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ROMAN SASS
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

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

Zaakceptowany do druku: 30.08.2017

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

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

Mała

Średnia

Duża

Bardzo duża

Średnia liczba krów w gospodarstwie

10,4

21,9

38,0

77,4

92

148

77

38

Liczba gospodarstw

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

3. Potencjał produkcyjny, organizacja produkcji i koszty gospodarstw
Potencjał analizowanych gospodarstw jest zróżnicowany w zależności od skali
produkcji mleka (tabela 2). Gospodarstwa o najmniejszej skali produkcji mleka
są najmniejsze obszarowo, są to gospodarstwa około 20 hektarowe. Gospodarstwa
utrzymujące 15-30 krów to gospodarstwa 30 hektarowe. Natomiast gospodarstwa
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o największej skali produkcji to gospodarstwa użytkujące ponad 90 hektarów
użytków rolnych. Gospodarstwa o największej skali produkcji mleka były prawie
pięciokrotnie większe (4,84) od gospodarstw o najmniejszej skali. Wraz ze wzrostem powierzchni gospodarstw wzrastała także ich wielkość ekonomiczna. Zróżnicowanie gospodarstw pod względem wielkości ekonomicznej było większe niż
pod względem powierzchni użytkowanej ziemi. Gospodarstwa utrzymujące ponad 50 krów były w stosunku do gospodarstw utrzymujących do 15 krów prawie
sześciokrotnie (5,9) większe. Wielkość ekonomiczna gospodarstwa jest miarą potencjalnych możliwości rozwoju, tak duże zróżnicowanie wielkości ekonomicznej
gospodarstw o najmniejszej i największej skali produkcji pokazuje o ile większe
są możliwości rozwoju gospodarstw o dużej skali produkcji. Pomimo, że gospodarstwa o dużej skali produkcji mleka użytkowały znacznie większą powierzchnię
gruntów, to nakłady pracy w przeliczeniu na hektar były w tych gospodarstwach
zdecydowanie mniejsze. Nakłady pracy wyrażone w AWU/100 ha UR wynosiły
w tych gospodarstwach 4,3 i były o 55% mniejsze w stosunku do gospodarstw
o najmniejszej skali produkcji. Większa wydajność pracy w gospodarstwach
o największej skali rekompensowana była lepszym wyposażeniem w maszyny
i urządzenia. Wartość maszyn i urządzeń w tych gospodarstwach na osobę pełnozatrudnioną (AWU) była najwyższa spośród wszystkich badanych gospodarstw
i wynosiła 221 tys. zł. Było to 5,6 krotnie więcej, niż w gospodarstwach o najmniejszej skali. Wartość maszyn na zatrudnionego określa techniczne uzbrojenie
pracy. Ponadto należy zwrócić uwagę na korzystną relację: maszyny i urządzenia a ziemia. Wartość maszyn i urządzeń na hektar użytków rolnych w gospodarstwach o średniej, dużej i bardzo dużej skali produkcji mleka była zbliżona,
pomimo że gospodarstwa te różniły się obszarowo (tabela 2). Oznacza to lepsze
wykorzystanie maszyn wraz ze wzrostem powierzchni, co powinno skutkować
niższymi kosztami utrzymania maszyn.
Analizując potencjał produkcyjny gospodarstw należy zwrócić uwagę na fakt,
że wzrost powierzchni gospodarstw i towarzyszący temu wzrost skali produkcji
pociąga za sobą większy udział zewnętrznych czynników produkcji. W gospodarstwach największych obszarowo i utrzymujących najwięcej krów, udział ziemi dzierżawionej wynosił 36% i był nieco większy w stosunku do gospodarstw
50 hektarowych, utrzymujących 30-50 krów. Również nakłady pracy najemnej
były największe i stanowiły 40%. Ponadto były to gospodarstwa najbardziej zadłużone. Wskaźnik zadłużenia aktywów wynosił 10,2%, a każdy hektar był zadłużony na 4,8 tys. zł. Duże zaangażowanie zewnętrznych czynników produkcji ma
odzwierciedlenie w kosztach produkcji i strukturze kosztów.
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Tabela 2
Potencjał produkcyjny i zadłużenie gospodarstw w zależności
od skali produkcji mleka w latach 2010-2014
Wyszczególnienie

Skala produkcji mleka
Mała

Średnia

Duża

Bardzo duża

Powierzchnia użytków rolnych (ha)

18,94

30,31

50,00

91,66

Wielkość ekonomiczna SO (euro)

23348

42679

71713

138085

Udział gruntów dzierżawionych (%)

21,79

23,87

32,25

35,48

9,49

6,40

4,63

4,31

Udział pracy własnej w nakładach pracy ogółem (%)

Nakłady pracy ogółem AWU/100 ha UR

98,96

96,68

90,05

59,94

Wartość aktywów trwałych na hektar (zł)

33228

38482

39103

41180

Wartość aktywów trwałych na AWU (zł)

350526

601345

844207

956578

Wartość maszyn i urządzeń na hektar (zł)

17272

28730

26175

26882

Wartość maszyn i urządzeń na AWU (zł)

39597

107242

182121

221046

Wskaźnik zadłużenia aktywów (%)

2,31

6,89

9,14

10,17

Zobowiązania ogółem na hektar (zł)

849

2965

4012

4773

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

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

Skala produkcji mleka
Mała

Średnia

Obsada bydła LU/100 ha UR

95,16

120,01

130,47

146,99

Obsada trzody chlewnej LU/100 ha UR

10,50

8,13

3,14

0,98

Liczba krów w gospodarstwie (szt. LU)

10,36

21,89

38,00

77,40

Pozostałe bydło (szt. LU)

Duża

Bardzo duża

6,89

15,03

25,94

50,93

Udział produkcji zwierzęcej w produkcji ogółem (%)

74,61

80,20

83,92

86,77

Udział produkcji mleka w produkcji ogółem (%)

48,81

60,45

68,82

73,88

Mleczność krów kg/krowę

4255

5769

6812

7930

Obsada zwierząt żywionych systemem wypasowym
na 1 ha powierzchni paszowej

1,86

2,20

2,21

2,40

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

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

Skala produkcji mleka
Mała

Średnia

Duża

Bardzo duża

Koszty bezpośrednie na hektar (zł)

2285

3208

3818

4908

Koszty ogółem na 100 zł produkcji (zł)

79,38

74,35

71,68

73,45

1,70

2,83

3,60

5,62

21,45

18,45

16,18

14,72

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

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

Skala produkcji mleka
Mała

Średnia

Duża

Bardzo duża

Produkcja na hektar UR (zł)

5429

7827

9328

11664

Produkcja na 100 zł aktywów ogółem (zł)

14,70

18,15

21,22

24,93

Produkcja na osobę pełnozatrudnioną (zł/AWU)

57195

122302

201231

269867

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

126,12

134,64

139,64

136,31

Dochód z gospodarstwa (zł)

41001

95186

180935

369160

Dochód na osobę pełnozatrudnioną rodziny (zł/FWU)

24099

50000

88523

171184

Dochód na hektar UR (zł)

2262

3091

3696

4227

Dochód na 100 zł aktywów ogółem (zł)

6,13

7,19

8,41

9,08

53,20

35,06

27,11

24,18

Udział dopłat w dochodzie (%)

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

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

Mała

Średnia

Duża

Bardzo
duża

-2613

24286

78512

193775

0,97

1,36

1,77

2,12

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

183,05

312,53

478,09

833,01

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

84,97

177,64

313,84

582,03

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

-5,21

26,93

29,75

33,31

Wskaźnik przyrostu środków trwałych (%)

-0,33

2,17

2,81

3,38

Inwestycje netto w latach 2010-2014 zł/gospodarstwo

-9917

129087

269475

606131

Dochód z zarządzania
Wskaźnik konkurencyjności

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Udział %
ludności na
obszarach
wiejskich

Dawki
nawozów NPK
na 1 ha UR
(w kg)

Dolnośląskie

18,6

30,8

159,0

8,6

Kujawsko-pomorskie

31,8

40,4

184,0

13,3

Lubelskie

22,7

53,8

127,0

11,7

Lubuskie

38,8

35,0

105,0

10,6

Województwa

Stopa bezrobocia
rejestrowanego
(w %)

Łódzkie

19,6

36,9

127,0

10,3

Małopolskie

53,0

51,5

87,6

8,4

Mazowieckie

29,7

35,7

87,3

8,4

Opolskie

27,2

48,1

200,0

10,2

Podkarpackie

44,9

58,7

70,6

13,2

Podlaskie

31,8

39,4

88,7

11,8

Pomorskie

32,7

35,6

126,0

9,0

Śląskie

22,2

22,9

115,0

8,2

Świętokrzyskie

65,0

55,4

122,0

12,5

Warmińsko-mazurskie

46,7

40,9

97,9

16,3

Wielkopolskie

31,7

45,1

155,0

6,2

Zachodniopomorskie

21,6

31,4

110,0

13,3

Polska

32,5

39,7

123,0

9,8

Źródło: Dane z BDL, GUS w Warszawie.

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

2010

2015

Udział % województw
w 2015 roku
w liczbie
gospodarstw
ekologicznych

w powierzchni
upraw
ekologicznych

Dolnośląskie

52

778

893

3,9

5,4

Kujawsko-Pomorskie

54

232

385

1,7

1,8

205

1 386

1 896

8,2

5,9

Lubelskie
Lubuskie

16

417

1 214

5,3

8,0

Łódzkie

23

234

526

2,3

1,7

Małopolskie

144

1 729

1 195

5,2

2,2

Mazowieckie

165

1 232

2 339

10,2

9,3

12

49

73

0,3

0,5

129

1 620

1 305

5,7

2,9

Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie

45

1 038

3 296

14,3

9,7

Pomorskie

29

348

772

3,4

4,3

Śląskie

14

153

234

1,0

1,1

261

928

872

3,8

2,0

Warmińsko-Mazurskie

Świętokrzyskie

67

898

4 054

17,6

19,4

Wielkopolskie

32

456

889

3,9

5,9

Zachodniopomorskie
Polska

39

1 312

3 072

13,3

19,8

1 287

12 901

23 015

100,0

100,0

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

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

Kwota wypłaconych
płatności na 1 umowę
(w zł)

Wskaźnik
absorpcji I*

Wskaźnik
absorpcji II**

4,4

19 143,4

0,94

0,81

1,6

1,7

17 378,7

0,94

0,94

8,1

5,7

11 342,1

0,99

0,97

w liczbie
zawartych
umów

w kwocie
wypłaconych
płatności

Dolnośląskie

3,7

Kujawsko-pomorskie
Lubelskie

Województwa

Lubuskie

5,6

9,0

26 135,1

1,10

1,13

Łódzkie

2,0

1,8

14 761,7

0,87

1,06

Małopolskie

4,9

2,0

6 462,4

0,94

0,91

Mazowieckie

9,2

8,5

14 869,8

0,90

0,92

Opolskie

0,3

0,6

33 081,5

1,00

1,20

Podkarpackie

5,2

2,4

7 491,1

0,91

0,82

Podlaskie

15,2

10,2

10 829,8

1,10

1,10

Pomorskie

3,4

4,5

21 507,9

1,00

1,05

Śląskie

0,8

0,9

18 950,1

0,80

0,81

Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
Polska

3,8

1,8

7 789,5

1,00

0,90

18,6

20,0

17 468,9

1,10

1,04

3,4

5,2

25 320,3

0,87

0,88

14,0

21,3

24 798,5

1,10

1,08

100,0

100,0

16 256,8

–

–

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

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

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

30

Teresa Miś, Dariusz Zając

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

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

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

Średnia ocen dokonanych
przez rolników*

Sprzyja poprawie sytuacji ekonomicznej gospodarstwa rolnego

8,4

Umożliwia uzyskiwanie wsparcia finansowego z Unii Europejskiej

8,3

Sprzyja rozwojowi gospodarstwa rolnego

8,2

Powoduje wzrost dochodów i stanowi źródło utrzymania rodziny

8,1

Sprzyja poprawie wykorzystania zasobów pracy w gospodarstwie rolnym

6,9

Sprzyja poprawie sytuacji materialnej rodziny

6,4

Sprzyja poprawie warunków życia rodziny

6,2

Sprzyja poprawie wykorzystania majątku w gospodarstwie rolnym

5,2

Stanowi źródło żywności dla rodziny

4,9

Stanowi czynnik przyciągający turystów i zwiększający popyt z ich strony

4,9

Sprzyja zachowaniu dziedzictwa kulturowego wsi

4,4

Sprzyja poprawie sytuacji ekonomicznej pozarolniczej działalności gospodarczej

4,2

Sprzyja rozwojowi pozarolniczej działalności gospodarczej

4,1

Sprzyja podtrzymaniu tradycji rodzinnych

3,8

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

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

Wobec powyższego należy stwierdzić, że prowadzenie ekologicznej produkcji
rolniczej w regionie o rozdrobnionej strukturze obszarowej powoduje, iż rolnicy
uzyskują dzięki temu szereg różnorodnych korzyści, w tym przede wszystkim o charakterze ekonomicznym, które dotyczą nie tylko ich samych oraz ich rodzin, gospodarstw rolnych i działalności agroturystycznej, ale także są ważne dla obszarów
wiejskich.
Istotne jest to, że prowadzenie produkcji rolniczej metodami ekologicznymi w regionie o rozdrobnionej strukturze obszarowej, powoduje wzrost dochodów i stanowi
źródło utrzymania rodzin rolniczych, sprzyjając tym samym poprawie ich sytuacji
materialnej i warunków życia. Poza tym działalność ta sprzyja również poprawie wykorzystania zasobów pracy w gospodarstwach rolnych. Można zatem stwierdzić, że
prowadzenie ekologicznej produkcji rolniczej niejako zapobiega procesom depopulacyjnym na obszarach wiejskich tego regionu. Wydaje się bowiem, że istotną przyczyną emigracji ludności z obszarów wiejskich jest brak pracy i źródeł utrzymania,
a temu zaradzić może m. in. prowadzenie ekologicznej produkcji rolniczej.

32

Teresa Miś, Dariusz Zając

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

Średnia ocen dokonanych
przez rolników*

Wysokie koszty prowadzenia gospodarstwa

8,4

Mały obszar gospodarstwa

8,3

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

8,2

Utrudnienia we wprowadzaniu innowacji

8,1

Konieczność dostosowania się do wymogów UE i trudności z tym związane

5,2

Słaba jakość ziemi użytkowanej rolniczo

5,2

Rosnące ryzyko działalności gospodarczej

4,9

Słaby rozwój infrastruktury turystycznej

4,9

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

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

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

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

szarowej występują potencjalnie korzystne warunki i możliwości dla rozwoju rolnictwa ekologicznego. Zwłaszcza chodzi tu o relatywnie duże zasoby
pracy na wsi i w rolnictwie, często nie w pełni wykorzystane, wysoki udział
obszarów prawnie chronionych w powierzchni ogólnej oraz niski poziom
nawożenia mineralnego w indywidualnych gospodarstwach rolnych.

34

Teresa Miś, Dariusz Zając

2. Zdaniem ankietowanych rolników prowadzących ekologiczną produkcję
rolniczą w badanym regionie, uzyskują oni szereg korzyści z tego tytułu
i dotyczą one nie tylko ich samych oraz ich rodzin, gospodarstw rolnych
i działalności agroturystycznej, ale również obszarów wiejskich (przeciwdziałanie wyludnianiu się, komplementarność względem agroturystyki,
a przy tym także istotne znaczenie dla zrównoważonego i wielofunkcyjnego
rozwoju wsi i rolnictwa).
3. Korzyścią uzyskiwaną przez ankietowanych rolników z tytułu prowadzenia
gospodarstw ekologicznych jest wsparcie finansowe z Unii Europejskiej,
przy czym region południowo-wschodniej Polski o rozdrobnionej strukturze obszarowej odznacza się relatywnie niskim poziomem tego wsparcia,
w porównaniu do innych województw w Polsce.
4. Region objęty badaniami odznacza się przeciętnym poziomem rozwoju
rolnictwa ekologicznego na tle innych województw w kraju. Dodatkowo
w ostatnich latach wystąpił tu spadek liczby gospodarstw ekologicznych,
co może być konsekwencją występujących w tym zakresie barier, w tym
zwłaszcza w postaci na ogół niewielkich zasobów ziemi użytkowanej rolniczo, jakimi dysponują indywidualne gospodarstwa rolne.
5. Wobec powyższego należy sądzić, że w wyniku relatywnie większej pomocy
finansowej dla rozwoju ekologicznej produkcji rolniczej w gospodarstwach
mniejszych obszarowo, nastąpi wzrost zainteresowania rolników tą formą
gospodarowania w regionie południowo-wschodniej Polski o rozdrobnionej strukturze obszarowej.
LITERATURA
1. Biuletyn Informacyjny (2016): nr 11-12, MRiRW, Warszawa.
2. Bołtromiuk A., Kłodziński M. (red.) (2011): Natura 2000 jako czynnik zrównoważonego
rozwoju obszarów wiejskich regionu Zielonych Płuc Polski, IRWiR PAN, Warszawa.
3. Chmieliński P. (2015): Koncepcje wsparcia przeobrażeń strukturalnych rolnictwa
i obszarów wiejskich w kontekście polityki rozwoju w Unii Europejskiej i w Polsce
[w:] Kierunki przeobrażeń strukturalnych oraz uwarunkowania rozwoju rolnictwa
i obszarów wiejskich, Sikorska A. (red.), IERiGŻ-PIB, Warszawa, 9-26.
4. Czudec A. (2009): Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju wielofunkcyjnego rolnictwa, Prace Naukowe WE UR, Seria Monografie i Opracowania nr 6, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
5. Czudec A., Kata R., Miś T., Zając D. (2008): Rola lokalnych instytucji w przekształceniach rolnictwa o rozdrobnionej strukturze gospodarstw, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
6. Czudec A., Zając D. (2010): Znaczenie programu rolnośrodowiskowego we wdrażaniu
form wielofunkcyjnego rolnictwa, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, T. 97, z. 3, 51-60.

Problemy rozwoju rolnictwa ekologicznego ...

35

7. Czyżewski A., Matuszczak A. (2015): Komplementarność i substytucyjność wydatków
budżetowych w krajowym i unijnym budżecie rolnym dla Polski [w:] Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w pierwszej dekadzie członkostwa Polski
w UE, A. Czyżewski, B. Klepacki (red.), PTE, Warszawa 2015, 207-228.
8. Daly H. (2007): Ecological economics and sustainable development, Selected Essays of
Herman Daly, Edward Elgar Cheltenham, UK, Northamton, MA, USA.
9. Domagalska J., Buczkowska M. (2015): Rolnictwo ekologiczne – szanse i perspektywy,
Problemy Higieny i Epidemiologii, Vol. 96, nr 2, 370-376.
10. Durand G., Huylenbroeck G. Van (2003): Multifunctionality and rural development:
a general framework [w:] Multifunctional Agriculture: A New Paradigm for European
Agriculture and Rural Development, Huylenbroeck G. Van, Durand G. (ed.), Ashgate
Publishing Company, Hampshire.
11. Golinowska M. (2013): Rozwój rolnictwa ekologicznego, Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław.
12. Kania J. (2011): Doradztwo rolnicze wobec wielofunkcyjności rolnictwa i obszarów
wiejskich. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 2 (64), 5-23.
13. Kapusta F. ( 2005): Niektóre problemy kwestii rolnej w Polsce na początku XXI w. [w:]
Kwestia agrarna w Polsce i na świecie. Prace Naukowe nr 36, SGGW, Warszawa, 189199.
14. Komorowska D. (2016): Rozwój rolnictwa ekologicznego w Europie, Roczniki Naukowe SERiA, T. XVIII, z. 1, 124-130.
15. Kondratowicz-Pozorska J. (2014): Wsparcie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2004-2013 i w perspektywie 2014-2020, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 361, Wrocław, 109-116.
16. Korenik S. (2007): Kierunki zmian w przestrzeni społeczno-ekonomicznej na progu
XXI wieku-wyzwania dla polityki przestrzennej [w:] Polityka ekonomiczna-współczesne wyzwania, Klamut M. (red.), PWN, Warszawa, 370-371.
17. Kulawik J. (2015): Globalne i europejskie determinanty WPR, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 4(345), 38-58.
18. Luty L. (2016): Rozwój rolnictwa ekologicznego na świecie, Wiadomości Statystyczne,
1/2016 (656), 79-92.
19. Łapińska A. (2009): Stan i pespektywy rozwoju działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, Roczniki Naukowe SERiA, T. XI, z. 4, 182-187.
20. Łuczka-Bakuła W. (2007): Rynek żywności ekologicznej, PWE, Warszawa.
21. Michna W. (2001): Polityka rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich oraz jej regionalizacja. Studia i Monografie nr 104, IERiGŻ-PIB Warszawa.
22. Miś T. (2008): Realizacja programów rolno-środowiskowych w regionie rozdrobnionego rolnictwa, Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 2(53), 72-84.
23. Miś T. (2016): Rola funduszy i programów UE w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów
wiejskich, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 439, Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych, Wrocław, 241-252.
24. Miś T., Pamuła T. (red.) (2016): Fundusze UE jako czynnik poprawy konkurencyjności i jakości życia na obszarach wiejskich Podkarpacia, Wyd. Oświatowe FOSZE,
Rzeszów, 36-37.

36

Teresa Miś, Dariusz Zając

25. Motowidlak U. (2008): Tendencje w rolnictwie ekologicznym w krajach Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego, nr 5,
84-95.
26. Niewęgłowska G. (2014): Gospodarstwa ekologiczne – szansą czy zagrożeniem dla
polskiego rolnictwa?, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
nr 361, Wrocław, 169-176.
27. Rolnictwo ekologiczne czynnikiem rozwoju lokalnego. Analiza wybranych przypadków (2013): MRiRW, IRWiR PAN, Warszawa.
28. Runowski H. (2009): Rolnictwo ekologiczne – rozwój czy regres?, Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, T. 96, z. 4, 182-193.
29. Sikorska-Wolak I., Krzyżanowska K., Parzonko A. (2014): Doradztwo w zmieniającej
się sytuacji społeczno-ekonomicznej obszarów wiejskich, SGGW, Warszawa.
30. Tyburski J., Żakowska-Biemans S. (red.) (2013): Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania produkcji żywności ekologicznej, Wyd. UWM w Olsztynie, Olsztyn.
31. Wiatrak A.P. (2004): Doradztwo rolnicze i doradztwo w zakresie rozwoju obszarów
wiejskich w Polsce w procesie integracji europejskiej, Wieś i Rolnictwo, nr 2(123).
32. Wilkin J. (red.) (2010): Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, Podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne, IRWiR PAN, Warszawa, 11-15.
33. Zając D. (2014): Znaczenie pozarolniczej działalności gospodarczej rolników w procesie rozwoju wielofunkcyjności rolnictwa i obszarów wiejskich, Prace Naukowe WE
UR, Seria Monografie i Opracowania nr 17, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
34. Zegar J.S. (2012): Współczesne wyzwania rolnictwa, PWN, Warszawa.
TERESA MIŚ, DARIUSZ ZAJĄC
PROBLEMY ROZWOJU ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W REGIONIE
O ROZDROBNIONEJ STRUKTURZE OBSZAROWEJ

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

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

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

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

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

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

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

Liczba gospodarstw
rolnych (w tys.)
1960

1975

Gospodarstwa
o powierzchni powyżej 20 ha (w %)
1960

1975

Tabela 1

Średni obszar
gospodarstwa (w ha)
1960

1975

Belgia

190,7

105,5

7,5

21,0

8,2

15,9

Francja

1773,5

1209,0

26,0

41,5

17,0

24,3

Holandia

230,3

143,7

11,5

23,1

9,9

14,4

Luksemburg

10,5

5,6

23,5

50,2

13,4

23,5

Niemcy

1385,2

904,6

10,0

22,4

9,3

13,8

Włochy

2756,3

2053,4

4,4

5,9

6,8

7,8

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

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

Tabela 2

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

1990

1995

2000

2005

2010

2013

Belgia

85 040

70 980

61 710

51 540

42 850

37 760 44,4

1,4

31,7

Francja

923 590

734 800

663 810

567 140

516 100

472 210 51,1

29,1

48,0

Holandia

124 800

113 200

101 550

81 830

72 320

67 480 54,0

1,9

25,9

3 950

3 180

2 810

2 450

2 200

2 080 52,6

0,1

59,6

653 550

566 910

471 960

389 880

299 130

285 030 43,6

16,7

55,8

Włochy

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

14,3

7,9

Razem

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

63,5

×

Luksemburg
Niemcy
(do 1990 NRF)

Źródło: Dane Eurostatu.

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

5. Pierwsze rozszerzenie Wspólnoty Europejskiej (1973)
Wspólnota Europejska zgodnie z traktatami była otwarta na nowe państwa. Integracja na poziomie gospodarczym, miała prowadzić do umacniania krajów Europy w stosunku do innych układów gospodarczych (RWPG). Przyjęte w 1973 r.
nowe kraje członkowskie (Dania, Irlandia i W. Brytania), były zobowiązane do
całkowitej implementacji prawa rolnego. Były o tyle w dobrej sytuacji, że zdawano
sobie sprawę, jakie czekają ich wyzwania i jaką drogą należy podążać, aby spełniać
kryteria wspólnej polityki rolnej. Przede wszystkim kompetencje zostały przenie-

46

Bogdan M. Wawrzyniak

sione na poziom europejski, zostawiając margines swobody w zakresie polityki
strukturalnej. Wśród przyjętych państw członkowskich pod względem obszaru
największa była W. Brytania i dysponowała także największą liczbą gospodarstw
rolnych.
Tabela 3
Charakterystyka gospodarstw rolnych w 1960 i 1975 roku
Kraj
Dania

Liczba gospodarstw rolnych
(w tys.)

Gospodarstwa o powierzchni
powyżej 20 ha (w %)

Średni obszar gospodarstwa
(w ha)

1960

1975

1960

1975

1960

1975

193,7

129,7

14,7

23,1

16,0

22,8

Irlandia

278,5

260,0

26,0

33,4

17,1

20,5

W. Brytania

443,1

271,5

41,1

67,3

32,0

64,3

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

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

1990

1995

2000

2005

2010

2013

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

Dania

81 270

68 770

57 830

51 680

41 360

38 280 47,1

2,6

62,8

Irlandia

170 580

153 420

141 530

132 670

139 890

139 600 82,1

4,6

35,7

W. Brytania

243 060

234 500

233 250

286 750

185 200

183 040 75,3

17,2

90,4

Razem

494 910

456 690

432 610

471 100

366 450

360 920 73,1

24,4

×

Źródło: Dane Eurostatu.

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

1990

1995

850 140

802 410

Hiszpania

1 593 640

1 277 600

Portugalia

598 740

450 640

3 042 520

2 530 650

Razem

2000

2005

817 060

833 590

723 060

709 500 83,5

8,2

7,2

1 287 420 1 079 420

989 800

965 000 60,6

27,5

24,0

305 270

264 420 44,2

3,7

12,0

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

39,4

×

415 970

323 920

2010

2013

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

Źródło: Dane Eurostatu.

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

Średnia
wielkość
gospodarstwa
w ha (2010)

1995

2000

2005

2010

2013

2013/
1995
w%

Austria

221 750

199 470

170 640

150 170

140 430

63,6

5,2

19,2

Finlandia

100 950

81 190

70 620

63 870

54 400

54,4

2,3

35,9

Szwecja

88 830

81 410

75 810

71 090

67 150

75,6

3,1

43,1

Razem

411 530

362 070

317 070

285 130

261 980

63,7

10,6

×

Kraj

Źródło: Dane Eurostatu.

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

Średnia
wielkość
gospodarstwa
w ha (2010)

2005

2010

2013

2013/2005
w%

534 610

370 490

254 410

47,6

5,1

12,1

Cypr

45 170

38 860

35 380

78,5

0,1

3,0

Czechy

42 250

22 860

26 250

62,1

4,2

152,4

Kraj
Bułgaria

Estonia

27 750

19 610

19 190

69,3

0,9

48,0

Litwa

252 950

199 910

171 800

67,8

3,4

13,7

Łotwa

128 670

83 390

81 800

63,9

1,8

21,5

Malta

11 070

12 530

9 360

84,5

0,0

0,9

Polska

2 476 470

1 506 620

1 429 010

57,7

14,6

9,6

Rumunia

4 256 150

3 859 040

3 629 660

85,4

14,2

3,4

Słowacja

68 490

24 460

23 570

34,7

1,9

77,5

Słowenia

77 170

74 650

72 380

94,0

0,5

6,5

Węgry

714 790

576 810

491 330

68,8

5,3

8,1

Razem

8 635 540

6 789 230

6 244 140

72,3

52,0

×

Źródło: Dane Eurostatu.

9. Uwagi końcowe
Proces przeobrażeń strukturalnych był zdeterminowany przez wiele obiektywnych czynników, w tym przez uwarunkowania historyczne, kulturowe, społeczne
i geograficzne. Ogólnie, biorąc producenci rolni dążąc do osiągnięcia efektu skali
produkcji, produktywności i efektywności, zaczęli stopniowo poszerzać obszar
gospodarstwa, na ogół kosztem małych gospodarstw rolnych. W świetle badań
da się wyprowadzić zależność między długością oddziaływania instrumentów finansowych WPR a średnią wielkością gospodarstw rolnych. Wśród 6 krajów założycieli EWG, a zatem korzystających najdłużej ze wsparcia, dokonano najgłębszych przeobrażeń strukturalnych. Potem tempo zmian zaczęło spadać, z jednej
strony włączono państwa o korzystnych stosunkach własnościowych, z drugiej
kraje z południa Europy charakteryzujące się rozdrobnionym rolnictwem. Kraje
o korzystnych strukturach i o ugruntowanej pozycji rynkowej i dochodowej, nie
stanowiły problemu strukturalnego. Zjawisko koncentracji gruntów pociągało za
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sobą negatywne skutki w postaci wyludniania obszarów wiejskich, zaniku siedlisk
ludzkich, zmian krajobrazu i negatywnych zmian środowiskowych.
Gospodarstwa rolne dawnych krajów członkowskich (UE-15) korzystając ze
wsparcia, zostały zmodernizowane, a utworzenie wspólnej organizacji rynków
rolnych znacznie przyspieszyło proces integracji. Sytuacja w krajach UE-15 pozwala na stwierdzenie, że na północnych i zachodnich obszarach Europy uzyskano wielkość gospodarstwa rolnego na poziomie 50,1 ha, podczas gdy na południu
tylko 12,0 ha, przy średniej 39,1 ha.
Natomiast nowe państwa członkowskie (NUE-12) startowały ze znacznie słabszej pozycji, borykając się z syndromem „młodości” i braku doświadczenia, którego nie mogły nabyć w poprzednim ustroju politycznym. Występowanie dużej
liczby małych gospodarstw (7,1 ha) niedawno powstałych, bez własnej tradycji
i historii rodzinnej, a także umiejętności gospodarowania, funkcjonujących w nowych warunkach rynkowych, było przyczyną słabego tempa ich konsolidacji i dostosowania do reguł gospodarki rynkowej.
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STRESZCZENIE

W opracowaniu analizowano kwestie związane z przeobrażeniami strukturalnymi,
z uwzględnieniem okresu przystąpienia do Wspólnoty Europejskiej. W badaniach wychodzono z założenia, że okres funkcjonowania we wspólnocie, jej regulacje ustawodawcze i stawiane instrumenty wsparcia, mają istotny wpływ na reorganizację gospodarstw
rolnych i wypracowanie modelu rolnictwa. Wyniki badań podzielono na pięć okresów,
odpowiadających okresowi przystąpienia do Wspólnoty Europejskiej. Z badań wynika,
że najbardziej głębokich przemian strukturalnych dokonano w 6 krajach założycieli WE,
które czerpały środki wsparcia finansowego od 1958 r. Z kolei w mniejszym zakresie te
przemiany dokonały się w grupie państw południa Europy, które miały wpisane w swój
rozwój strukturalne rozdrobienie.
Najmniej korzystną sytuacją strukturalną charakteryzują się nowe państwa członkowskie, które do Unii Europejskiej przystąpiły w 2004 i 2007 r.(poza Czechami). Krótki okres
przynależności do UE, skutkował nie tylko nie tylko brakiem wsparcia finansowego w poprzednich latach, ale także utrzymywaniem tego wsparcia na niższym poziomie, w stosunku do dawniejszych krajów UE.
BOGDAN M. WAWRZYNIAK
STRUCTURAL CHANGE POLICY TOWARDS AGRICULTURE IN EUROPEAN UNION
COUNTRIES

Keywords: agrarian structure, legal regulations, support instruments, actions
SUM M A RY

The paper analyzes issues related to structural transformations, taking into account the
period of accession to the European Community. The research was based on the assumption that the period of community functioning, its legislative regulations and the support
instruments put in place had a significant impact on the reorganization of agricultural
holdings and the development of a model of agriculture. The study results were divided
into five periods, corresponding to the period of accession to the European Community.
Research shows that the most profound structural changes were made in the 6 EC founding countries that have benefited from financial support since 1958. In turn, to a lesser
extent, these changes have taken place in the group of Southern European states that have
had a structural breakup in their development.
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The least favorable structural situation is in the new Member States that acceded to
the European Union in 2004 and 2007 (outside the Czech Republic). The short period of
membership in the EU not only resulted not only in the lack of financial support in previous years, but also in maintaining this support at a lower level compared to the former
EU countries.
e-mail: bogdan.wawrzyniak2@neostrada.pl
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1. Wstęp
Agroturystyka to forma turystyki wiejskiej związana bezpośrednio z gospodarstwem rolniczym. Jako jedna z form pozarolniczej aktywności gospodarczej
mieszkańców wsi cieszy się w Polsce niesłabnącym zainteresowaniem, zarówno
wśród klientów usług turystycznych, jak i właścicieli gospodarstw rolnych [Karbowiak 2014, Sikorska-Wolak i Zawadka 2012]. Często traktowana jest jako podstawa strategii rozwoju lokalnego oraz programów aktywizacji ekonomicznej
i restrukturyzacji obszarów wiejskich [Ciepiela i Sosnowski 2012]. Sprzyjają jej
walory przyrodnicze i kulturowe oraz potencjał turystyczny obszarów wiejskich,
a także wzrost jakości świadczonych usług oraz świadomości znaczenia marketingu internetowego w ich promocji.
Tempo rozwoju turystyki wiejskiej uzależnione jest w dużej mierze od sprawnego marketingu – skutecznego i ekonomicznego. Jednak działania marketingowe
w Internecie wciąż mogą sprawiać właścicielom gospodarstw agroturystycznych
pewne problemy. Mogą być także, w ich ocenie, skomplikowane i niezrozumiałe.
Ponadto wykorzystanie nowych technik i narzędzi komputerowych w marketingu
oraz podążanie za dynamicznie rozwijającym się rynkiem usług internetowych
może rodzić wiele pytań, w szczególności branżowych np. jaki pakiet hostingowy
i domenę wybrać dla witryny internetowej; u kogo zamówić witrynę i w jakiej
technologii; ile to powinno kosztować (aby nie przepłacić); w jakim standardzie
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powinna być wykonana witryna, a może wystarczająca będzie witryna amatorska,
opublikowana na serwerze bezpłatnym, lub jedynie zamieszczenie oferty w serwisach grupujących oferty noclegu (?); wreszcie – kiedy adres witryny pojawi się
w wyszukiwarce internetowej, i wiele innych. W związku z tym właściciele gospodarstw agroturystycznych często szukają wsparcia doradców w tym zakresie
[Krzyżanowska i Wojtkowski 2012].
Zagadnienie wykorzystania Internetu w promocji i sprzedaży usług agroturystycznych jest bardzo szerokie i nie sposób rozwinąć wszystkich jego wątków w relatywnie krótkim opracowaniu. Celem pracy jest wskazanie możliwości wykorzystania poczty elektronicznej w działaniach marketingowych gospodarstw agroturystycznych, w kontekście wybranych uwarunkowań prawnych. W pracy zwrócono
także uwagę na praktykę takich działań w promocji gospodarstw agroturystycznych.
Artykuł stanowi kontynuację cyklu zapoczątkowanego przez Króla i Golę
[2006] i kontynuowanego przez Króla [2015a, 2015b, 2016d] oraz Króla i Bedlę
[2014, 2015, 2016], którego nadrzędnym celem jest prezentacja wybranych zagadnień związanych z wykorzystaniem witryn internetowych w promocji usług
agroturystycznych.

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Wyniki badań
Oceniając lokalizację zarejestrowanych przedsiębiorstw można zauważyć, że dość
duża liczba podmiotów gospodarczych występowała w okolicy miasta Piotrków
Kujawski, a więc wokół terenów zurbanizowanych. Wiąże się to z większą możliwością zbytu produkowanych towarów, bądź oferowanych usług, a także z ograniczonymi kosztami transportu do potencjalnych klientów. Drugim większym
skupiskiem podmiotów gospodarczych jest położenie ich w okolicy Jeziora Gopło znajdującego się w zachodniej części gminy. Taka lokalizacja jest dogodna
dla działalności turystycznej, w tym agroturystyki, a także dla podmiotów zajmujących się handlem, usługami rozrywkowymi czy działalnością transportową.
Można także zauważyć, że znaczna część podmiotów gospodarczych zlokalizowana jest w pobliżu ważniejszych dróg, co ma znaczenie dla lepszej komunikacji
jak i dostępności usług oraz ułatwień w zakresie logistyki. Materiał pochodzący
z Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski pozwolił na określenie kierunków
pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich badanej gminy.
Wynika z niego, że największy udział w strukturze działalności gospodarczej mia-

70

Sławomir Zawisza, Agnieszka Paradzińska

ły usługi (64,1%). Jako następna pod względem liczebności występowała działalność handlowa – 21,4% wszystkich podmiotów. Działalnością produkcyjną zajmowało się jedynie 8,4% podmiotów gospodarczych, natomiast pozostałe 6,1%
podmiotów podjęło się działalności mieszanej (wielokierunkowej).
Analizując wyniki przeprowadzonych badań sondażowych wśród właścicieli
pozarolniczych działalności gospodarczych można zauważyć, że na terenach wiejskich gminy Piotrków Kujawski zdecydowanie najwięcej było przedsiębiorstw
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dochodów (70,0%), czyli aspekt ekonomiczny (tabela 1). Duża grupa respondentów zauważała niepewną i niestabilną sytuację w rolnictwie (34,0%), a zatem rolnicy zaczęli poszukiwać źródeł dochodów poza własnym gospodarstwem rolnym.
Innymi ważnymi motywami zachęcającymi do uruchomienia pozarolniczej działalności gospodarczej okazała się potrzeba większej niezależności (18,0%) i wykorzystanie zdobytego wcześniej doświadczenia (16,0%). Są to czynniki, które można określić mianem „indywidualnej postawy przedsiębiorczości”. Do pozostałych,
rzadziej występujących powodów założenia przedsiębiorstwa należały: rodzinna
tradycja (10,0%), w której prowadzenie danej działalności przekazywane jest
z pokolenia na pokolenie, przedłużający się brak stałej pracy lub groźba bezrobocia (6,0%), stworzenie nowych miejsc pracy dla okolicznej ludności (4,0%), chęć
pozyskania funduszy z dostępnych środków pochodzących z Unii Europejskiej,
przeznaczonych na wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw (4,0%) czy
też pozytywny przykład osób prowadzących działalność gospodarczą w okolicy
(2,0%).
Tabela 1
Motywy skłaniające respondentów do rozpoczęcia działalności
gospodarczej na obszarach wiejskich gminy Piotrków Kujawski
Wyszczególnienie

Liczba odpowiedzi

%

Chęć zwiększenia dochodu

35

70,0

Niepewna sytuacja w rolnictwie

17

34,0

Potrzeba niezależności

9

18,0

Wykorzystanie posiadanego doświadczenia

8

16,0

Rodzinna tradycja

5

10,0

Bezrobocie lub groźba bezrobocia

3

6,0

Skorzystanie ze środków UE wspierających MSP

2

4,0

Stworzenie miejsc pracy

2

4,0

Pozytywny przykład z okolicy

1

2,0

82

164,0*

Ogółem

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

Źródło: Badania własne, n=50.

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

Liczba odpowiedzi

%

Wizytówki

27

54,0

Tablice informacyjne przy drogach

17

34,0

Internet

11

22,0

Ulotki

9

18,0

Reklama prasowa

5

10,0

Promocyjne ceny

5

10,0

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

3

6,0

Nie korzystam

18

36,0

Ogółem

95

190,0*

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

Źródło: Badania własne, n=50.

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

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

14,0
0,0

0,0

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

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

44

Wyszczególnienie

Własne oszczędności
Kredyt bankowy

Pożyczka
odoszczędności
rodziny/znajomych
Własne

88,0

Liczba odpowiedzi

%

44

88,0

38

76,0

38

7

76,0

14,0

Pożyczka
od rodziny/znajomych
Dotacje
uzyskane
z UE

7

6

14,0

12,0

Dotacje uzyskane z UE

6

Ogółem

Ogółem

95

95

12,0
190,0*

190,0*

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

Liczba odpowiedzi

%

Niskooprocentowany kredyt preferencyjny

21

42,0

Pożyczka z banku na zasadach komercyjnych

10

20,0

Preferencje podatkowe

5

10,0

Pomoc Rejonowego Urzędu Pracy

4

8,0

Pomoc Urzędu Gminy

3

6,0

Inne

13

26,0

Ogółem

56

112,0*

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

Źródło: Badania własne, n=50.

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

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

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

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

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

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

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

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

Źródło: Badania własne.

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

Opłacalność uprawy wybranych odmian grochu w zależności od poziomu nawożenia ... 83

Tabela 1
Wartość produkcji towarowej (bez dopłat obszarowych)
w latach 2013-2015 [PLN.ha-1]
Standardowa dawka fosforu
[70 kg·ha-1]

Odmiana

Wysoka dawka fosforu
[140 kg·ha-1]

2013

2014

2015

Średnio

2013

2014

2015

Średnio

Tarchalska

5 173

5 411

5 652

5 412

7 804

4 290

4 902

5 665

Batuta

6 683

4 880

4 680

5 414

6 685

5 608

3 623

5 305

Mecenas

5 443

5 342

5 219

5 334

6 002

5 354

5 293

5 549

Model

5 361

3 631

3 581

4 191

5 890

4 024

3 719

4 544

Średnio

5 665

4 816

4 783

5 088

6 595

4 819

4 384

5 266

Źródło: Badania własne.

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

Standardowa dawka fosforu
[70 kg·ha-1]

Koszty
Materiał siewny
Szczepionka bakteryjna
Nawozy mineralne
Ochrona chemiczna
Razem

Tar.

Bat.

Mec.

Mod.

Tar.

Bat.

Mec.

Mod.

1 430

1 544

633

834

1 430

1 544

633

834

91

91

91

91

91

91

91

91

892

892

892

892

1 209

1 209

1 209

1 209

715

715

715

715

715

715

715

715

3 128

3 242

2 331

2 532

3 445

3 559

2 648

2 849

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

Źródło: Badania własne.

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

Odmiana
2013

2014

2015

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

2013

2014

2015

średnio

Tarchalska

1 741

2 211

2 902

2 285

4 036

754

1 872

2 220

Batuta

3 122

1 551

1 846

2 173

2 788

1 943

509

1 746

Mecenas

3 003

3 160

2 849

3 003

3 226

2 836

2 643

2 901

Model

2 672

1 419

887

1 659

2 865

1 476

745

1 695

Średnio

2 635

2 085

2 121

2 280

3 229

1 752

1 442

2 141

Źródło: Badania własne.

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

Odmiana

Wysoka dawka fosforu
[140 kg·ha-1]

2013

2014

2015

średnio

2013

2014

2015

średnio

Tarchalska

3 430

3 678

4 075

3 728

5 725

2 221

3 045

3 664

Batuta

4 811

3 018

3 020

3 616

4 477

3 410

1 683

3 190

Mecenas

4 693

4 627

4 022

4 447

4 916

4 303

3 816

4 345

Model

4 361

2 886

2 060

3 103

4 554

2 943

1 918

3 139

Średnio

4 324

3 552

3 294

3 724

4 918

3 219

2 615

3 584

Źródło: Badania własne.

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

Odmiana

Wysoka dawka fosforu
[140 kg·ha-1]

2013

2014

2015

średnio

2013

2014

2015

średnio

Tarchalska

151

169

206

173

207

121

162

164

Batuta

188

147

165

167

172

153

116

149

Mecenas

223

245

220

229

216

213

200

210

Model

199

164

133

166

195

158

125

159

Średnio

187

176

180

181

196

157

149

169

Źródło: Badania własne.

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

Słowa kluczowe: groch, opłacalność produkcji, nawożenie fosforem
STRESZCZENIE

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

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

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

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

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

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

5. Przeznaczenie
Biomasa palczatki Gerarda przeznaczona jest do bezpośredniego spalenia lub
przetworzenia na brykiety lub pelety [Theerarattananoon, Xu i in. 2011, 325–332].
Największa przydatność do spalania występuje w późnych miesiącach jesiennych
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(październik, listopad), kiedy to większość traw związanych z sezonem chłodnym
(w tym większość polskich) przechodzi okres spoczynku i trudno by było zebrać
suchy surowiec nadający się do bezpośredniego spalenia. Wcześniejszy zbiór
oznaczałby niższe plony i wydajność energetyczną z jednostki powierzchni w stosunku do innych upraw.
Stosowana jest również jako roślina osłonowa i dekoracyjna na poboczach autostrad (USA), jako roślina przeciwerozyjna oraz w rekultywacji terenów poprzemysłowych, m. in. zwałowisk po kopalnictwie węgla kamiennego i hałd po wydobyciu rud żelaza [Kołodziej, Matyka 2012; Noyd, Pfleger i in. 1997, 682-687; Skell,
Gibson 1996, 355-367]. W polskiej literaturze znajdziemy również odniesienia do
wykorzystania tej rośliny, jako przydatnej w rekultywacji terenów przemysłowych
[Budzyński, Bielski 2004, 5-14; Majtkowski 1998, 1-44].
Biomasa z wieloletnich traw typu C4 jak np. z Andropogon gerardi, stanowi
wartościowy surowiec energetyczny, nadający się także do produkcji biogazu [Kołodziej, Matyka 2012], stanowi też dobry materiał kiszonkarski [Majtkowski, Majtowska i in. 2009, 211-216].
W badaniach prowadzonych w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin –
PIB i Uniwersytecie Technologiczno – Przyrodniczym w Bydgoszczy wykazano
możliwość zakiszania biomasy palczatki Gerarda, niezależnie od fazy wegetacji
i terminu zbioru. Pozwala to na zastosowanie jej jako surowca w biogazowniach
[Majtkowski, Majtowska i in. 2004, 219-225]. Według niektórych Autorów wykorzystywana była także do produkcji biooleju w procesie upłynnienia hydrotermalnego (HTL). W badaniach odnotowano, że plony biooleju z Andropogon gerardi
były na poziomie 19,5-27,2% [Gan, Yuan i in. 2012, 413–420]. Oprócz tego, może
być ona wykorzystywana na cele paszowe [Piłat, Majtkowski i in. 2007, 45-54;
Majtkowska, Majtkowski 2003, 387-392; Konicki, Borkowski i in.].
Badania [Kaiser, Bruckerhoff i in. 2011, 331-332] uzasadniają też wykorzystanie palczatki Gerarda na cele energetyczne [Konicki, Borkowski i in.] oraz zaliczenie jej do grupy roślin energetycznych.

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

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

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

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

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

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

3. Wyniki i dyskusja
3.1. Wpływ zastosowanego przedplonu na zachwaszczenie
upraw buraka cukrowego
W obydwu latach badań poletka obiektu kontrolnego zachwaszczało 10 gatunków
chwastów. Największe różnice w strukturze zachwaszczenia stwierdzono w obiekcie badań, w którym uprawiana była w przedplonie pszenica jara – 14 taksonów
w 2014 roku (tabela 1) natomiast w drugim roku jedynie 8 gatunków (tabela 2).
Najmniejsze różnice w składzie gatunkowym chwastów odnotowano po owsie
siewnym 12 (2014 rok) oraz 11 w 2015 roku.
W 2014 roku, niezależnie od obiektu badań dominującym chwastem był przetacznik rolny (Veronica agrestis) – wskaźnik dominacji kształtował się od 0,13
(obiekt kontrolny) do 0,18 (po owsie). Inne relacje odnotowano w drugim roku
badań. W strukturze zachwaszczenia występowały głównie trzy gatunki chwastów: szarłat szorstki (Amaranthus retroflexus), chwastnica jednostronna (Echinochloa crus-galii) oraz komosa biała (Chenopodium album). Dominującym gatunkiem chwastu w obiekcie kontrolnym oraz w obiekcie, w którym uprawiano
owies, był szarłat szorstki (A. retroflexus). Porównując obydwa warianty badań,
stwierdzono mniejsze nasilenie chwastu po uprawie owsa siewnego – wskaźnik
dominacji 0,39. Odmienne relacje uzyskano w poletkach, w których w przedplonie buraka cukrowego wysiano pszenicę jarą. W analizowanym wariancie
dominującym gatunkiem chwastu była chwastnica jednostronna (E. crus-galii)
– wskaźnik 0,19, natomiast szarłat szorstki (A. retroflexus) oraz komosa biała
(Ch. album) zachwaszczały buraki w mniejszym zakresie.
W dwuletnich badaniach stwierdzono, że zastosowane przedplony w niewielkim stopniu różnicują strukturę zachwaszczenia upraw buraka cukrowego pod
względem liczebności poszczególnych gatunków chwastów, natomiast mogą
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wpłynąć na nasilenie ich występowania (dominacji). Podobne zdanie zaprezentował [Kwiatkowski 2009,10] stwierdzając, że skład gatunkowy chwastów w głównej
mierze modyfikowany jest sposobem pielęgnacji, natomiast w mniejszym zakresie wpływa na niego system następstwa roślin. Inną opinię wyraziła [Małecka Jankowiak i wsp. 2015, 10] oceniając strukturę zachwaszczenia pszenicy ozimej
uprawianej po jęczmieniu jarym i grochu.
Większość dostępnych publikacji naukowych opisuje zachwaszczenie pól
uprawnych w kontekście uprawy roślin rolniczych w monokulturze [Buczek i wsp.
2009,8]; [Woźniak 2007;12]. Zdaniem autorów, stosowanie zmianowania roślin
przyczynia się do redukcji liczby oraz ich masy w porównaniu do uprawy w monokulturze. W dostępnej literaturze nie brakuje ponadto doniesień o korzystnym
wpływie międzyplonów na dynamikę zachwaszczenia upraw roślin rolniczych
[Majchrzak i Piechota 2014,8]. W uprawach buraka cukrowego stosowanie międzyplonów zostało szeroko opisane wraz z wprowadzeniem technologii mulczowania pola. Pozostawiony na polu mulcz z jednej strony chroni pole przed erozją
wietrzną i wodną, natomiast z drugiej redukuje kiełkowanie chwastów poprzez
ograniczenie dopływu światła oraz oddziaływanie allelopatyczne resztek roślinnych [Banaszak i wsp.1997,1];[Miziniak 2009,6] i [Miziniak 2010,4].
Nasilenie występowania chwastów w latach prowadzenia doświadczeń polowych związane było z zachwaszczeniem potencjalnym gleby oraz występującymi
warunkami atmosferycznymi (opady, temperatura). Pomimo zróżnicowanego
poziomu zachwaszczenia, świeża masa chwastów w obydwu latach badań była
zbliżona i wynikała z konkurencji pomiędzy poszczególnymi gatunkami o wodę,
światło i składniki pokarmowe.
W obydwu latach badań największą liczebność chwastów zdiagnozowano
w obiekcie kontrolnym - 35,4 szt./m2 (2014) i 364,4 (2015) - tabela 3. Uprawa zbóż
jarych w przedplonach buraka cukrowego ograniczyła zarówno ogólne zachwaszczenie w zakresie od 12,2 (po owsie) - 20,0% (po pszenicy jarej) oraz liczebność
przetacznika rolnego i komosy białej w porównaniu do obiektu kontrolnego. Redukcja zachwaszczenia bezpośrednio przełożyła się na świeżą masę chwastów.
W zależności od przedplonu, ograniczenie ich masy zawierało się w przedziale od
14,3 do 23,3%. Podobną zależność uzyskano w drugim roku badań. Największą
redukcję zachwaszczenia w łanie buraka cukrowego odnotowano w poletkach po
uprawie pszenicy jarej (59,4%), natomiast po owsie uzyskano mniejszy spadek.
Niezależnie od zastosowanego przedplonu determinującego stan zachwaszczenia
(pszenica jara, owies), ograniczenie masy chwastów pomiędzy wymienionymi
obiektami było zbliżone i wyniosło odpowiednio od 19,4 do 21,5%. Uprawa zbóż
jarych w przedplonie buraka cukrowego przyczyniła się ponadto do zmniejszenia nasilenia występowania gatunku dominującego, jakim był szarłat szorstki.
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Reasumując należy stwierdzić, że uprawa roślin zbożowych w przedplonach buraka cukrowego przyczynia się do nieistotnego obniżenia liczby oraz masy chwastów. Zbliżony pogląd zaprezentowali [Majchrzak i Piechota 2013,6] analizując
wpływ przedplonu na zachwaszczenie uprawy jęczmienia jarego. Autorzy w przeprowadzonych badaniach polowych wykazali, że uprawa jęczmienia jarego po
burakach ogranicza zachwaszczenie, natomiast po kukurydzy wpływa na ponad
42% zwiększenie liczebności chwastów. Według [Buczka i wsp. 2012,5] mieszanki
zbożowe oparte na 33% udziale zróżnicowanych zbóż w większym zakresie ograniczyły zachwaszczenie mieszanek zbóż jarych, niż ich uprawa po pszenicy ozimej lub jęczmieniu jarym.
3.2. Wpływ zastosowanego przedplonu na straty plonu korzeni
buraka cukrowego
Największą masę korzeni buraka w obydwu latach badań uzyskano z poletek odchwaszczanych chemicznie (tabela 4). Na podstawie przeprowadzonych obserwacji stwierdzono, że rosnące chwasty w większym stopniu redukują masę korzeni
buraka odmiany Danuśka niż Telimena. W zależności od roku badań ograniczenie masy korzeni buraka oscylowało w zakresie od 31,7 do 58,5 % (Danuśka) oraz
od 3,5 do 51,0 % (Telimena) w porównaniu do obiektu odchwaszczanego chemicznie. Spadek liczebności chwastów oraz ich masy wpłynął na zmniejszenie
strat masy korzeni. Zaistniałe relacje są zbieżne z wynikami badań zamieszczonymi przez [Heidariego i wsp. 2007,6]. Autorzy w swoich badaniach wykazali, że
buraki cukrowe wytwarzające płożący pokrój liści (Rasoula) w większym zakresie
konkurują z szarłatem szorstkim (Amaranthus retroflexus), niż odmiana posiadająca wyprostowany pokrój rozety liściowej BR1.
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Tabela 1
Występowanie poszczególnych gatunków chwastów w 2014 roku
Obiekt

Nazwa gatunkowa
Przetacznik rolny

Obiekt kontrolny

13,0

0,13

9,7

0,08

Rdest powojowy

3,0

0,01

Wilczomlecz obrotny

2,0

0

Fiołek polny

2,0

0

Krzywoszyj polny

2,0

0

Maruna bezwonna

1,3

0

Pokrzywa żegawka

1,0

0

Rdest plamisty

0,7

0

Jasnota purpurowa

0,7

0

11,2

0,16

Komosa biała

6,6

0,05

Wilczomlecz obrotny

2,2

0,01

Maruna bezwonna

1,4

0

Rdest ptasi

1,3

0

Rdest plamisty

1,2

0

Fiołek polny

0,9

0

Przytulia czepna

0,8

0

Rdest powojowy

0,8

0

Jasnota purpurowa

0,5

0

Żółtlica drobnokwiatowa

0,5

0

Krzywoszyj polny

0,3

0

Pokrzywa żegawka

0,3

0

Tobołki polne

0,3

0

12,0

0,18

Komosa biała

7,5

0,07

Maruna bezwonna

1,8

0

Rdest powojowy

1,5

0

Wilczomlecz obrotny

1,3

0

Fiołek polny

1,0

0

Rdest ptasi

0,8

0

Przytulia czepna

0,8

0

Rdest plamisty

0,8

0

Krzywoszyj polny

0,5

0

Szarłat szorstki

0,3

0

Żółtlica drobnokwiatowa

0,3

0

Przetacznik rolny

Owies

Wskaźnik dominacji
Simsona

Komosa biała

Przetacznik rolny

Pszenica jara

Liczba chwastów
[szt/m2]

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

Nazwa gatunkowa
Szarłat szorstki

Obiekt kontrolny

Pszenica jara

Wskaźnik dominacji
Simsona

260,7

0,57

Chwastnica jednostronna

56,7

0,03

Komosa biała

26,4

0,01

Przetacznik rolny

0,2

0

Rdest ptasi

0,2

0

Mlecz kolczasty

0,2

0

Rdest plamisty

0,9

0

Maruna bezwonna

0,4

0

Przytulia czepna

0,5

0

Wilczomlecz obrotny

0,2

0

Chwastnica jednostronna

61,7

0,19

Szarłat szorstki

50,3

0,13

Komosa biała

25,0

0,03

Bodziszek drobny

1,0

0

Rdest plamisty

1,0

0

Przetacznik rolny

0,7

0

Przytulia czepna

0,7

0

Rdest ptasi

0,3

0

Szarłat szorstki

Owies

Liczba chwastów
[szt/m2]

167,0

0,39

Chwastnica jednostronna

61,0

0,05

Komosa biała

35,7

0,02

Rdest plamisty

2,7

0

Bodziszek drobny

0,3

0

Rdest ptasi

0,3

0

Mlecz kolczasty

0,7

0

Tasznik pospolity

0,3

0

Maruna bezwonna

0,3

0

Przytulia czepna

0,3

0

Rdest powojowaty

0,3

0

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

Rok Liczba chwastów
badań
[szt/m2]

Obiekt kontrolny

35,4 a

Kontrola chemiczna
Pszenica jara

2014

Owies
NIR (0,05)
Obiekt kontrolny
2015

–

991,8 a

Redukcja świeżej
masy
chwastów
[%]
–

0b

100

0b

100

28,3 a

- 20,0

740,8 a

- 25,3

28,6 a

-12,2

849,7 a

- 14,3

10,50

–

451,15

–

–

1189,7 a

–

0c

Pszenica jara

Świeża masa
chwastów
[g/m2]

346,4 a

Kontrola chemiczna
Owies

Redukcja liczby
chwastów [%]

100

0b

100

140,7 bc

- 59,4

958,3 a

- 19,4

268,9 ab

- 22,4

933,4 a

- 21,5

–

612,72

–

NIR (0,05)

191,05

a,b,c – grupy jednorodne

Źródło: Badania własne.

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

Rok
badań

Danuśka

Telimena

Liczba
sztuk
[szt/m2]

Masa
korzeni
[g/ m2]

Straty
masy
korzeni
[%]

Liczba
sztuk
[szt/m2]

Masa
korzeni
[g/ m2]

Straty
masy
korzeni
[%]

Obiekt kontrolny

10,0 a

242,7 bc

53,5

10,5 a

148,8 b

71,1

Kontrola chemiczna

12,0 a

521,6 a

–

10,0 a

514,5 a

–

11,3 a

216,3 c

58,5

9,5 a

251,9 b

51,0

10,7 a

356,1 b

31,7

9,5 a

449,6 a

12,6

Pszenica jara

2014

Owies
NIR (0,05)

2,47

121,55

–

1,34

135,51

–

Obiekt kontrolny

9,3 a

276,3 a

54,4

10,0 a

422,1 b

36,1

10,0 a

605,8 b

–

11,0 a

660,2 a

–

10,5 a

396,5 a

34,6

10,5 a

636,7 a

3,5

Owies

9,5 a

291,8 a

51,8

10,5 a

519,6 ab

21,3

NIR (0,05)

2,66

164,76

–

2,75

208,88

–

Kontrola chemiczna
Pszenica jara

2015

a,b,c – grupy jednorodne

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

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

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

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

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

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

ACCENUMB

COLLNUMB

ACCENAME

ACQDATE

DONORCODE

CHARMATER

Tabela 1

USETYPE

1

IWN00065

165578

LCSD 200

-----

POL026

3

oleisty

2

IWN00145

165654

Golęciński

-----

POL026

3

włóknisty

3

IWN00192

165704

Zwisły

-----

POL026

3

włóknisty

3

oleisty

4

IWN00061

165574

Kotowiecki

----

Stacja Selekcji
Roślin w Kotowiecku

5

IWN00158

165667

Lazur

1955----

Państwowe Zakłady
Hodowli Roślin w
Sobótce

3

włóknisty

6

IWN00184

165696

Swadzimski

1955----

POL026

3

włóknisty

7

IWN00394

165511

Milenium

19661231

POL026
(Sielec Stary)

3

włóknisty

8

IWN00037

165508

Fortuna

19671231----

POL026
(Sielec Stary)

3

włóknisty

9

IWN00052

165501

Izolda

19691231

POL026
(Pętkowo)

3

włóknisty

10

IWN00328

165845

Waza

19780916

POL026
(Wojciechów)

3

włóknisty

11

IWN00205

165717

Ariadna
(S 5-31)

19831007

POL026
(Sielec Stary)

3

włóknisty

12

IWN00215

165727

Bryta (Pet 79)

19831025

POL026
(Pętkowo)

3

włóknisty

duplikat

IWN00818

165504

Pet 79=Bryta

1977----

POL026

3

włóknisty

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

Źródło: Wg Eurisco.

Zauważono, że w Polskim Banku Genów w Radzikowie przechowywany
jest ten sam genotyp: pod numerem 165727 – odmiana lnu włóknistego Bryta
(IWN00215) i pod numerem 165504 ród zaawansowany jeszcze przed rejestracją
w COBORU, jako Bryta, czyli PET 79. Są to duplikaty.
W trzeciej dekadzie kwietnia 2010 roku w Zakładzie Doświadczalnym IWNiRZ
wysiano nasiona w doświadczeniu porównawczym 12 dawniej uprawianych odmian lnu na poletkach o wielkości 1,6 m2. Zbiór roślin lnu nastąpił w fazie dojrzałości żółtej torebek nasiennych w trzeciej dekadzie sierpnia 2010 roku.
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W tabeli 2 przedstawiono cechy rolnicze: plon ogólny, słomy i nasion oraz
określono cechy morfologiczne, plonotwórcze: liczbę torebek nasiennych oraz
masę 1000 nasion.
Tabela 2
Plon: ogólny, słomy, nasion oraz liczba torebek nasiennych i masa
1000 nasion dawnych polskich odmian lnu zwyczajnego
(Linum usitatissimum L.)
Lp.

Nazwa odmiany

Plon ogólny
[kg/poletko]

Plon słomy
[kg/poletko]

Plon nasion
[kg/poletko]

Liczba
torebek

Masa 1000
nasion
[g]

1

LCSD 200

0,883

0,533

0,223

10

6,13

2

Golęciński

0,848

0,515

0,201

12,1

5,33

3

Zwisły

0,810

0,519

0,148

8,5

4,33

4

Kotowiecki

1,099

0,615

0,194

11,7

5,60

5

Lazur

0,773

0,498

0,174

8,4

4,80

6

Swadzimski

0,848

0,550

0,174

11,1

4,73

7

Milenium

0,791

0,586

0,115

8,1

4,20

8

Fortuna

0,858

0,620

0,127

6,9

5,00

9

Izolda

0,855

0,616

0,126

10,5

4,70

10

Waza

0,872

0,598

0,145

16

4,77

11

Ariadna

0,839

0,627

0,123

8,6

4,60

12

Bryta

0,919

0,673

0,150

6,1

4,93

Minimum

0,773

0,498

0,115

6,1

4,2

Maximum

1,099

0,673

0,223

16

6,13

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

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

1

Nazwa
odmiany
LCSD 200

Barwa płatków
korony

Wysokość
roślin
[cm]

Długość
techniczna
[cm]

Długość
wiechy
[cm]

Grubość łodygi
w środku
długości
technicznej
[mm]

Wysmukłość

jasnoniebieska

61,8

50,3

11,5

1,66

304

2

Golęciński

jasnoniebieska

66,3

53,2

13,1

1,72

312

3

Zwisły

jasnoniebieska

70,7

60,1

10,6

1,58

383

4

Kotowiecki

niebieska

59,7

48,3

11,4

1,62

301

5

Lazur

jasnoniebieska

67,4

54,1

13,3

1,50

367

6

Swadzimski

jasnoniebieska

70,2

53,2

14,0

1,63

349

7

Milenium

biała

81,1

69,9

11,2

1,55

456

8

Fortuna

biała

79,8

66,0

13,8

1,65

408

9

Izolda

biała

83,7

69,0

14,7

1,78

393

10

Waza

niebieska

78,6

63,0

15,6

2,09

306

11

Ariadna

niebieska

78,3

68,4

9,9

1,71

409

12

Bryta

biała

76,1

65,0

11,1

1,45

461

Minimum

59,7

48,3

9,9

1,45

301

Maximum

83,7

69,0

15,6

2,09

461

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

Zakresy zmienności badanych 2 obiektów lnu oleistego oraz 10 obiektów lnu
włóknistego były następujące: wysokość roślin od 59,7 cm do 83,7 cm, długość
techniczna od 48,3 cm do 69,0 cm, długość wiechy od 9,9 cm do 15,6 cm, grubość
w środku długości technicznej od 1,45 mm do 2,09 mm, wysmukłość od 301 do
461. Osiem odmian charakteryzowało się jasnoniebieską (5) oraz niebieską (3)
barwą płatków korony, a cztery odmiany białą.
Szczegółowe informacje na temat innych cech morfologicznych podano w publikacji pt. „Charakterystyka morfologiczna genotypów lnu (Linum usitatissimum
L.) pochodzących z Polski” [Silska i inni 2014, 38-47].
Wysokość rośliny to długość rośliny od szyjki korzeniowej do wierzchołka łodygi. Długość łodygi lnu zwana długością techniczną łodygi to długość od nasady
liścieni (górna krawędź szyjki korzeniowej) do nasady najniższego rozgałęzienia
[Woyke T., Muśnicki Cz. 2003]. Długość wiechy to długość od najniższego rozgałęzienia do wierzchołka łodygi. Grubość łodygi mierzy się w środku długości
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technicznej łodygi. Dane charakterystyki to średnia z 10-ciu pomiarów danego
obiektu. Długość wiechy, podaną w cm, ustalono z różnicy między długością
ogólną a długością techniczną. Długość ogólną i techniczną mierzono na desce pomiarowej, a średnicę w środku długości technicznej trójkątem Johansena.
Szyjkę korzeniową uwzględnioną przy pomiarach długości wyznaczały blizny po
liścieniach. Współczynnik wysmukłości łodygi obliczono ze stosunku długości
technicznej wyrażonej w mm, do średnicy łodygi w środku długości technicznej w milimetrach [Woyke T., Muśnicki Cz. 2003]. Jeśli chodzi o wartość technologiczną dawnych odmian to oceniono zawartość włókna w łodygach danej
odmiany lnu. Cechę tą podano w procentach i określono na podstawie wyników
z 10 pojedyńczych łodyg lnu, obliczając średnią wartość tej cechy.
Tabela 4
Procentowa zawartość włókna dawnych polskich odmian lnu zwyczajnego
(Linum usitatissimum L.)
Lp.

Nazwa
odmiany

Zawartość włókna [%]
Numer badanych pojedynków

Średnia
[%]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

17,1

10,5

18,6

11,6

14,8

13,0

10,8

11,8

15,6

10,0

13,4

Golęciński

9,8

16,0

13,9

15,8

14,3

12,0

14,0

11,7

11,5

11,4

13,0

Zwisły

16,7

12,5

13,8

11,9

7,7

14,9

10,5

11,4

15,1

15,6

13,0

Kotowiecki

9,1

17,0

18,4

16,1

10,2

7,6

14,3

11,9

22,9

14,0

14,1

Lazur

15,4

17,9

9,4

12,5

11,4

10,4

10,6

13,5

10,8

10,2

12,2

6

Swadzimski

16,4

15,2

5,9

17,6

14,1

15,0

11,4

17,0

15,5

17,2

14,5

7

Milenium

13,8

13,4

14,0

16,9

8,6

15,4

16,4

16,4

13,5

17,4

14,6

8

Fortuna

15,2

13,8

10,0

16,0

18,0

11,9

14,0

9,9

9,5

12,3

13,1

1

LCSD 200

2
3
4
5

9

Izolda

16,7

18,4

13,5

16,7

20,0

15,1

18,7

12,6

14,6

12,0

15,8

10

Waza

13,1

17,1

14,0

16,5

17,0

17,9

14,5

16,7

13,9

15,8

15,7

11

Ariadna

17,0

15,6

20,3

18,0

16,9

16,7

18,6

16,1

15,7

16,4

17,1

12

Bryta

17,0

18,4

16,3

18,8

13,6

28,1

15,6

19,1

17,5

17,3

18,2

Minimum

12,2

Maximum

18,2

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

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

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

Tabela 1

Wskaźniki
Województwa

Walory przyrodniczokulturowe

Zagospodarowanie
turystyczne

Warunki ekonomiczne
i infrastrukturalne

dolnośląskie

0,369

0,498

0,624

kujawsko-pomorskie

0,363

0,250

0,368

lubelskie

0,343

0,309

0,036

lubuskie

0,394

0,294

0,464

łódzkie

0,328

0,141

0,279

małopolskie

0,685

0,987

0,450

mazowieckie

0,440

0,174

0,378

opolskie

0,295

0,150

0,364

podkarpackie

0,659

0,625

0,275

podlaskie

0,449

0,874

0,021

pomorskie

0,474

0,955

0,535

śląskie

0,369

0,355

0,549

świętokrzyskie

0,421

0,347

0,158

warmińsko-mazurskie

0,468

0,932

0,175

wielkopolskie

0,405

0,208

0,524

zachodniopomorskie

0,402

1,000

0,478

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

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

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

Pracujący ogół

rol

pozarol

ogół

% kobiet

36

39

37

46

Zamieszkanie (% wieś)

91

23

65

37

243

155

398

1358

N

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

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

„Monitorowanie i prognozowanie chorób i szkodników w uprawie roślin okopowych”. Autorzy: Magdalena Jakubowska, Andrzej Bandyk, Kamila Roik,
Beata Wielkopolan, Anna Tratwal. Wydawca: Centrum Doradztwa Rolniczego
w Brwinowie Oddział w Poznaniu, Poznań 2017, s. 67.
Od 2014 roku na terenie Polski obowiązuje przestrzeganie zasad integrowanej
ochrony roślin przez wszystkich profesjonalnych użytkowników. Zasady i wytyczne
integrowanej produkcji i ochrony kładą duży nacisk na wykorzystanie wszystkich
możliwych i dostępnych metod mających na celu zahamowanie rozwoju populacji
organizmów szkodliwych. Mając na uwadze wymagania ochrony środowiska i presję
konsumentów, dużego znaczenia nabierają działania zmierzające do ograniczenia
liczby zabiegów chemicznego zwalczania agrofagów przy jednoczesnym zachowaniu
ich maksymalnej skuteczności. Prezentowana publikacja przedstawia monitorowanie i prognozowanie chorób i szkodników w uprawie roślin okopowych. W broszurze omówiono m. in. podstawowe choroby i szkodniki w uprawach buraka cukrowego i ziemniaków, metody służące identyfikacji patogenu lub szkodnika dla potrzeb
prognozowania krótko i długoterminowego, systemy wspomagające sygnalizowanie
potrzeb wykonania zabiegów chemicznej ochrony roślin oraz metody ograniczające
występowanie agrofagów w uprawie tych roślin.
Pozycja przydatna dla specjalistów z zakresu ochrony roślin, może być także wykorzystana przez doradców rolniczych i rolników.
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1. W kwartalniku Zagadnienia Doradztwa Rolniczego” publikowane są orygi“ prace naukowe z zakresu metodyki i organizacji doradznalne i przeglądowe
twa rolniczego, funkcjonowania agrobiznesu, rozwoju obszarów wiejskich,
ekonomiki i organizacji gospodarstw rolnych, ekonomicznych aspektów nowoczesnych technologii produkcji, ochrony środowiska przed zagrożeniami
z produkcji rolniczej, polityki agrarnej i oświaty rolniczej oraz współpracy doradztwa z nauką w wymienionych obszarach.
2. W Zagadnieniach Doradztwa Rolniczego” publikowane są również:
“
• informacje
o pracy doradczej i życiu instytucji doradczych;
• informacje o sympozjach, seminariach i innych formach oświatowych z zakresu doradztwa i dla doradców;
• recenzje i omówienia prac związanych z doradztwem rolniczym oraz ze
wsią i agrobiznesem;
• przeglądy czasopism krajowych i zagranicznych, ukazujące dorobek w wymienionych dziedzinach;
• noty bibliograficzne o nowościach wydawniczych (do l 100 znaków);
• inne informacje w wymienionych dziedzinach;
3. Artykuły należy dostarczyć wydawcy w następującej formie:
• tytuł artykułu i streszczenie w języku polskim i angielskim – maksymalnie
14 wierszy, czcionką 12 pkt.;
• słowa kluczowe w języku polskim i angielskim;
• treść podzielona na rozdziały i z wstępem oraz wnioskami lub podsumowaniem;
• napisane za pomocą edytora pracującego w środowisku Windows (zalecany
Word 2003 i wersje nowsze);
• dopuszczalna objętość prac do 20 000 znaków;
• rysunki, tabele, wykresy i grafika dołączone w pliku zasadniczym, oraz
DODATKOWO w oddzielnych plikach w programach źródłowych, w których zostały wykonane, najlepiej w programach Word, Excel i CoreIDRAW
w formacie B5;
• dane literaturowe – odwołania w tekście do pozycji literaturowych z nazwiskiem autora i rokiem wydania, bez przecinka i w nawiasie kwadratowym,
np. [Kowalski 1990];
• alfabetyczny wykaz literatury na końcu artykułu, numerowany każdorazowo
z nazwiskiem autora, pierwszą literą (literami) imienia, rokiem wydania
(podanym w nawiasach półokrągłych) oraz po dwukropku tytułem publikacji, wydawnictwem lub nazwą czasopisma, numerem woluminu i strony;
w kolejności – wyd. zwarte, czasopisma, akty prawne, dokumenty elektroniczne; – przykład: Kowalski J., Nowak A. (1997): Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju wsi w Polsce. SGGW, Warszawa, 5-17;
• jeżeli w tekście umieszcza się numer kolejnego przypisu, powinien on być
przedstawiony w formie liczby bez dodatkowych znaków, np. nawiasów
(przypisy nadawane automatycznie);
• klawisza ENTER używa się tylko na końcu akapitu (wszystkie tytuły, punkty
będące wyliczeniem itp. traktuje się jako odrębne akapity);
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• wcięcia akapitowe zaznacza się tylko za pomocą tabulatora lub innych narzędzi użytego edytora. Nie używać w tym celu spacji. Spacje należy stawiać tylko dla oddzielenia wyrazów, po kropce, przecinku, wykrzykniku,
dwukropku, średniku itp. (nigdy przed tymi znakami). Nie używać spacji za
nawiasem otwierającym i przed nawiasem zamykającym, a także przed i za
odnośnikiem cyfrowym.
4. Tekst artykułu lub informacji, złożony w formacie B5 powinien być dostarczony w wersji elektronicznej (na płycie CD lub przesłany pocztą elektroniczną) oraz w dwóch wydrukach, w tym samym formacie.
5. Nadesłane recenzje, omówienia, przeglądy itp. powinny zawierać tytuł pracy
w oryginalnym brzmieniu i tytuł pracy przełożony na język polski.
6. Do nadsyłanych prac należy dołączyć następujące dane: pełne imię i naz
wisko autora, tytuł naukowy, miejsce pracy, adres pracy, numer telefonu
i adres poczty e-mail.
7. W przypadku artykułów współautorskich należy podać % wkład pracy każdego z Autorów.
8. Redakcja zastrzega sobie prawo nie przyjęcia do druku artykułu lub opracowania, jeśli uzyska on negatywne recenzje pokrywające się z opinią Zespołu
Redakcyjnego. Redakcja nie zwraca nadesłanych prac niezależnie od ich zakwalifikowania lub nie przyjęcia do druku.
9. Redakcja nie płaci honorariów autorskich.
10. Wyboru artykułów do publikacji dokonuje Zespół Redakcyjny ZDR.
11. Autorzy artykułów otrzymują bezpłatnie l egzemplarz autorski.
12. Prace należy nadsyłać na następujący adres:
Centrum Doradztwa Rolniczego
Oddział w Poznaniu
61-659 Poznań, ul. Winogrady 63
Redakcja „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego”
e-mail: kwartalnik@cdr.gov.pl
WYM AGANIA FORM A LNO - PR AW N E
Redakcja informuje Autorów, że na stronie internetowej www.cdr.gov.pl w zakładce Zagadnienia Doradztwa Rolniczego zamieszczane są treści kolejnych numerów ZDR oraz streszczenia artykułów w języku polskim i angielskim.
Autorzy przekazujący treści do opublikowania w Zagadnieniach Doradztwa
Rolniczego, przyjmują tym samym następujące warunki ich publikacji w ZDR:
– potwierdzają, że przekazany tekst jest wolny od wad prawnych i nie narusza
dóbr osobistych osób trzecich,
– ponoszą odpowiedzialność za status prawny materiałów użytych do wytworzenia dzieła,
– upoważniają wydawcę do korzystania z dzieła, wydawania, zwielokrotniania
drukiem dzieła w kwartalniku „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego”, a także:
- publikowania w wersji elektronicznej w formie zwartej na stronie
www.cdr.gov.pl
- publikowania dzieła w bazach czasopism naukowych.

