyzwania i cele stawiane wobec WPR ulegają poszerzeniu, wobec pojawiających się nowych zjawisk i oczekiwań w sferze rolnictwa i gospodarki
żywnościowej. Podstawowym wyzwaniem nowego modelu WPR jest utrzymanie
obecnej struktury WPR opartej na dwóch filarach, na zmodernizowanej i uproszczonej polityce, ze szczególnym naciskiem na polepszenie zarządzania finansami
publicznymi oraz na zmniejszenie biurokracji obciążającej beneficjentów. Zadaniem zmodernizowanej wspólnej polityki rolnej będzie wspieranie przejścia na
w pełni zrównoważone rolnictwo oraz na dynamiczny rozwój obszarów wiejskich.
Z kolei uproszczenia zmierzają do zminimalizowania obciążenia administracyjnego. Z przestrzegania zasad i spełniania wymogów, nacisk zostanie przesunięty na
efektywność i realizację celów. Oznacza to przejście od podejścia uniwersalnego do
indywidualnego, co pozwoli zbliżyć się do realizacji rzeczywistych uwarunkowań
funkcjonowania jednostek produkcyjnych. Takie podejście da państwom członkowskim znacznie większą swobodę w decydowaniu o tym, jak najlepiej osiągnąć
wspólne cele, a jednocześnie reagować na konkretne potrzeby rolników i społeczności wiejskiej. Kolejnym celem przekrojowym będzie wspieranie wiedzy, innowacji i cyfryzacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (EPI), przy uwzględnieniu
systemu doradztwa rolniczego (FAS), realizowanych w ramach systemów wiedzy
i innowacji rolniczych (AKIS). Nadal Unia Europejska będzie dzielić kompetencje w dziedzinie rolnictwa z państwami członkowskimi, przy większych możliwościach kształtowania krajowych planów strategicznych WPR.
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W dokumentach KE syntetyczne cele i wyzwania przyszłej WPR ujęto w dziewięciu punktach, które odzwierciedlają gospodarcze, środowiskowe i społeczne
znaczenie polityki rolnej, w tym:
1. wspieranie godziwych dochodów gospodarstw rolnych i odporności w całej
Unii (w celu wzmocnienia bezpieczeństwa żywnościowego);
2. zwiększenie zorientowania na rynek i poprawa konkurencyjności, w tym
większe ukierunkowanie na badania naukowe, technologię i cyfryzację;
3. poprawa pozycji rolników w łańcuchu wartości;
4. przyczynianie się do łagodzenia skutków zmian klimatu i przystosowywania się do nich, a także do zrównoważonej produkcji energii;
5. wspieranie zrównoważonego rozwoju i wydajnego gospodarowania zasobami naturalnymi, takimi jak woda, gleba i powietrze;
6. przyczynianie się do ochrony różnorodności biologicznej, wzmacnianie
usług ekosystemowych oraz ochrona siedlisk i krajobrazu;
7. przyciąganie młodych rolników i ułatwianie rozwoju działalności gospodarczej na obszarach wiejskich;
8. promowanie zatrudnienia, wzrostu, włączenia społecznego i rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich, w tym biogospodarki i zrównoważonego
leśnictwa;
9. poprawa reakcji rolnictwa UE na potrzeby społeczne dotyczące żywności
i zdrowia, w tym bezpiecznej, bogatej w składniki odżywcze i zrównoważonej żywności, jak też dobrostanu zwierząt.
Analiza celów i zadań WPR przedstawiona powyżej nie oznacza określonej
hierarchii ważności, lecz że dane cele ujęte w punktach należy interpretować jako
kierunkowe wytyczne, które beneficjent i państwa członkowskie powinny realizować równocześnie i równolegle na wszystkich płaszczyznach rozwoju. Występujące zróżnicowanie warunków rolniczych i klimatycznych powodowało, że dotychczasowe podejście odgórne nie było odpowiednim rozwiązaniem dla zapewnienia
osiągnięcia pożądanych rezultatów i korzystnym dla tworzenia wartości dodanej.

2. Cel i zakres pracy
W maju 2018 r. Komisja Europejska przedstawiła pakiet trzech rozporządzeń,
ustanawiających przepisy dotyczące realizacji WPR w latach 2021–2027. Łącznie
rozporządzenia te mają zmienić WPR, biorąc pod uwagę ustalone priorytety i cele
zrównoważonego rozwoju, upraszczając jednocześnie proces wdrażania polityki.
Niniejsze opracowanie opiera się na wniosku (projekcie) jednego rozporządze-
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nia ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia dla planów strategicznych WPR
2021–2027. Cechą charakterystyczną omawianego rozporządzenia jest, że w jednym dokumencie zawarto przepisy dotyczące płatności bezpośrednich i rozwoju
obszarów wiejskich. Przygotowanie projektu rozporządzenia poprzedziły szerokie
konsultacje, a także analiza dostępnych danych na temat wyników WPR, ponadto
odpowiednie opinie zdobyto za pośrednictwem platformy REFIT. Obecna wersja
projektu będzie podlegać dalszej procedurze legislacyjnej przez nowo wybrany
Parlament Europejski, Komisję Europejską i Radę. Analizę kierunków zmian poziomu wsparcia finansowego WPR dokonano porównując kwoty zawarte w Wieloletnich Ramach Finansowych do obecnej perspektywy finansowej (2014-2020).
W artykule główną uwagę skupiono na budżecie WPR i na nowych regulacjach
obejmujących płatności obszarowe i plany rozwoju obszarów wiejskich [Wniosek
rozporządzenia PE i Rady 2018].

3. Ogólny budżet WPR w Wieloletnich Ramach Finansowych
2021-2027
W Wieloletnich Ramach Finansowych kwestie związane ze Wspólną Polityką
Rolną zawsze miały priorytetowe znaczenie, zaś w budżecie dominującą pozycję.
Jednak od wielu lat udział wydatków na rolnictwo w budżecie Unii Europejskiej
stale i systematycznie ulegał zmniejszeniu. Przykładowo na początku lat osiemdziesiątych XX w. wydatki na WPR stanowiły blisko 70% budżetu UE. W obecnej
perspektywie finansowej (2014-2020) pułap płatności został obniżony do 37,8%,
by w zbliżających się Wieloletnich Ramach Finansowych (2021-2027) osiągnąć
najniższy poziom 28,5% całego budżetu UE [Wniosek dotyczący finansowania
WPR 2018].
Na Wspólną Politykę Rolną w ramach WRF Komisja Europejska planuje przeznaczyć 365 mld euro (poprzednio 416 mld euro), z tej kwoty 265,2 mld euro na
płatności bezpośrednie (poprzednio 294,9 mld euro), na rozwój obszarów wiejskich 78,8 mld euro (poprzednio 95,3 mld euro). Dodatkowo 20 mld euro jako
środki wsparcia rynkowego oraz 10 mld euro na program badawczy „Horyzont
Europa”. Ogólnie, płatności w ramach WPR zostały określone na poziomie 88%
w stosunku do poprzedniej perspektywy finansowej.
Propozycje zmniejszenia budżetu WPR spotkały się z negatywną opinią Euro
pejskiego Komitetu Społeczno – Ekonomicznego. W opinii argumentowano, że
utrzymanie odpowiedniej puli środków finansowych na WPR jest warunkiem
zrównoważonego rozwoju rolnictwa UE, w celu utrzymania dochodów i miejsc
pracy. Wskazano, że zmniejszenie budżetu WPR dokonuje się w sytuacji, gdy cały
budżet UE ulega zwiększeniu. W zależności od przyjętych metod obliczeń cięcia
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w budżecie WPR wahają się między 3-4% według cen bieżących, a 11-16% według
cen z 2018 r. (przy uwzględnieniu inflacji na poziomie 2% rocznie). Z kolei proponowane cięcia funduszu na rzecz rozwoju obszarów wiejskich przekroczą 25%
w stosunku do cen z 2018 r. [Opinia EKSE 2019].
Ogólna wysokość wsparcia finansowego WPR zostanie znacznie obniżona,
przy czym państwa członkowskie mające do dyspozycji mniejsze środki, powinny
zwrócić szczególną uwagę na bardziej sprawiedliwy podział funduszy. Sygnalizowany spadek nie oznacza zmniejszenia w sposób równomierny kwot przypadających na poszczególne kraje członkowskie, lecz biorąc pod uwagę historyczne
uwarunkowania i dotychczasowe alokacje finansowe, planuje się pewien wzrost
poziomu wsparcia w przypadku Chorwacji (23,1%) oraz krajów bałtyckich, w tym
Estonii (7,2%), Łotwy (13,2%) i Litwy (7,3%) (tabela 1).
Tabela 1
Ogólny budżet na WPR w zakresie Wieloletnich Ram Finansowych
na lata 2021-2027 w porównaniu do lat 2014-2020 (w mln euro)
Kraj
Belgia

Ogółem
2014-2020
4202

2021-2027

Procent

3869

92,1

Kraj
Litwa

Bułgaria

7675

7524

98,7

Luksemburg

Czechy

8285

7684

92,7

Węgry

Dania

6926

6454

93,2

Malta

Niemcy

43812

40692

92,9

Holandia

Ogółem
2014-2020 2021-2027
4861

5136

Procent
107,3

347

311

89,4

12346

11452

92,7

133

118

87,9

5914

5439

91,9

Estonia

1733

1858

107,2

Austria

8783

8017

91,3

Irlandia

10680

10001

93,6

Polska

32088

30464

94,9

Grecja

18152

17823

98,2

Portugalia

8127

7667

94,9

Hiszpania

42351

40490

95,6

Rumunia

20409

20131

96,8

Francja

62396

58499

93,7

Słowenia

1792

1619

90,3

3621

4459

123,1

Słowacja

4599

4347

95,1

37096

33813

91,1

Finlandia

6047

5611

92,9

Szwecja

6632

6193

93,4

Chorwacja
Włochy
Cypr

480

439

91,4

Łotwa

2686

3040

113,2

Źródło: Dla lat 2014-2020 Rozporządzenie PE i Rady nr 1305/2013 i nr 1307/2013,
dla lat 2021-2027– WRF COM (2018) nr 392 final.

Trzecim niejako rodzajem wsparcia, poza dopłatami bezpośrednimi i rozwojem obszarów wiejskich, są instrumenty rynkowe, związane ze wsparciem sektorowym producentów oliwek, wina, bawełny, chmielu, pszczół oraz owoców i warzyw. W projekcie budżetu największe kwoty przewidziane są dla Francji (3,4 mld
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euro), Hiszpanii (2,9 mld euro), Włoch (2,3 mld euro) oraz Portugalii (1,0 mld
euro). Z kolei program badawczy „Horyzont Europa” ma finansować badania naukowe i innowacje.
Potwierdzono zasadę, że WPR będzie nadal opierać się na dwóch filarach, przy
czym w ramach I filara realizowane będą płatności obszarowe i instrumenty rynkowe, zaś w ramach II filara wsparcie skierowanie zostanie na rozwój obszarów
wiejskich. Utrzymano zasadnicze różnice sposobu płatności ze strony Wspólnoty
na rzecz państw członkowskich i rodzajów interwencji. I tak I filar WPR będzie
tak jak dotychczas w pełni finansowany przez UE w ramach rocznych kopert finansowych. Natomiast II filar WPR przyjmie postać wieloletniego programu wypłacanego sukcesywnie w miarę wykonania rodzaju interwencji, a przy tym będą
wspólnie finansowane przez UE i państwa członkowskie.
Mówiąc o finansowaniu WPR warto zwrócić uwagę, że niezależnie od zmian
dotyczących tej polityki, utrzymano nazwy funduszy, w tym dla I filara WPR –
Europejski Fundusz Rolniczej Gwarancji (EFRG) oraz dla II filara WPR - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

4. Charakterystyka instrumentów finansowych I filaru WPR –
Płatności obszarowe
Płatności bezpośrednie stanowią jeden z głównych instrumentów realizacji
Wspólnej Polityki Rolnej, które odpowiedzialne są za wsparcie i stabilizację dochodów rolniczych, obniżenie kosztów produkcji i zachowanie produkcji na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Realizowane od 1992 r.
dopłaty bezpośrednie ulegały w kolejnych pespektywach finansowych ewolucji,
poprzez dokładniejsze określanie celów płatności, precyzyjniejsze określanie obszarów kwalifikujących się do płatności i dokładniejsze określanie beneficjentów
otrzymujących wsparcie. Wprowadzony zintegrowany system zarządzania i kontroli poprawił skuteczność i użyteczność mechanizmów zarządzania i kontroli.
Kluczowym elementem prawidłowego stosowania identyfikacji działek rolnych
uznano system oparty na powierzchni gruntów rolnych.
System płatności obszarowej nie jest jednolity w ramach całej Unii Europejskiej. W krajach UE-15 początkowo bazowano na rozwiązaniach wspierających
wielkość produkcji, którą obliczano na podstawie historycznie ustalanych wielkości plonów referencyjnych (SPS). Natomiast w UE-12 wprowadzono system jednolitej płatności obszarowej (SAPS). Rozróżnienie powyższe nie tylko dotyczyło metod obliczania dopłat, ale w konsekwencji prowadziło do istotnych różnic
w wysokości dopłat, z niekorzyścią dla nowych krajów członkowskich. Decyzje
podjęte w ramach projektu WPR po 2013 r. zmierzały do konwergencji płatności
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obszarowej, z uwzględnieniem czynników środowiskowych, klimatycznych i społeczno-gospodarczych, które jednak nie doprowadziły do zrównania tego poziomu.
Płatności bezpośrednie spełniają wiele istotnych celów i funkcji. Mają przede
wszystkim wspierać producentów w procesach dostosowawczych, w tym do polityki rynkowej i środowiskowej. Obliczono, że przy obecnych dochodach z działalności rolniczej na poziomie 46%, fundusze unijne wspierają zmniejszenie
zróżnicowania dochodów między rolnictwem a innymi sektorami oraz między
państwami członkowskimi i regionami. Bez tego wsparcia dochodów w wielu
częściach Wspólnoty, rolnictwo byłoby niedochodowe. Mogłoby to doprowadzić
do zaprzestania produkcji w niektórych regionach i spowodować koncentrację
wyłącznie na najbardziej produktywnych obszarach wiejskich. Dopłaty zapewniają tym samym względną stabilność dochodów rolnikom, którzy zmagają się
z istotną zmiennością w zakresie cen i produkcji. Tak więc płatności bezpośrednie
częściowo zmniejszają zróżnicowanie między dochodami z działalności rolniczej,
a dochodami z innych sektorów gospodarki. W ten sposób stanowią ważne zabezpieczenie egzystencji rolników, a ponadto zapewniają prowadzenie działalności
rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (np. obszary górskie, obszary z niską jakością gleb), która to działalność choć utrudniona,
przynosi jednak różnorodne korzyści gospodarcze, środowiskowe i społeczne. Do
negatywnych zjawisk można zaliczyć koncentrację płatności polegającą na tym,
że 80% tych płatności trafia do 20% rolników. Inaczej mówiąc połowa beneficjentów WPR to bardzo małe gospodarstwa, a większość płatności trafiła do profesjonalnych średnich i dużych gospodarstw rodzinnych [Komunikat 2017].
Analiza płatności obszarowych w ujęciu porównawczym wskazuje, że zwiększony budżet na dopłaty otrzyma 10 krajów, w tym 8 krajów z nowych państw
członkowskich i 2 z dawnych krajów UE. Największy wzrost przyszłego budżetu
w stosunku do obecnego odnotowano w Chorwacji (92,0%), na Łotwie (32,2%),
Estonii (26,4%) oraz Litwie (18,6%). W dawnych krajach UE-15 nieco większe
dotacje na dopłaty otrzymają Portugalia (4,8%) oraz Grecja (2,1%) (tabela 2).
W odniesieniu do pozostałych krajów członkowskich na kształtowanie zakresu
pomocy dla rolników należy spojrzeć poprzez pryzmat dotychczasowego poziomu wsparcia. W rolnictwie i na obszarach wiejskich zaszły nowe zjawiska, które
wymagają głębszej analizy w kontekście dopłat bezpośrednich. Według Eurostatu
w okresie między 2010 a 2016 rokiem liczba osób kierujących gospodarstwami
rolnymi spadła z 12,0 mln osób do 10,2 mln osób (15,0%), przy czym 7,0 mln
(68,6%) osób kierujących tymi gospodarstwami korzystało z płatności obszarowej. W mniejszym zakresie zmiany dotyczyły powierzchni użytków rolnych, która spadła odpowiednio z 188,1 mln ha do 181,5 mln ha (3,5%).
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Tabela 2
Kwoty dopłat bezpośrednich na lata 2021-2027 w porównaniu do lat 20142020 (w mln euro) oraz poziomy płatności na 1 ha użytków rolnych (w euro)
Wysokość
dopłat
bezpośrednich

I filar WPR
Kraj

20142020

20212027

Procent

Na 1 ha w euro
(w 2020)

Wysokość
dopłat
bezpośrednich

I filar WPR
Kraj

Belgia

3651

3399

93,1

383

Litwa

Bułgaria

5336

5552

105,0

229

Luksemburg

Czechy

6115

5872

96,0

249

Węgry

Dania

6297

5923

94,1

332

Malta

20142020

20212027

3248

3770

118,6

196

247

225

91,1

269

8891

8538

96,0

251

34

32

94,1

640

Procent

Na 1 ha w euro
(w 2020)

Niemcy

35594

33762

94,8

298

Holandia

5307

4927

92,8

403

Estonia

1007

1243

126,4

198

Austria

4846

4654

96,0

253

Irlandia

8491

8148

95,9

261

Polska

21147

21239

101,3

218

Grecja

13956

14256

102,1

387

Portugalia

4069

4214

104,8

219

Hiszpania 34061

33481

99,1

244

Rumunia

12393

13372

107,9

196

Francja

52487

50034

95,3

287

Słowenia

954

903

94,6

302

1296

2489

192,0

×

Słowacja

2709

2753

102,7

210

26666

24921

93,5

383

Finlandia

3667

3567

97,6

230

Szwecja

4887

4712

96,4

229

Chorwacja
Włochy
Cypr

348

327

93,9

339

Łotwa

1717

2219

132,2

198

Źródło: Dla lat 2014-2020 rozporządzenie PE i Rady nr 1307/2013, dla lat 2021-2027
– WRF COM (2018) nr 392 final, wysokość dopłat bezpośrednich wg DG AGRI.

W nowym projekcie wyodrębniono rodzaje dopłat bezpośrednich, które mogą
występować w formie rocznej płatności na kwalifikujący się hektar, zarówno niezwiązanej z wielkością produkcji, jak i związanej z wielkością produkcji. Do płatności bezpośrednich niezwiązanych z wielkością produkcji zaliczono podstawowe
wsparcie dochodów do celów stabilności, uzupełniające redystrybucyjne wsparcie
dochodów do celów stabilności, uzupełniające wsparcie dochodów dla młodych
rolników oraz dotacje na rzecz klimatu i środowiska. Z kolei do płatności bezpośrednich związanych z wielkością produkcji zaliczono wsparcie dochodów związane z wielkością produkcji i płatność specyficzna w odniesieniu do bawełny.
W nowym projekcie rozporządzenia dużo uwagi zwraca się na definicję beneficjenta płatności obszarowej, w celu wyeliminowania osób nieuprawnionych
do pomocy. Definicję ustalają państwa członkowskie w oparciu o takie czynniki
jak: badanie dochodów, nakłady pracy w gospodarstwie, przedmiot działalności
przedsiębiorstwa lub jego włączenie do rejestrów przedsiębiorstw. Ważną zmianą
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jest ograniczenie możliwości przesuwania środków pomiędzy I a II filarem WPR.
Dotychczas w ramach mechanizmu alokacji środków można było przesuwać do
25% z II filaru WPR do I filara WPR. W przyszłym budżecie z jednej puli do drugiej będzie można przesunąć tylko 15% [Wniosek rozporządzenia PE i Rady 2018].
Proponowane na kolejną perspektywę finansową (2021-2027) płatności obszarowe będą zmodernizowane i uproszczone, w celu zapewnienia stabilności
i proporcjonalnego kształtowania dochodów oraz zapewnienia jednakowej konkurencji na wspólnym rynku rolnym. Płatności bezpośrednie, co do zasady, będą
kształtowane na jednakowym poziomie w ramach poszczególnych krajów, które
zostaną określone na podstawie ustalonej koperty finansowej. Jednocześnie przewiduje się trzy poziomy płatności, które nie naruszają generalnej jednolitej zasady
dostępu do dopłat i co jest zgodne z celami Traktatu dotyczącymi WPR.
W stosunku do małych gospodarstw, uproszczenia będą polegały na wprowadzeniu płatności ryczałtowej, czyli tzw. płatności ograniczającej, co powinno doprowadzić do istotnego ograniczenia biurokracji i obciążenia administracyjnego.
Stosowanie płatności ryczałtowej polegałoby na przeznaczaniu pewnej określonej
kwoty dla mniejszych gospodarstw w zależności od tego, jakie gospodarstwa zostaną za takie uznane. Przykładowo ryczałt dla gospodarstwa o powierzchni 1 ha
mógłby być taki sam, jak dla gospodarstwa mającego 3 ha.
W stosunku do gospodarstw określonych jako jednostki towarowe średniej
wielkości, płatności nie byłyby zmodyfikowane. Jednakże państwa członkowskie
mogłyby zadecydować o zróżnicowaniu kwoty podstawowego wsparcia dochodu
na hektar dla różnych grup terytoriów cechujących się podobnymi warunkami
społeczno-ekonomicznymi lub agronomicznymi.
Natomiast w stosunku do gospodarstw uzyskujących bardzo wysokie poziomy
płatności, mają zostać zastosowane zasady degresywności. Komisja Europejska
proponuje zmniejszenie płatności od wysokości 60 tys. euro (o co najmniej 25%
w transzy między 60 tys. euro a 75 tys. euro), a następnie wprowadza stopniowe
progi, tak by górny limit w przypadku płatności wyniósł 100 tys. euro na gospodarstwo. Proces zmniejszania płatności będzie uwarunkowany poziomem wynagrodzenia za koszty pracy związane z działalnością rolniczą, w tym z płaconymi
podatkami i składkami na ubezpieczenie społeczne. Wprowadzona zasada degresywności ma zapobiec kumulacji środków w rękach małej grupy osób kierujących
gospodarstwami rolnymi. Uwolnione kwoty płatności zostaną rozdzielone w każdym państwie członkowskim albo poprzez redystrybucję płatności bezpośrednich
dla małych i średnich gospodarstw rolnych albo w formie środków skierowanych
na rozwój obszarów wiejskich.
Kolejną ważną kwestią, której nie rozstrzygnięto w propozycjach nowego budżetu, jest zmniejszenie zróżnicowania poziomu dopłat bezpośrednich w przeli-
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czeniu na 1 ha użytków rolnych, które to zjawisko występuje nadal w krajach członkowskich. Obecnie średnia dla UE kwota dopłat bezpośrednich określona została
na poziomie 258 euro/ha. Źródła niższych dopłat, występujących w nowych krajach członkowskich (NUE-12), należy upatrywać w traktatach akcesyjnych, które
od początku postawiły je w niekorzystnej sytuacji. Występujące zróżnicowania dopłat obszarowych w skrajnych przypadkach wynoszące jak 1 do 5 (np. Chorwacja
i Malta), wymagają więc podjęcia bardziej zdecydowanych kroków, zmierzających
do przyjęcia nowych regulacji w tym zakresie. Nowe ramy WPR przewidują co
prawda dalszą konwergencję poziomu płatności bezpośrednich między państwami
członkowskimi, co znalazło wyraz w umiarkowanym wzroście kopert finansowych
na poszczególne lata. W odniesieniu do podziału płatności bezpośrednich między
państwa członkowskie, proponuje się, by w przypadku tych państw członkowskich,
w których płatności bezpośrednie wynoszą mniej niż 90% unijnej średniej, kontynuować proces rozpoczęty w okresie 2014–2020 i zlikwidować bieżącą rozbieżność
w wysokości 50%, aby stopniowo dorównać do poziomu 90%. Wszystkie państwa
członkowskie będą uczestniczyć w finansowaniu tego procesu konwergencji w postaci zewnętrznychej płatności bezpośrednich. Wydaje się, że powyższe zasady nie
przyczynią się do realizacji zobowiązania Komisji Europejskiej w sprawie zapewnienia sprawiedliwego podziału płatności bezpośrednich.

5. Charakterystyka instrumentów finansowych II filaru WPR –
Rozwój obszarów wiejskich
W nowej perspektywie finansowej pojęcie programu rozwoju obszarów wiejskich
(PROW) przechodzi do historii, w jego miejsce pojawiają się krajowe plany strategiczne WPR. Pojęcie planów strategicznych WPR należy interpretować szeroko, jako nowy sposób działania obejmujący zarówno płatności bezpośrednie, jaki
i wsparcie rozwoju obszarów wiejskich, wsparcie sektorowe oraz wspólną organizację rynków rolnych. Plany strategiczne przygotowuje każdy kraj członkowski uwzględniający wiele czynników, w tym analizę SWOT, kompleksową ocenę
potrzeb, plan finansowy, opis struktur zarządzania i koordynacji czy ocenę uwarunkowań ex-ante itp. Cele te powinny obejmować konieczność wyraźniejszego
ukierunkowania WPR na rezultaty, przyspieszenia modernizacji i pogłębienia
równowagi pod względem gospodarczym, społecznym, środowiskowym i klimatycznym. W ten sposób każdy kraj członkowski będzie miał większe możliwości
wybierania instrumentów i narzędzi do realizacji krajowego planu strategicznego
WPR [Wniosek rozporządzenia PE i Rady 2018].
Podstawą kształtowania planów strategicznych w obrębie rozwoju obszarów
wiejskich jest wprowadzenie nowego pojęcia rodzaju interwencji, zamiast uprzed-
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nio używanych takich pojęć jak osie tematyczne, priorytety, działania czy poddziałania. Państwa członkowskie powinny zapewnić, aby interwencje były określone na
podstawie obiektywnych i jasnych kryteriów, a ponadto aby były zgodne z rynkiem
wewnętrznym i nie powodowały zakłóceń konkurencji. W projekcie rozporządzenia KE wyróżniono osiem rodzajów interwencji, które porównano do priorytetów
występujących w PROW 2014-2020 [Wniosek rozporządzenia PE i Rady 2018].
Porównanie rodzajów interwencji 2021-2027 w stosunku
do priorytetów w PROW 2014-2020
Priorytety PROW 2014-2020

Tabela 3

Rodzaje interwencji 2021-2027

Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na
obszarach wiejskich

Zobowiązania środowiskowe, klimatyczne
i inne zobowiązania w dziedzinie
zarządzania

Zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich
rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie
innowacyjnych technologii
w gospodarstwach i zrównoważonego zarządzania lasami

Ograniczenia naturalne lub inne
ograniczenia
specyficzne dla obszaru

Wspieranie organizacji łańcucha dostaw żywności,
w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych,
promowanie dobrostanu zwierząt
i zarządzania ryzykiem w rolnictwie

Niekorzystne warunki specyficzne dla
obszaru
wynikające z określonych obowiązkowych
wymogów

Odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów powiązanych
z rolnictwem i leśnictwem

Inwestycje

Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami
i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę
klimatu w sektorach rolnym, spożywczym
i leśnym

Rozpoczęcie działalności przez młodych
rolników
i zakładanie przedsiębiorstw wiejskich
Narzędzia zarządzania ryzykiem

Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju
gospodarczego na obszarach wiejskich

Współpraca
Wymiana wiedzy i informowanie

Źródło: Dla lat 2014-2020 rozporządzenie PE i Rady nr 1305/2013,
dla lat 2021-2027 – WRF COM (2018) nr 392 final.

Planowane na lata 2021-2027 rodzaje interwencji mają w swojej nazwie charakter bardziej ogólny, zaś ich liczba została ograniczona do ośmiu rodzajów,
w porównaniu do obecnie realizowanego PROW, który funkcjonuje na 69 działaniach i poddziałaniach. Pierwszoplanowe miejsce zajęły zobowiązania środowiskowe, klimatyczne i zarządcze, które jako cele priorytetowe przewijają się przez
cały projekt rozporządzenia. Dużego znaczenia nadaje się problematyce związanej z ograniczeniami naturalnymi oraz niekorzystnymi warunkami funkcjonowania na obszarach wiejskich (tabela 3). Ponadto państwa członkowskie za odrębny rodzaj interwencji powinny uznać system świadczenia usług doradczych dla
rolników w zakresie gospodarowania gruntami oraz zarządzania gospodarstwem.
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W nowym modelu realizacji WPR uwzględnia się sytuację, która zwiększa stopień pomocniczości państw członkowskich w podejmowaniu decyzji i zarządzaniu istniejącymi systemami kontroli, dzięki istniejącym przepisom na szczeblu
Unii. Zasada pomocniczości mówi nam, w jakich sprawach Unia ma pierwszeństwo działania w stosunku do państw członkowskich. Każde państwo na podstawie jasnej oceny swoich potrzeb będzie mogło wybrać konkretne rodzaje interwencji, które uzna za najważniejsze dla realizacji swoich celów szczegółowych.
Można to interpretować w ten sposób, że nie wszystkie wskazane w rozporządzeniu rodzaje interwencji muszą być realizowane przez dany kraj członkowski
[Wniosek rozporządzenia PE i Rady 2018].
Tabela 4
Kwoty wsparcia rodzajów interwencji związanych z rozwojem obszarów wiejskich
w latach 2021-2027 w porównaniu do PROW 2014-2020 (w mln euro)
Kraj

II filar WPR

Kraj

2014-2020

2021-2027

Procent

Belgia

551

470

85,3

Litwa

Bułgaria

2339

1972

84,3

Luksemburg

Czechy

2170

1812

83,5

Węgry

Dania

629

531

84,4

Malta

Niemcy

8218

6930

84,3

Holandia

II filar WPR
2014-2020

2021-2027

Procent

1613

1366

84,7

100

86

86,0

3455

2914

84,3

99

86

86,8

607

512

84,3

Estonia

726

615

84,7

Austria

3937

3363

85,4

Irlandia

2189

1853

84,6

Polska

10941

9225

84,3

Grecja

4196

3567

85,0

Portugalia

4058

3453

85,1

Hiszpania

8291

7009

84,5

Rumunia

8016

6759

84,3

Francja

9909

8465

85,4

Słowenia

838

716

85,4

Chorwacja

2325

1970

84,7

Słowacja

1890

1594

84,3

10430

8892

85,2

Finlandia

2380

2044

85,9

Cypr

132

112

84,8

Szwecja

1745

1481

84,9

Łotwa

969

821

84,7

Włochy

Źródło: Dla lat 2014-2020 rozporządzenie PE i Rady nr 1305/2013,
dla lat 2021-2027 - WRF COM (2018) nr 392 final.

Alokacja finansowa w zakresie II filara WPR, określona w ramach WRF
w dwóch porównywanych perspektywach finansowych, wskazuje na dość równomierną redukcję budżetu WPR. Przy określaniu stopnia konwergencji brano
pod uwagę zmiany jakie zaszły w ostatnich latach na obszarach wiejskich, w tym
zwłaszcza ubytek użytków rolnych i spadek liczby osób faktycznie prowadzących
działalność rolniczą (tabela 4).
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Ustawodawstwo europejskie przewiduje, że Unia dzieli kompetencje w dziedzinie rolnictwa z państwami członkowskimi, tworząc wspólną politykę rolną,
w której przewidziano wspólne cele i metody wdrażania. W modelu realizacji
WPR przedstawionym w projekcie wniosku, KE określa podstawowe założenia
polityki (cele WPR, rodzaje interwencji, podstawowe wymogi, spodziewane rezultaty). Natomiast odpowiedzialność spoczywa w większej mierze na państwach
członkowskich, które są w znacznym zakresie rozliczane ze sposobu realizacji
celów i uzgodnionych rezultatów końcowych. Przyjęte przez Wspólnotę fundusze unijne były w kolejnych perspektywach finansowych realizowane zgodnie
z zasadą zarządzania, dzielonego między państwami członkowskimi a Komisję
Europejską. Przykładowo w perspektywie finansowej 2006-2013 środki wsparcia obszarów wiejskich ustalane były jak 80% fundusze EFRROW do 20% środki
własne kraju. W obecnej perspektywie finansowej (2014-2020) udział EFRROW
został obniżony do 63,6%, co wymagało większego zaangażowania środków ze
strony państw członkowskich. W czekającym nas okresie realizacji WPR warunki
udziału państw ulegają dalszemu pogorszeniu z uwagi na fakt, że maksymalny
wkład EFRROW wynosić będzie 43,0% kwalifikowalnych wydatków publicznych.
Minimalny udział EFRROW może spaść nawet do 20%.
Jako zasadę przyjęto, że państwa członkowskie rekompensują jedynie beneficjentom koszty poniesione i dochody utracone w wyniku podjętych zobowiązań
oraz koszty transakcyjne. W ramach rodzajów interwencji, państwa członkowskie
zapewniają wyłącznie płatności dotyczące zobowiązań, które wykraczają poza wymogi podstawowe w zakresie zarządzania i normy dobrej kultury rolnej zgodnej
z ochroną środowiska. Natomiast nie rekompensują działań wykraczających poza
minimalne wymogi dotyczące stosowania nawozów, środków ochrony roślin oraz
dobrostanu zwierząt oraz jeśli wykraczają poza warunki w zakresie utrzymywania
użytków rolnych [Wniosek rozporządzenia PE i Rady 2018].
Od tak generalnie ustanowionych zasad istnieją odstępstwa polegające na tym,
że maksymalny wkład EFRROW rośnie do 70% kwalifikowalnych wydatków publicznych w regionach najbardziej oddalonych lub w regionach słabo rozwiniętych oraz do 65% w regionach z ograniczeniami naturalnymi.
Dodatkową cechą rodzajów interwencji WPR jest obligatoryjne przyjęcie maksymalnych kwot płatności, które należy przeznaczyć na wskazane cele. I tak co
najmniej 5% całkowitego wkładu EFRROW rezerwuje się na program LEADER,
co najmniej 30% na osiągnięcie celów szczegółowych dotyczących środowiska
i klimatu oraz maksymalnie 4% na finansowanie działań w zakresie pomocy technicznej. Do swobodnej dyspozycji EFRROW dla krajów członkowskich pozostaje
około 60% środków określonych w Wieloletnich Ramach Finansowych [Wniosek
rozporządzenia PE i Rady 2018].
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6. Uwagi końcowe
Przyjęty w 2018 r. projekt rozporządzenia KE w ramach WRF w sprawie nowej
perspektywy finansowej 2021-2027 oznacza zupełnie nowy etap (model) rozwoju
Wspólnej Polityki Rolnej. Wśród cech pozytywnych należy podkreślić, że charakterystyczną zaletą Wieloletnich Ram Finansowych jest, że przyjęte przez PE
i Radę rozporządzenia są przez kolejnych siedem lat traktowane jako stałe i nie
podlegają zmianie. Kolejną cechą jest, ze założenia nowego planu strategicznego
WPR znalazły się w projekcie jednego dokumentu prawnego, obejmującego zarówno płatności bezpośrednie, jak i rozwój obszarów wiejskich, zamiast uprzednio funkcjonujących dwóch odrębnych rozporządzeń PE i Rady. Podstawową
ideą nowej WPR jest, aby cele ogólne i szczegółowe zostały określone przez rodzaje interwencji, które znajdą swoje odzwierciedlenie w dokumentach opracowanych przez państwa członkowskie. Odnośnie dopłat bezpośrednich proponuje
się wprowadzić z jednej strony opłaty ryczałtowe skierowane do mniejszych gospodarstw rolnych (płatności ograniczające), z drugiej zaś strony proponuje się
wprowadzić zasadę degresywności, aby zmniejszyć kwoty płatności bezpośrednich w stosunku do gospodarstw uzyskujących wysokie kwoty płatności (od 60
do 100 tys. euro). Środki na rozwój obszarów wiejskich mają być bardziej ukierunkowane, przy uwzględnieniu lokalnych warunków i potrzeb określonych celami strategicznymi. Dość istotnie maleje wkład EFRROW z 63,6% do 43,0%, co
pociąga za sobą wzrost zaangażowania państw członkowskich. Przyjęta zasada
pomocniczości czyni państwa członkowskie w większej mierze odpowiedzialne
za stosowanie rodzajów interwencji WPR, a jednocześnie zapewnia państwom
członkowskim pewien poziom elastyczności w przydzielaniu alokacji na rodzaje
interwencji.
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INSTRUMENTY WSPARCIA WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ W PERSPEKTYWIE
FINANSOWEJ 2021-2027

Słowa kluczowe: Wspólna Polityka Rolna, filary WPR, rodzaje interwencji
STRESZCZENIE

W opracowaniu przedstawiono dane dotyczące poziomu finansowania WPR na lata
2021-2027, w porównaniu do obecnej perspektywy finansowej. Na WPR planuje się przeznaczyć 365 mld euro, z tej kwoty 265,2 mld euro na płatności bezpośrednie i 78,8 mld
euro na rozwój obszarów wiejskich. Dopłaty bezpośrednie będą oparte na formule ryczałtowej dla małych gospodarstw rolnych (płatności ograniczające), zaś dla jednostek
uzyskujących duże poziomy płatności będzie wprowadzona zasada degresywności. Dopłaty bezpośrednie i rozwój obszarów wiejskich przyjmą postać rodzajów interwencji,
w ramach krajowych planów strategicznych WPR. Przyjęte zasady pomocniczości nadały
państwom członkowskim więcej kompetencji i uczyniły odpowiedzialne za stosowanie
rodzajów interwencji WPR. Jednocześnie malejący wkład EFRROW z 63,6% do 43,0%,
spowoduje wzrost zaangażowanie państw członkowskich.
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Keywords: Common Agricultural Policy, CAP pillars, types of intervention
SUM M A RY

The study presents data on the level of CAP funding for 2021-2027, compared to the
current financial perspective. It is planned to allocate EUR 365 billion for the CAP, of
which EUR 265.2 billion for direct payments and EUR 78.8 billion for rural development. Direct payments will be based on a flat-rate formula for small farms (restrictive
payments), while the degressive principle will be introduced for units receiving high levels
of payment. Direct payments and rural development will take the form of types of intervention as part of the CAP’s national strategic plans. The subsidiarity principles adopted
have given Member States more competence and have been responsible for applying the
types of CAP intervention. At the same time, the decreasing EAFRD contribution from
63.6% to 43.0% will increase the involvement of Member States.
e-mail: bogdan.wawrzyniak2@neostrada.pl
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NOWOŚCI WYDAWNICZE
„Konopie roślina przeklęta czy zapomniana”. Autor: Iwona Świechowska,
Wydawca: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Poznaniu, Poznań 2019, s. 25.
W ostatnich latach o konopiach mówi się coraz więcej. Wracają one do łask ukazując swój nieograniczony potencjał do wykorzystania.
W publikacji autorka opisuje konopie siewne z podziałem na konopie włókniste
i pozostałe, inne niż włókniste. Wyjaśnia różnice między tymi roślinami. Omawia ich
szerokie spektrum zastosowania. Przytacza ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii,
z którą związane są obostrzenia dotyczące uprawy konopi włóknistych.
„Hodowla gęsi jako alternatywa dla produkcji świń”. Autor: Katarzyna
Cieślakowska, Wydawca: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu, Radom 2019, s. 16.
Wiele gospodarstw zmuszonych jest szukać alternatywy dla hodowli trzody
chlewnej. Związane jest to ze wzrostem zagrożenia pojawienia się ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenach woj. mazowieckiego, podlaskiego, lubelskiego i warmińsko-mazurskiego.
Zmiany kierunku produkcji wiążą się z modyfikacjami w funkcjonowaniu gospodarstw rolnych, szczególnie w przypadku jednostek wyspecjalizowanych. Właściciele
gospodarstw mają do podjęcia trudną decyzję związaną ze zmianą profilu produkcji.
Wiąże się to z wyposażeniem technicznym, powierzchnią i strukturą użytków rolnych, posiadaniem budynków i maszyn rolniczych, opłacalnością nowego kierunku
produkcji, a także dojściem do rynku zbytu. Wykształcenie i doświadczenie zawodowe, a także wiek osób podejmujących decyzję o zmianie profilu gospodarstwa, będą
odgrywać zasadniczą rolę.
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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), dodatkowo podgląd artykułu w wersji oryginalnej w pliku PDF;
• 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 procentowy 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 kwartalnika „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego”
e-mail: kwartalnik@cdr.gov.pl
WYM AGANIA F ORM 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.

