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ZAGADNIENIA DORADZTWA ROLNICZEGO NR 3/2020

Szanowni Państwo
W zmieniającym się na naszych oczach świecie przychodzi teraz czas
zatrzymania, czas odpoczynku od zgiełku i blichtru – czas pojednania
i miłości, czas narodzin Pana.
„Dla Niego i wobec Niego człowiek jest zawsze jedyny i niepowtarzalny; jest kimś odwiecznie zamierzonym i odwiecznie wybranym,
kimś powołanym i nazwanym własnym imieniem" – tak od początku
swojego pontyfikatu nauczał nas Święty Jan Paweł II.
Bądźmy godni tej miłości. Zanim zaczniemy przełamywać się opłatkiem odrzućmy gniew, nienawiść i urazy. Dajmy świadectwo naszej
wiary, którą przekazali nam nasi przodkowie, którą zachowali i za
którą ginęli. To również dla nich jest puste miejsce przy wigilijnym stole.
Życzę Państwu, aby Wasze domy przepełniała piękna, polska tradycja pojednania i przeżywania narodzin Pana. Niech tej duchowej uczcie
towarzyszy też uczta kulinarna – tradycyjne, wspaniałe, świąteczne
dania. To dzięki Wam Rolnikom, Ludziom Wsi mamy i jedno i drugie.
Życzę Państwu wielu łask Bożych, a pośród nich
tej najważniejszej – łaski wiary.
Grzegorz Puda
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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ANDRZEJ PIOTR WIATRAK
Uniwersytet Warszawski

WIEDZA W SYSTEMIE DORADZTWA ROLNICZEGO
Nadesłany: 17.08.2020

Zaakceptowany do druku: 20.10.2020

1. Wstęp
O wiedzy i zarządzaniu wiedzą coraz więcej się mówi, zwracając uwagę na ich rolę
w przemianach społeczno-gospodarczych. Po pierwsze, obserwowane zainteresowanie wynika z dążenia do poznania metod i sposobów bardziej racjonalnego
wykorzystania posiadanych zasobów wytwórczych poprzez wiedzę. Po drugie –
jest to następstwem poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych, organizacyjnych, ekonomicznych itp. Po trzecie – wynika to z poszukiwania możliwości wprowadzenia zmian oraz określenia ich zakresu w istniejących i przyszłych
warunkach działania. I po czwarte – z poszukiwania instrumentów wykorzystania wiedzy. Przedstawione uwarunkowania wskazują na rolę wiedzy w systemie
doradztwa, w tym doradztwa rolniczego. Chodzi przy tym, aby wiedza miała
charakter procesowy, pozwalający na całościowe ujęcie wprowadzanych zmian
i innowacji. Jednocześnie wiedza powinna mieć charakter proceduralny, wskazujący jak to zrobić i jakie wykorzystać instrumenty w istniejących warunkach
i w dostosowaniu do istniejącej polityki społeczno-ekonomicznej. Takie podejście
powoduje, że doradztwo i doradcy powinni stale uaktualniać swoją wiedzę, a wraz
z tym umiejętności praktycznego jej zastosowania.
Podstawową tezą artykułu jest założenie, że wiedza jest podstawą usług doradczych w rolnictwie i środowisku wiejskim. Takie założenie oznacza, że w pierwszej kolejności należy poznać wiedzę doradców i ich beneficjentów, a następnie
potrzeby i zakres doradztwa rolniczego i pokrewnego (związanego ze wsią) oraz
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działania związane z jego świadczeniem. W związku z tym ograniczono się tylko
do jednego elementu wpływającego na efektywność pracy doradczej tj. wiedzy po
stronie doradcy i klienta doradcy, pomijając umiejętności w zakresie komunikacji
społecznej i informacyjnej oraz cechy klienta doradcy. Wymienione zagadnienia
stanowią podstawowy problem badawczy niniejszego artykułu, a jego celem jest
ukazanie uwarunkowań tych zagadnień, tj. określenie potrzeb i zakresu doradztwa rolniczego i pokrewnego oraz działań związanych z jego świadczeniem w powiązaniu z wiedzą doradców i beneficjentów.
Na treść artykułu składają się następujące zagadnienia: istota, zakres i uwarunkowania doradztwa rolniczego, wiedza beneficjentów i zakres transferu wiedzy
oraz potrzeby w zakresie wiedzy doradców.
Opracowanie – mające charakter przeglądowo-poznawczy (cel poznawczy),
z elementami zastosowań praktycznych (cel aplikacyjny) – zostało przygotowane
na podstawie literatury przedmiotu, uzupełnionej materiałami źródłowymi dotyczącymi polityki społeczno-ekonomicznej UE i Polski.

2. Istota, zakres i uwarunkowania doradztwa rolniczego
System doradztwa ma za zadanie [Kujawiński 2012, Wiatrak 2011]:
 wspomaganie beneficjentów w ocenie istniejącej sytuacji i pomaganie w wyciąganiu wniosków dotyczących dalszych działań,
 udzielanie pomocy w podejmowaniu decyzji, gdy posiadana wiedza nie pozwala na jednoznaczną i całkowicie pewną decyzję dotyczącą działań przystosowawczych, rozwojowych lub nowych.
Praca w organizacji doradczej obejmuje różne obszary związane z rozwiązywaniem istniejących problemów i podejmowaniem decyzji oraz wdrażaniem ich
w życie [Kujawiński 2012]. Problemy te są następstwem dwóch przeciwstawnych
procesów: pojawiania się trudności oraz podejmowania nowych działań, którym
towarzyszą działania informacyjne, upowszechnieniowe oraz edukacyjne. Podkreślić należy, że działania doradcze mogą mieć na celu zmianę istniejących praktyk oraz upowszechnienie działań, które tworzą nową jakość. I tak, zakres wspomagania ludności wiejskiej i rolników zależy od polityki społeczno-ekonomicznej
i rolnej danego kraju, która w krajach Unii Europejskiej obejmuje m.in. [PROW
2017]:
 technologię i organizację produkcji w gospodarstwie, w tym produkcji ekologicznej,
 tworzenie i funkcjonowanie grup producentów rolnych,
 zarządzanie i marketing produktów żywnościowych, w tym zarządzanie ryzykiem,
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korzystanie z instrumentów finansowych,
 rachunkowość i ubezpieczenia,
 upowszechnianie nowych technologii i wzorców pracy itp.,
 ochronę środowiska i klimatu (w tym wykorzystanie OZE),
 wyrównywanie szans rozwojowych obszarów wiejskich.
Pomoc doradcza w wymienionych obszarach ma na celu zwiększenie konkurencyjności gospodarstw rolniczych poprzez transfer wiedzy, przyczyniający
się do zwiększenia umiejętności i doskonalenia zawodowego ludności wiejskiej,
obejmującego kwestie organizacji produkcji rolniczej i leśnej, wykorzystywania
innowacyjnych rozwiązań w zakresie rolnictwa i leśnictwa oraz w zakresie szeroko pojętego środowiska [PROW 2017]. Podejścia do świadczenia pomocy doradczej i wykorzystania wiedzy w pracy doradczej mogą być zróżnicowane, np.
FAS (Farm Advisory System), AKIS (Agricultural Knowledge and Information
System), model transferu technologii, czy też model społecznej interakcji [por.
Chyłek 2011, Drygas 2012, Kania i Żmija 2016, Wawrzyniak 2020], ale ich wspólnym celem jest pomoc w rozwiązaniu problemu. Szczególną rolę w tym zakresie
może spełniać AKIS, w którym wymiana wiedzy w ramach grup operacyjnych,
skupiających wiele podmiotów (rolników, doradców, badaczy, przedsiębiorstw
itd.), powinna prowadzić do powstawania nowych pomysłów i projektów oraz
przekształcenia istniejącej wiedzy w nowe i użyteczne rozwiązania [Wawrzyniak
2020, Wiatrak 2018]. W cyklu transferu innowacji uczestniczą cztery rodzaje
podmiotów (rysunek 1):
1. Nauka – szkoły wyższe oraz centra i placówki naukowe, w tym związane
z podmiotami gospodarczymi;
2. Podmioty gospodarcze – we wszystkich branżach, w tym gospodarstwa rolnicze;
3. System jednostek doradczych – związanych z placówkami naukowymi, ale
także z jednostkami samorządów terytorialnych i administracji państwowej,
organizacji społecznych i podmiotów gospodarczych;
4. Jednostki samorządów terytorialnych i administracji państwowej – poprzez
wdrażanie zadań wynikających z polityki społeczno-gospodarczej, naukowej, innowacyjnej itp. oraz ich oddziaływania na placówki naukowe i podmioty gospodarcze.
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Rysunek 1
Cykl transferu innowacji i jego podstawowe podmioty

Źródło: Opracowano na podstawie: Chyłek 2011.

Poszukiwanie rozwiązań innowacyjnych przez jednostki naukowe wynika
z ich celów powołania, a dodatkowo ukierunkowanie badań może wynikać z zapotrzebowania podmiotów gospodarczych i oddziaływania polityki społeczno-gospodarczej. Badania naukowe są prowadzone w określonym środowisku, które
ma środki na ich sfinansowanie, zgłasza konkretne potrzeby, współpracuje w celu
powadzenia badań itp. Uwzględnić należy, że badania te są prowadzone w uczelni
lub instytucie, które są kompetentne w danej dziedzinie, posiadają przygotowany personel oraz prowadzą je zgodnie z procedurami zapewniającymi ich jakość
i etyczność. Z kolei podmioty gospodarcze, aby zapewnić swoje dalsze działanie
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i konkurencyjność, dokonują analizy rynku i możliwości sprzedaży przy istniejącym koszyku dostarczanych produktów, jak i poprzez nowe zastosowania (istniejące w danym okresie lub też nowe, możliwe do realizacji na podstawie podjętych
badań naukowych). Wnikliwe analizy rynku są podstawą do podjęcia inicjatyw
związanych z poszukiwaniem rozwiązań innowacyjnych spełniających oczekiwania odbiorców, bądź wypełnienia występujących nisz. W wyniku tych analiz
podmioty gospodarcze wskazują na kierunki swojego rozwoju i zapotrzebowanie
na nowe rozwiązana innowacyjne. Natomiast podmioty doradcze upowszechniają nowe rozwiązania i uczestniczą w uruchamianiu rozwiązań innowacyjnych,
współpracując z jednostkami naukowymi i podmiotami gospodarczymi. Jednocześnie te jednostki – na podstawie znajomości praktyki gospodarczej, obserwacji niedostosowania technik i technologii wytwarzania, organizacji procesów wytwórczych, itp. do istniejących potrzeb – zgłaszają zapotrzebowanie na określone
rozwiązania do placówek naukowych.
Cykl transferu innowacji, przedstawiony na rysunku 1, ma charakter ciągły,
gdyż jedne działania kończą swój cykl życia, drugie – zaczynają, a jeszcze inne –
są w stadium rozwoju i dojrzałości. W związku z tym ważną rolę ma doradztwo,
które powinno wskazywać wybór i przydatność określonych rozwiązań w istniejących warunkach, a zwłaszcza wynikających z preferencji państwa i jednostek
samorządu terytorialnego. Ważne jest nie tylko wdrażanie i upowszechnianie innowacyjności, ale także stworzenie systemu, który będzie sprzyjał wykorzystaniu
wiedzy dla kreowania postaw i działań przedsiębiorczych w środowisku wiejskim,
a zwłaszcza w rolnictwie, sektorze usług i w infrastrukturze. Ponadto wspieranie
w tym zakresie, w tym poprzez pomoc doradczą, zmierza do zrekompensowania
niedoskonałości rynku, stanowiącej przeszkodę dla innowacji i przedsiębiorczości [Rozporządzenie 2006]. Polityka spójności w UE, jak również polityka wiejska
i polityka rolna, wskazują na potrzeby doradztwa, które jest zgodne z istniejącymi
kierunkami wsparcia przemian strukturalnych obszarów i gospodarki (np. sprzyjającymi rozwojowi zrównoważonemu). Rolą instytucji doradczych jest kreowanie
przedsiębiorczości na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym oraz poprawa
efektywności gospodarowania we wszystkich dziedzinach, które zapewniają realizację przyjętych celów polityki gospodarczej jak np. podnoszenie konkurencyjności gospodarstw rolniczych. „Wiedza i zdobyte informacje przyczynić się mogą
do zwiększenia konkurencyjności gospodarstw rolnych i leśnych oraz poprawy efektywności gospodarowania zasobami i efektywności środowiskowej” [PROW 2017].
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3.		Wiedza beneficjentów i zakres transferu wiedzy
Potrzeby doradcze jest to stan niewiedzy lub (i) niezaspokojonych oczekiwań na
porady fachowe udzielane przez doradców. Brak wiedzy szczególnie dotyczy beneficjentów doradztwa publicznego, którzy często nie uświadamiają sobie potrzeb
jej poszerzania. Potrzeby doradcze w dużym stopniu dotyczą mieszkańców obszarów wiejskich, zwłaszcza zatrudnionych w rolnictwie. Wynika to najczęściej
z niższego poziomu wykształcenia i wysokiego bezrobocia mieszkańców wsi
(zwłaszcza o charakterze ukrytym), a wraz z tym potrzeby ich przygotowania do
przemian obszarów wiejskich, umożliwiających wielofunkcyjne i zintegrowane
zagospodarowanie tych terenów. I tak w Polsce w 2016 roku odsetek osób pracujących na wsi z wykształceniem średnim wynosił 35,0%, a wyższym – 20,6%, podczas gdy w miastach wynosił odpowiednio: 36,4% i 42,2%. Dane te w odniesieniu
do rolników były zdecydowanie niższe, odpowiednio 32,2% rolników miało wykształcenie średnie, a tylko 5,9% – wykształcenie wyższe [Frenkel 2018]. Przytoczone dane wskazują, że mieszkańcy wsi, zwłaszcza rolnicy nie są dostatecznie
przygotowani do wprowadzania zmian i innowacji, które powinny być podstawą
przemian strukturalnych i aktywizacji bezrobotnych. Znajduje to odzwierciedlenie w polityce strukturalnej oraz polityce wiejskiej i rolnej UE.
Działania UE, zwłaszcza wobec obszarów problemowych są nakierowane na
[Rozporządzenie 2006]:
 zwiększanie zdolności adaptacyjnych przedsiębiorstw, przedsiębiorców
i pracowników,
 technologie przyjazne środowisku,
 promowanie przedsiębiorczości i innowacyjności, a także zarządzania działalnością gospodarczą;
 nowe formy organizacji pracy, w tym na poprawę warunków ergonomicznych pracy oraz poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 realizację innowacji społecznych i środowiskowych,
 oddziaływania na działania na rzecz poprawy warunków i jakości życia społeczeństwa,
 kształtowanie kapitału ludzkiego i e-kształcenie,
 kształcenie ustawiczne,
 wsparcie współpracy i nawiązywanie partnerstwa w dziedzinie edukacji
i szkoleń w celu ułatwiania wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.
Wymienione działania wskazują na potrzebę rozwijania następujących kierunków pracy informacyjnej i doradczej, a wraz z tym transferu wiedzy:
1. Doradztwo rozwijające osobowość i postawy przedsiębiorcze mieszkańców
wsi, zarówno w rolnictwie, jak i działalności pozarolniczej na obszarach
wiejskich;
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2. Doradztwo sprzyjające realizacji przyjętej strategii rozwoju danego obszaru
(gminy, powiatu itp.);
3. Doradztwo sprzyjające rozwijaniu konkretnych przedsięwzięć oraz poznaniu warunków ich wyboru i prowadzenia, poczynając od zagadnień technologicznych i organizacyjnych, poprzez zagadnienia ekonomiczne i środowiskowe, a kończąc na powiązaniu poszczególnych uwarunkowań;
4. Doradztwo sprzyjające współpracy beneficjentów i ich wspólnym działaniom na rzecz własnego środowiska (lokalnych społeczności) i prowadzonej
działalności;
5. Facilitacja – pomoc beneficjentom w ugruntowaniu posiadanej wiedzy i samodzielnym dochodzeniu do nowej wiedzy, uzupełnianiu luk kompetencyjnych.
Kierunki i zakres zmian struktury obszarów wiejskich w obecnej perspektywie
finansowej, a wraz z tym pomocy doradczej został zawarty w Programie Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2014-2020. Na podstawie tego dokumentu można określić
potrzeby doradztwa i transferu wiedzy dla mieszkańców wsi w następujących obszarach [PROW 2017]:
1. Podsystem doradztwa rolniczego – zapewniający rolnikom pomoc w gospodarowaniu, ułatwiając podejmowanie decyzji oraz wzmacniając realizację wybranych strategii i działań operacyjnych. Chodzi tutaj o preferowane
zachowania związane z prowadzaniem działalności rolniczej, które są w zakresie doradztwa technologiczno-organizacyjnego i doradztwa rolniczo-środowiskowego [Skórnicki 2005]. Uwzględnić również należy doradztwo
ekonomiczno-organizacyjne, którego celem jest pomoc i ukierunkowanie
rolnika w ocenie realności przedsięwzięć i ich opłacalności, przygotowanie
biznesplanu, zarządzania gospodarstwem i przedsięwzięciem, różnego rodzaju doradztwa ekonomicznego (bankowego, finansowego, marketingowego itd.), udzielanie porad w tym zakresie itp.
2. Podsystem doradztwa wiejskiego – uwzględniający powiązanie przemian
współczesnego rolnictwa z rozwojem wsi, usługami i infrastrukturą związaną z rolnictwem i ludnością rolniczą. Powstają pytania: jaką działalność
rozwijać na wsi, aby zapewniała opłacalność i była dostosowana dla nabywców oraz jak prowadzić tę działalność z punktu widzenia praw ekonomii
i ekologii. Pomoc w udzieleniu odpowiedzi na te pytania może dać doradztwo, które na obszarach wiejskich w krajach UE obejmuje przede wszystkim cztery obszary: doradztwo w zakresie wielofunkcyjnego rozwoju wsi,
doradztwo socjalno-ekonomiczne, doradztwo środowiskowo-wiejskie i doradztwo ekonomiczno-organizacyjne. Te cztery obszary pozwalają równoważyć trzy cele: ekologiczne, społeczne i ekonomiczne, a więc sprzyjać rozwojowi zrównoważonemu.
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3. Podsystem doradztwa leśnego – sprzyjający zapewnieniu przez podmioty posiadające lasy (państwowe i prywatne) racjonalnej gospodarki leśnej
i eksploatacji lasów zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego, w tym
poprzez wzmacnianie funkcji ochronnych lasów i poprawianie w wyniku
tego jakości środowiska. Działania te mają na celu ochronę środowiska
przyrodniczego, w tym też gruntów leśnych. Podstawą działań doradztwa
leśnego, które w warunkach polskich występuje w formie śladowej, jest
uwzględnianie wymogów środowiskowych oraz stosowanie technologii
oszczędzających środowisko, w tym ekosystem leśny. W doradztwie tym
należy także uwzględnić problematykę ekonomiczną, w tym zwłaszcza zarządzanie i efektywność.

4. Potrzeby w zakresie wiedzy doradców
Doradca jest to osoba udzielająca porad, sprzyjająca rozwiązywaniu problemów
dotyczących braku określonego rodzaju wiedzy. Doradca pokazuje beneficjentowi różne warianty rozwiązań, ich zalety i wady, ale ostateczną decyzję podejmuje
sam zainteresowany przedsiębiorca, zarządzający daną organizacją (przedsiębiorstwem, instytucją), czy też poszczególny obywatel, który podejmuje decyzję, aby
skorzystać z danej usługi doradczej lub też uruchomić własną aktywność. Można
więc powiedzieć, że podstawowym celem doradztwa jest pomaganie beneficjentom, aby pomagali sobie sami [van den Ban i Hawkins 1997, Kujawiński 2012].
Pomoc doradcza jest świadczona poprzez (rysunek 2):
– doradztwo zadaniowe, które obejmuje gromadzenie i przekazywanie informacji, opracowywanie na podstawie nich programów działania i pomocy
przy ich wdrażaniu,
– doradztwo procesowe, które uczy samodzielnego rozwiązywania problemów, współdziałania beneficjentów oraz podejmowania decyzji o zmianach
i doskonaleniu organizacji.
W polskim doradztwie rolniczym dominuje doradztwo zadaniowe, które często zastępuje działania edukacyjne i spełnia rolę upowszechnieniową nowych
rozwiązań, programów pomocowych itp. Takie doradztwo jest potrzebne i przynosi efekty, ale nie jest czynnikiem w pełni twórczym, kształtującym aktywność
zainteresowanych w procesie zmian. Taką rolę spełnia doradztwo procesowe,
które powinno także być podstawą rozwiązywania problemów społecznych i zawodowych. Przy tego typu doradztwie doradzający pełni rolę facylitatora, który
przygotowuje beneficjentów do samodzielnego rozwiązywania problemów, a jednocześnie recenzuje ich wybór [Kania i Żmija 2016, Wiatrak 2011]. Aby tak było
należy w pierwszej kolejności wykształcić odpowiednich doradców, a w drugiej
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kolejności stworzyć warunki do uzupełniania wiedzy przez odbiorców usług doradczych. Uwzględnić należy, że w jednym i drugim zakresie jest wiele do zrobienia w Polsce.
Rysunek 2
Rodzaje doradztwa i hierarchia celów pracy doradczej

Źródło: Opracowano na podstawie: Chrościcki 1997.

Przynależność Polski do Unii Europejskiej wymusza zmiany w obszarze doradztwa, o czym świadczy analiza potrzeb doradczych w obszarze PROW w kolejnych perspektywach finansowych [por. Chyłek 2012, Drygas 2012, Kania
i Żmija 2016, Wawrzyniak 2020]. Zmiany te powinny mieć charakter systemowy,
uwzględniający potrzeby doradcze, charakter sytuacji (tj. zakres realizowanej polityki społeczno-ekonomicznej i wynikających z nich potrzeb doradczych, możliwości sfinansowania tych działań, czas ich realizacji, stopień trudności itp.), ale
także potencjał doradczy, kwalifikacje i przygotowanie doradców, ich zaangażowanie itp. (rysunek 3).

16

Andrzej Piotr Wiatrak

Rysunek 3
Zachowanie doradcy jako funkcja potencjałów i charakteru sytuacji

Źródło: Opracowano na podstawie: Penc 1994.

Zakres pracy doradczej doradztwa rolniczego ciągle wzrasta, co wymaga
zwiększenia zarówno zatrudnienia doradców, jak i ich wiedzy. Jednocześnie wiele potrzeb doradczych z zakresu rolnictwa jest niezaspokojonych ze względu na
zmniejszające się zatrudnienie w ośrodkach doradztwa rolniczego i odchodzenie
z pracy doradczej najzdolniejszych osób, jako następstwo zmniejszenia funduszy
kierowanych na finansowanie tych jednostek. Obecne potrzeby i zadnia doradcze wynikające z realizowanej polityki społeczno-ekonomicznej i określone przez
strategiczne wytyczne UE wskazują na konieczność zwiększenia roli publicznego
doradztwa rolniczego, świadczonego bezpośrednio przez organizacje publiczne
lub w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego [Wiatrak 2011]. Niezależnie
jednak od formy świadczenia tych usług, istnieje potrzeba zapewnienia odpo-
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wiedniego potencjału doradczego, który będzie spełniał następujące role [Kania
i Żmija 2016, Kujawiński 2012, Wiatrak 2011]:
 edukacyjne – szkolenie, doskonalenie zawodowe, doradzanie;
 społeczne – łączność interpersonalna, zachęcanie do działań, organizowanie
grup problemowych, zespołów samopomocowych itp.;
 informacyjne – zdobywanie, selekcjonowanie, przetwarzanie i upowszechnianie informacji;
 decyzyjne – opracowanie nowych pomysłów innowacyjnych, promowanie
postępu i zmian, przeciwdziałanie występującym zakłóceniom poprzez
przedstawianie programów naprawczych.
Doradca – pełniąc poszczególne role – powinien wykazać się odpowiednim
przygotowaniem, wiedzą i doświadczeniem zawodowym, aby spełnić wymagania
swoich beneficjentów. Oznacza to potrzebę posiadania kompetencji niezbędnych
do wykonywania zawodu doradcy. Na kompetencję składają się [Jabłoński 2009]:
– wiedza z danego zakresu (wiem co),
– umiejętności (wiedza proceduralna – wiem jak i potrafię),
– postawa (chcę i jestem gotów wykorzystać swoją wiedzę).
Kompetencje są podstawą pracy doradcy oraz jego skuteczności, ale oprócz
nich należy uwzględnić inne cechy takie jak: komunikatywność, atrakcyjność, zaufanie, reputacja i autorytet. Wymienione cechy są pochodną kompetencji, ale ich
pojawienie się zależy od osobowości doradcy, jego postawy oraz otwartości wobec
klienta. W procesie doradzania doradca powinien [Boland 1995]:
 zająć się beneficjentami i ich potrzebami,
 docenić swoich klientów,
 formułować cele i zadania dla beneficjentów,
 trzymać więź z ludźmi,
 umieć wpływać na ludzi itp.
Przedstawione wymagania wobec doradców wskazują, że punktem wyjścia dla
ich pracy jest wiedza, dlatego też należy zastanowić się nad systemem ich przygotowania oraz doskonalenia zawodowego w powiązaniu z realizowaną polityką
społeczno-ekonomiczną.

5. Podsumowanie
W obecnych warunkach jest miejsce i potrzeba dalszego rozwijania usług doradczych dla rolnictwa i środowiska wiejskiego. Wynika to przede wszystkim z następujących przesłanek:
1. Transformacja społeczno-gospodarcza w Polsce spowodowała istotne zmiany w warunkach gospodarowania i konkurowania, z którymi dotychczasowi
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przedsiębiorcy (w tym rolnicy) nie zawsze samodzielnie potrafią odnaleźć
się w nowych warunkach, dlatego też potrzebna jest pomoc doradcza w ramach publicznego wsparcia;
2. Tak samo akcesja Polski w struktury unijne stawia przed rolnictwem i środowiskiem wiejskim nowe wyzwania, których realizacja wymaga pomocy
doradczej. Ponadto polityka unijna sprzyja rozwojowi pomocy doradczej,
dlatego też warto wykorzystać tę pomoc i zorganizować wsparcie instytucjonalne dla przemian, w tym dla zmian strukturalnych i kreowania przedsiębiorczości;
3. Pomoc doradczą mogą świadczyć różnego rodzaju instytucje doradcze (od
szczebla krajowego do lokalnego), instytucje publiczne lub też działające
w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego;
4. Pomoc doradcza ze strony sektora publicznego lub rekomendowana przez
ten sektor powinna być jak najlepiej przygotowana i dostosowana do odbiorców, aby z niej skorzystali, wchodząc na drogę rozwoju zgodną z realizowaną polityką społeczno-gospodarczą;
5. Podstawą tych działań powinien być system doradczy oparty na wiedzy doradców i ciągłego doskonalenia – wynikającego z przyjętych programów
rozwojowych.
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STRESZCZENIE

W opracowaniu przedstawiono następujące zagadnienia: istotę, zakres i uwarunkowania doradztwa rolniczego, wiedzę beneficjentów i zakres transferu wiedzy oraz potrzeby
w zakresie wiedzy doradców. Ukazując te zagadnienia wskazano na cele systemu usług
doradczych w środowisku wiejskim, którymi są wspieranie przemian, dostosowanie do
istniejących warunków działania, rozwój i kreowanie przedsiębiorczości, przygotowanie
do korzystania z funduszy pomocowych itp., a wraz z tym przygotowanie doradców i instytucji doradczych do realizacji tych zadań. Podstawową tezą opracowania jest założenie,
że wiedza jest podstawą usług doradczych. W związku z tym jego podstawowym celem
jest określenie potrzeb i zakresu doradztwa rolniczego i pokrewnego oraz działań związanych z jego świadczeniem w powiązaniu z wiedzą doradców i beneficjentów.
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1. Wstęp
Celem prowadzenia działalności gospodarczej jest uzyskanie jak najkorzystniejszego efektu ekonomicznego. W przypadku indywidualnych gospodarstw rolnych
będzie to dążenie do uzyskania jak największego dochodu. Stanowi on podstawowy cel ekonomiczny, a w tradycyjnych gospodarstwach indywidualnych jest on
wręcz egzystencjalny [Zegar 2003]. Jego poziom przesądza o możliwości realizacji celów prorodzinnych, jak i produkcyjnych. Wielkość dochodu z gospodarstwa
rolnego jest wynikiem wielu czynników, które umownie można podzielić na trzy
grupy [Wilkin 1986]. Grupa pierwsza obejmuje czynniki niejako wewnętrzne gospodarstwa rolnego. Chodzi tu m.in. o wielkość zasobów produkcyjnych i umiejętności ich użycia, które świadczą o efektywności gospodarowania. Oprócz czynników materialnych coraz większe znaczenie ma jakość kapitału ludzkiego (skład
osobowy rodziny rolniczej, wiek, wykształcenie, przedsiębiorczość itd.). Okazało
się jednak, że to nie wystarcza do rozwiązania problemów dochodów ludności
rolniczej. Zasoby i wydajność czynników produkcji w decydującym stopniu przesądzają o konkurencyjności gospodarstwa. W gospodarce rynkowej zdolność
konkurencyjna przesądza z kolei o możliwościach sprzedaży wytworzonej produkcji i uzyskaniu dochodu z tego tytułu.
Grupa druga obejmuje czynniki niezależne od rolnika (egzogeniczne) związane z polityką rolną. Ta grupa czynników obejmuje przede wszystkim czynniki
oddziaływujące na wzrost produkcji rolnej, koszty produkcji, relacje czynników
produkcji, procesy restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa oraz – co jest szcze1 Wkład pracy: Roman Sass – 60%, Krzysztof Tabaczyński – 40%.
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gólnie ważne w sferze dochodów – ceny produktów rolnych i ceny środków do
produkcji i usług nabywanych przez rolników, a także transfery z rolnictwa (podatki i inne obciążenia na rzecz Skarbu Państwa i osób trzecich) oraz transfery do
rolnictwa. Te ostatnie nabrały znaczenia po akcesji do Unii Europejskiej i objęciu
rolnictwa mechanizmami WPR [Zegar 2008].
Trzecia grupa czynników kształtujących dochody gospodarstw rolnych ma
swoje źródła w polityce makroekonomicznej i ogólnym rozwoju kraju. Szczególnie trzeba podkreślić znaczenie popytu na produkty rolne, popytu na siłę roboczą,
możliwość wsparcia rolnictwa ze strony budżetu, politykę społeczną, w tym w zakresie świadczeń społecznych, itd. Znaczenie pozarolniczych źródeł dochodów
jest coraz większe. Mówi się nawet o prawidłowości polegającej na uzależnieniu
się rodzin rolniczych od tych dochodów.
Oddzielenie polityki rolnej od polityki makroekonomicznej jest bardzo trudne, wręcz niemożliwe, ponieważ są one wzajemnie splecione. „Każde oddziaływanie ma charakter umowny i nieco sztuczny, tym bardziej że w miarę ogólnego
rozwoju społeczno-gospodarczego rola polityki rolnej relatywnie maleje na rzecz
polityki makroekonomicznej” [Zegar 2008].
Transformacja ustrojowa i przywrócenie gospodarki rynkowej, która przypadła na lata 1989 i 1990 wytworzyła niekorzystną sytuację ekonomiczną dla rolnictwa. Uwolnienie spod kontroli cen rolnych w warunkach liberalizacji handlu
zagranicznego oraz pojawienie się bariery popytu na żywność, musiało prowadzić do drastycznego pogorszenia się wskaźnika nożyc cen rolnych co skutkowało zapaścią dochodową rolnictwa. Akcesja Polski do Unii Europejskiej stworzyła nowe szanse rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich [Wilkin 2016]. Dla
wyraźnej poprawy sytuacji dochodowej i modernizacji gospodarstw duże znaczenie miały fundusze Wspólnej Polityki Rolnej. W latach 2004-2017 w ramach
programów współfinansowanych przez UE, Polska otrzymała z unijnego budżetu
ponad 147 mld euro, z czego blisko 1/3 stanowiły środki finansowe przekazane
w ramach WPR (47 mld euro). Producenci rolni w Polsce otrzymali w tym okresie 28 mld euro z budżetu unijnego w ramach płatności bezpośrednich, co czyni
tę grupę społeczno-zawodową największą grupą bezpośrednich beneficjentów
członkostwa w UE [Nurzyńska 2016]. Znaczący strumień publicznych środków
finansowych skierowanych do rolnictwa i na obszary wiejskie, po akcesji niewątpliwie w istotny sposób wpływa na wzrost dochodów rolników. Jednak przesadne
i niewłaściwe jest upatrywanie w tych środkach podstawowego źródła dochodów
czy głównego czynnika kreującego dochody. Czynniki kreowania dochodów wiążą się nierozerwalnie z wolumenem wytworzonych produktów, nakładami poniesionymi na produkcję oraz relacjami cen rolniczych. Transfery do rolników
mają charakter uzupełniający i korygujący, aczkolwiek jak wskazuje przypadek
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3. Dochody gospodarstw według wielkości ekonomicznej
i typów rolniczych
Po akcesji do Unii Europejskiej w wyniku wsparcia sektora rolnego subwencjami, przy stabilizacji innych pozycji obciążających dochody rolnicze, wystąpił
skokowy przyrost dochodów gospodarstw rolnych. W cenach bieżących dochody
w pierwszym roku akcesji w stosunku do 2003 roku wzrosły o 146,4% (dynamika
246,4%), a w relacji do 2000 roku o 122,1% (dynamika 222,1%). W cenach stałych przyrost była nieco niższy, ale nadal bardzo wysoki – odpowiednio 136,8%
i 100, 9% [Poczta i in. 2009]. Można zatem mówić o podwojeniu średnich dochodów sektora rolnego w okresie akcesji (lata 2004-2008) w porównaniu do okresu przedakcesyjnego (lata 2000-2003), tak wyraźny wzrost dochodów nie byłby
możliwy bez wzrostu poziomu subwencji [Wigier 2013; Poczta 2010; Babuchowska, Marks-Bielska 2011; Chmielewska 2018; Bear-Nawrocka 2013].
Kształtowanie się wielkości dochodów gospodarstw rolnych prowadzących
rachunkowość FADN według wielkości ekonomicznej i typu rolniczego przedstawiono w tabeli 1 i 2. Średnioroczne tempo wzrostu dochodu dla gospodarstw
ogółem wynosiło 4,75% i było zróżnicowane w zależności od wielkości ekonomicznej. Największe tempo wzrostu dochodów było w gospodarstwach średnio-małych i wynosiło 7,97%, natomiast w gospodarstwach bardzo dużych wystąpił
spadek dochodów średnio w roku o 0,51%. W pozostałych grupach gospodarstw
różniących się wielkością ekonomiczną wzrost dochodów był dość wyrównany i wynosił od 5,6% do 6,7%. O zróżnicowaniu dochodów mówi współczynnik
zmienności. W gospodarstwach bardzo dużych w latach 2004-2018 wystąpił nie
tylko spadek dochodów, ale dochody były najbardziej zróżnicowane – współczynnik zmienności 61,6%. W pozostałych gospodarstwach różniących się wielkością ekonomiczną zróżnicowanie dochodów było znacznie mniejsze i wynosiło
32-41% (tabela 1).
Jeszcze większe zróżnicowanie dochodów było w gospodarstwach według
typów rolniczych. Największe było w gospodarstwach polowych, współczynnik
zmienności wynosił 60%, a najmniejsze w gospodarstwach drobiowych – 14,4%
(tabela 2). Natomiast największy wzrost dochodów był w gospodarstwach mlecznych i ogrodniczych. W gospodarstwach mlecznych dochody wzrastały średnio
w roku o 10,68%, a ogrodniczych o 5,32%. Z kolei w gospodarstwach trzodowych
wystąpił spadek dochodów, średnio w roku o 6,15%. Bardzo mały wzrost dochodów był w typie rolniczym uprawy trwałe, średnioroczny wzrost dochodów wynosił tylko 0,5%. Porównanie wzrostu dochodów gospodarstw trzodowych z pozostałymi typami rolniczymi jest dość utrudnione. Wynika to z tego, że w latach
2004-2012 w wynikach standardowych FADN publikowane były dochody dla
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typu rolniczego gospodarstwa ziarnożerne. Dopiero od 2013 roku publikowane są
oddzielnie dochody dla gospodarstw trzodowych i drobiowych.
Tabela 1
Dochody gospodarstw rolnych prowadzących rachunkowość FADN według
wielkości ekonomicznej w tys. zł/gospodarstwo (ceny bieżące)
Lata

Ogółem

Bardzo
małe

Małe

Średniomałe

Średnioduże

Duże

Bardzo
duże

2004

19,9

3,9

10,7

25,1

59,4

146,7

405,3

2005

22,3

6,4

12,5

28,3

60,5

138,3

411,8

2006

29,0

9,9

17,3

35,4

70,6

149,1

696,4

2007

30,4

14,1

19,8

36,2

75,8

194,1

542,8

2008

24,5

10,3

17,3

31,4

67,9

154,5

223,2

2009

23,6

9,4

15,6

28,8

63,9

158,0

368,7

2010

38,2

14,7

31,7

78,3

144,7

311,4

938,0

2011

42,1

15,1

35,5

87,5

161,6

342,5

1 019,4

2012

43,5

13,9

35,8

89,7

176,5

398,1

1 183,8

2013

40,5

10,8

28,7

69,2

138,2

321,5

500,9

2014

36,1

7,9

24,4

62,2

127,0

312,7

555,5

2015

33,0

7,4

26,0

62,5

110,3

259,2

460,5

2016

34,9

8,6

25,7

64, 9

116,6

278,6

189,9

2017

42,1

9,5

31,1

80,1

150,9

308,1

291,4

2018

38,1

8,3

26,6

73,4

137,7

289,5

377,3

Średnie tempo
zmian (%)

4,75

5,54

6,72

7,97

6,19

4,98

-0,51

Współ.
Zmienności (%)

23,70

32,43

33,60

41,28

36,97

30,67

61,63

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Wyniki standardowe uzyskane przez
gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w latach 2004-2018.

Analizując dochody gospodarstw według typów rolniczych można zorientować się na ile relacje rynkowe preferują, a na ile deprecjonują gospodarstwa
o określonym kierunku produkcji. Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej
wyraźnie pogorszyła się opłacalność chowu trzody chlewnej [Mirkowska, Ziętara 2015]. Ma to decydujący wpływ na dochody gospodarstw produkujących żywiec wieprzowy. Pogarszająca się opłacalność produkcji i związany z tym spadek
dochodów gospodarstw trzodowych skutkował drastycznym spadkiem pogłowia
trzody chlewnej w Polsce. W latach 2003-2016 pogłowie ogółem zmniejszyło się
około 40%.
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Tabela 2
Dochody gospodarstw rolnych prowadzących rachunkowość FADN
według typów rolniczych w tys. zł/gospodarstwo (ceny bieżące)
Lata

Uprawy
polowe

Uprawy
ogrodnicze

Uprawy
trwałe

Krowy
mleczne

Zwierzęta
żywione
systemem
wypas.

Trzoda
chlewna

Drób

Mieszane

2004

21,2

33,1

17,9

20,0

20,7

–

–

14,6

2005

21,1

41,2

25,7

27,8

29,2

–

–

16,1

2006

28,6

43,5

33,2

36,9

36,9

–

–

21,3

2007

38,1

44,0

37,3

40,5

43,9

–

–

20,7

2008

27,6

35,4

17,6

34,6

31,7

–

–

18,6

2009

26,7

45,6

16,4

23,3

22,8

–

–

16,7

2010

92,6

54,6

40,0

45,5

21,9

–

–

27,9

2011

87,1

38,7

50,5

58,9

26,4

–

–

31,3

2012

113,7

43,4

48,2

50,6

22,2

–

–

31,2

2013

48,0

64,7

43,0

81,9

22,6

69,6

216,6

25,2

2014

43,9

57,7

17,2

60,4

21,2

50,7

268,0

21,4

2015

37,3

85,5

39,5

51,1

21,1

38,3

241,0

18,1

2016

35,0

69,6

25,3

58,7

22,5

68,7

236,0

20,5

2017

40,2

54,6

36,4

85,4

24,6

75,6

307,6

27,1

2018

40,3

68,4

19,2

82,8

23,7

50,9

304,5

22,9

Średnie tempo
zmian (%)

4,70

5,32

0,50

10.68

0,97

-6,15

7.05

3,27

Współ.
zmienności (%)

59,99

28,55

37,24

35,67

25,63

28,75

14,37

20,76

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Wyniki standardowe uzyskane przez
gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w latach 2004-2018.

Wahania dochodów rok do roku pokazują jak duży wpływ na dochody mają
relacje rynkowe2. Ważne spostrzeżenie nasuwa się analizując kształtowanie się
wielkości dochodów według wielkości ekonomicznej. W gospodarstwach bardzo
dużych dochody w 2010 roku w stosunku do 2009 roku wzrosły o 154%, a w 2013
w stosunku do 2012 roku spadły o 57,7%. Szczególnie po 2012 roku widać, że im
większa skala produkcji tym większy wpływ relacji rynkowych na poziom docho2 Relacje cen produktów sprzedawanych do towarów i usług kupowanych na cele bieżącej produkcji rolniczej i inwestycje, rok 2004 = 102,2% (rok poprzedni = 100), rok 2005 = 96%; rok 2006
= 102%; rok 2007 = 107,2%; rok 2008 = 90,1%; rok 2009 = 96,1%; rok 2010 = 110,2%; rok 2011 =
107,3%; rok 2012 = 97,8%; rok 2013 = 99,1%; rok 2014 = 95,1%; rok 2015 = 99,1; rok 2016 = 99,1; rok
2017 = 110%; rok 2018 = 94,1%. Wskaźnik powyżej 100 oznacza poprawę koniunktury w stosunku
do roku poprzedniego a poniżej 100 pogorszenie koniunktury.
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dów. Gospodarstwa te w latach dobrej koniunktury zyskują ponad przeciętnie,
a w latach załamania koniunktury tracą znacznie więcej niż gospodarstwa o małej skali produkcji. Istotny wpływ na dochody gospodarstw bardzo dużych mają
koszty czynników zewnętrznych (wynagrodzenia, czynsze, odsetki), które mają
charakter kosztów stałych i po akcesji do UE systematycznie rosły. W 2018 roku
stanowiły one w strukturze kosztów ogółem 22,4% (tabela 3), dominującą pozycję
w kosztach czynników zewnętrznych miały koszty wynagrodzeń około 85%. Wyniki badań wskazują jednoznacznie, że wraz ze wzrostem skali produkcji, wzrasta
ryzyko ekonomiczne.
Tabela 3
Udział kosztów czynników zewnętrznych w kosztach ogółem według
wielkości ekonomicznej gospodarstw (w %)
Lata

Bardzo
małe

Małe

Średniomałe

Średnioduże

Duże

Bardzo
duże

2004

6,29

3,41

3,33

3,83

4,71

11,32

2008

5,81

5,11

3,87

4,07

4,83

17,81

2012

3,01

4,16

4,89

6,52

12,48

18,68

2016

3,71

5,51

5,50

6,87

10,94

19,68

2017

4,37

5,35

5,45

7,02

10,73

21,49

2018

4,14

5,12

5,97

7,19

10,67

22,35

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Wyniki standardowe uzyskane przez
gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w latach 2004-2018.

4. Udział dopłat do działalności operacyjnej w produkcji i dochodzie

z rodzinnego gospodarstwa rolnego według wielkości ekonomicznej
i typów rolniczych

Najbardziej widocznym efektem wspierania instrumentami WPR gospodarstw
rolnych są płatności bezpośrednie, które maja charakter powszechny, dzięki którym nastąpił wyraźny wzrost dochodów. Objęcie rolnictwa mechanizmami WPR
istotnie zmieniło sytuację ekonomiczną gospodarstw rolnych. Wskazują na to
strumienie transferów zarówno na poziomie makro, jak również dane rachunkowości rolnej. Wielkość zrealizowanych płatności bezpośrednich wzrosła z 6,3 mld
zł w 2004 roku do 14,6 mld zł w 2018 roku, jest to wzrost o 130,1%. Średnioroczne
tempo wzrostu płatności bezpośrednich wynosiło 6,43%. Łączna kwota zrealizowanych płatności bezpośrednich w latach 2004-2018 to 177,2 mld zł. Średnia płatność na gospodarstwo w 2018 roku wyniosła 10,9 tys. zł jest to wzrost w stosunku
do 2004 r. o 139,1%. Po akcesji do Unii Europejskiej przeciętne gospodarstwo
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rolne otrzymało w ramach płatności bezpośrednich wsparcie w kwocie około
130 tys. zł (tabela 4).
Tabela 4
Kwota zrealizowanych płatności bezpośrednich i średnia płatność na
gospodarstwo w latach 2004-2018
Lata

Liczba rolników, którym
przyznano płatność
(tys.)

Kwota
zrealizowanych płatności
(mln zł)a)

Średnia
płatność na gospodarstwo
(zł)

2004

1 387,8

6 342,7

4 570

2005

1 468,9

6 692,2

4 556

2006

1 455,7

8 202,4

5 634

2007

1 444,2

8 281,1

5 734

2008

1 418,2

8 588,7

6 083

2009

1 386,8

12 150,6

8 761

2010

1 372,1

12 582,4

9 170

2011

1 356,7

14 139,5

10 422

2012

1 357,0

13 734,5

10 121

2013

1 354,4

14 133,1

10 435

2014

1 351,8

14 186,2

10 494

2015

1 351,1

14 315,8

10 596

2016

1 348,8

14 629,9

10 847

2017

1 339,3

14 605,0

10 905

2018

1335,2

14 592,2

10 929

Ogółem

–

177 176,3

–

a) uwzględnia: JPO, UPO, dopłaty energetyczne, płatności cukrowe, oddzielną płatność z tytułu owoców i warzyw,

przejściowa płatność z tytułu owoców miękkich, wsparcie specjalne

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/
wdrazane-programy-i-dzialania-dane-liczbowe/zrealizowane-platnosci-obszarowe.html

Wysokość wsparcia była zróżnicowana, różnice te są widoczne porównując
gospodarstwa uczestniczące w Polskim FADN według typów rolniczych i wielkości ekonomicznej. W 2004 roku udział dopłat do produkcji wynosił 3,5%
a w 2018 roku 23,1%, natomiast udział dopłat do dochodu wynosił odpowiednio
15% i 77,8%. Największy był w typie zwierzęta trawożerne w 2018 roku wówczas
dopłaty do produkcji wynosiły 58,1% i 136,8% do dochodu.
Biorąc pod uwagę wyniki standardowe gospodarstw Polskiego FADN za rok
obrachunkowy 2018 roku ustalono, iż w przypadku gospodarstw ogółem relacja
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dopłat do produkcji ukształtowała się na poziomie 23,1%, a do dochodu na poziomie 77,8%. W gospodarstwach poszczególnych grup wielkości ekonomicznej
relacje te kształtowały się następująco: bardzo małe 38,6 i 145,1%, małe – 33,6
i 92,3%, średnio-małe – 24,4 i 59,4%, średnio-duże – 18,1 i 47,5%, duże – 12,2
i 44,8% oraz bardzo duże – 14,5 i 285,4% (tabela 5). Znaczące różnice występują
także między typami rolniczymi. Na przykład relacja dopłat do produkcji i do dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego w przypadku gospodarstw zwierzęta
trawożerne ukształtowała się odpowiednio – 58,1 i 136,8%, mieszanych – 25,6
i 122,8%, uprawach polowych – 29,6 i 84,3%, krów mlecznych – 22,1 i 46,6%,
trzoda chlewna – 11,8 i 57,2% oraz upraw ogrodniczych – 4,7 i 14,5% (tabela
5). Należy zwrócić uwagę, że dopłaty do działalności operacyjnej w przeliczeniu
na 1ha UR nie wykazywały znaczących różnic między klasami wielkości ekonomicznej jak i typami rolniczymi. Natomiast miał miejsce duży wzrost dopłat do
hektara. W 2004 roku wynosiły one 188 zł/ha UR, a w 2018 roku 1447,8 zł/ha
UR co oznacza ponad siedmiokrotny (7,7) wzrost ich wartości. Różnica między
gospodarstwami w typie uprawy polowe o najniższych dopłatach na ha UR –
1318,3 zł a zwierzęta trawożerne o najwyższych dopłatach – 1830,6 zł wynosiła
38,9%. Z kolei różnica między typami rolniczymi gospodarstw bardzo duże o najniższych dopłatach na 1 ha UR – 1095,2 zł a gospodarstwa małe o najwyższych
dopłatach – 1615,4 zł wynosiła 47,5%. Ponadto dopłaty ze swej natury mają charakter powierzchniowy, więc im większe gospodarstwo tym większa wartość dopłat. I tak, przyjmując za 100 wielkość dopłat do działalności operacyjnej w przeciętnym gospodarstwie w 2018 roku, dopłaty w grupach gospodarstw według klas
wielkości ekonomicznej kształtowały się następująco: bardzo małe – 45%; małe
– 92%; średnio-małe – 163%; średnio-duże – 245%; duże – 486% oraz bardzo
duże – 4037%. To skutkuje znaczną koncentracją płatności do działalności operacyjnej w gospodarstwach klas ekonomicznych duże i bardzo duże [Zegar 2018].
Gospodarstwa duże stanowiły 2,2% ogółu gospodarstw (reprezentowanych przez
FADN – 730,8 tys.), a przypadało na nie 20,4% ogólnej kwoty płatności. Z kolei
w gospodarstwach bardzo dużych, które stanowiły 0,29% ogółu, dopłaty do działalności operacyjnej wyniosły aż 13,9% tej kwoty.
Dopłaty bezpośrednie nie są płatnościami ukierunkowanymi i nie zobowiązują do podjęcia określonych działań w gospodarstwie, dlatego ich przeznaczenie
nie jest instytucjonalnie kontrolowane. Dopłaty jakie otrzymują polscy rolnicy
mają decydujący wpływ na dochody gospodarstw ale również są źródłem finansowania inwestycji modernizacyjnych [Poczta i in. 2009; Poczta 2010; Józwiak, Mirkowska 2009; Sass 2019; Judzińska, Łopaciuk 2012]. Z badań W. Czubaka [2012]
wynika, że najczęściej rolnicy przeznaczają płatności bezpośrednie na zakup obrotowych środków do produkcji (nawozy, środki ochrony roślin, nasiona, pasze,
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paliwo). Przeznaczyli na ten cel około 62% dopłat. Natomiast około 30% środków
kierowane była na działania związane z modernizacją gospodarstw (wydatki inwestycyjne).
Tabela 5
Udział dopłat do działalności operacyjnej w produkcji i w dochodzie
według wielkości ekonomicznej i typów rolniczych
Wyszczególnienie

Udział dopłat do produkcji
(%)
2004 r.

2018 r.

Udział dopłat do dochodu
(%)
2004 r.

Dopłaty do hektara
zł/ha UR

2018 r.

2004 r.

2018 r.

Wielkość ekonomiczna
Ogółem

3,47

23,14

14,97

77,83

188,0

1447,8

Bardzo małe

4,68

38,58

33,95

145,14

183,1

1429,6

Małe

3,91

33,55

18,61

92,30

184,0

1615,4

Średnio-małe

3,28

24,38

12,94

59,37

174,6

1596,1

Średnio-duże

2,60

18,14

9,64

47,53

176,9

1454,5

Duże

2,22

12,22

8,74

44,80

178,3

1224,9

Bardzo duże

7,80

14,52

25,41

285,42

266,2

1095,2

Uprawy polowe

6,19

29,58

24,28

84,27

222,7

1318,3

Uprawy ogrodnicze

0,17

4,73

0,92

14,54

122,0

1715,9

Uprawy trwałe

1,78

13,39

8,62

58,09

200,8

1297,4

Krowy mleczne

4,66

22,06

14,15

46,61

220.1

1716,3

Zwierzęta trawożerne

3,83

58,09

13,35

136,75

177,8

1830,6

Zwierzęta ziarnożerne

Typy rolnicze

1,05

–

5,29

–

153,2

–

Trzoda chlewna

–

11,79

–

57,21

–

1394,0

Drób

–

2,33

–

9,62

–

1320,0

3,98

25,57

17,17

122,78

170,5

1413,4

Mieszane

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2004 r., Warszawa 2006, Wyniki standardowe 2018 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim
FADN, Warszawa 2019.

Więcej na inwestycje przeznaczały gospodarstwa większe [Sadowski, Antczak
2012]. Ponadto dopłaty bezpośrednie były dobrym zabezpieczeniem zobowiązań gospodarstwa rolnego i gwarantowały spłatę zobowiązań. „W tym kontekście
uprawnione jest wnioskowanie, że przy pewnym poziomie wielkości gospodarstwa dopłaty bezpośrednie przyjmują charakter transferów o charakterze inwestycyjnym” [Czubak 2012]. Dopłaty bezpośrednie powodują wzrost dochodów
rolników ich stabilizację ale mają także negatywny wpływ na:
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– ograniczenie podaży ziemi;
– przyczyniają się do wzrostu cen ziemi;
– podtrzymują istniejącą strukturę agrarną.
Znaczna część dopłat (blisko połowa) trafia do gospodarstw, które w dłuższej
perspektywie nie mają możliwości rozwoju, niezależnie od faktu korzystania ze
wsparcia, czy też nie. Jest to wsparcie socjalne. Mało zasadne jest, aby w długim
okresie gospodarstwa socjalne mogły być wspierane ze środków polityki rolnej,
która powinna koncentrować się we wspieraniu gospodarstw towarowych i na
podnoszeniu siły konkurencyjnej polskiego rolnictwa. Do nieżywotnych ekonomiczne gospodarstw powinna być kierowana inna polityka niż do gospodarstw
dużych. Powinno to być wsparcie ukierunkowane na rozwój przedsiębiorczości
[Zawalińska i in. 2015].
Należy jednak w tym miejscu wskazać na priorytety krajowej polityki rolnej.
Polska jest jedynym krajem Wspólnoty, który zdecydował się przesunąć maksymalną dopuszczalną pulę 25% wartości funduszy przeznaczonych na rozwój obszarów wiejskich PROW 2014-2020 do I filara (system wsparcia bezpośredniego). „Oznacza to, że z puli 1,3 mln beneficjentów płatności bezpośrednich około
600 tys. rolników de facto nie produkuje na rynek, ale pozostaje podmiotem polityki rolnej, otrzymując co roku płatności bezpośrednie, które w tym przypadku
pełnią funkcję wsparcia socjalnego” [Nurzyńska 2018].
Czynnikiem ograniczającym przepływ ziemi od gospodarstw słabych ekonomicznie, w zdecydowanej większości małych obszarowo jest system płatności obszarowych [Dzun, Józwiak 2009; Tomczak 2009; Michna 2009]. Podstawowym
elementem oceny rolnictwa jest struktura jego podmiotów produkcyjnych, szczególnie struktura obszarowa gospodarstw i struktura użytkowania ziemi według
grup obszarowych [Bear-Nawrocka, Poczta 2016]. Po akcesji Polski do UE wystąpiły zauważalne zmiany w strukturze obszarowej gospodarstw rolnych. Po akcesji Polski do UE nastąpiło przyspieszenie pożądanych przemian strukturalnych
w rolnictwie polskim. Dynamika tych zmian była i jest w dalszym ciągu zdecydowanie za wolna w stosunku do wyzwań wynikających z procesów integracji
i globalizacji [Dzun 2011].
Dystans dzielący polskie rolnictwo na tle UE widać porównując ekonomiczną wielkość gospodarstw. Prawie połowę polskich gospodarstw stanowią gospodarstwa wytwarzające do 4 tys. euro Standardowej Produkcji (SO), z tych
gospodarstw pochodzi tylko 6% SO ogółem. Z kolei udział gospodarstw dużych
i bardzo dużych, wytwarzających powyżej 100 tys. euro SO, wynosił w 2013 roku
1,8%, gospodarstwa te wytwarzały około 35% SO. W rolnictwie niemieckim, francuskim i duńskim gospodarstwa powyżej 100 tys. euro SO stanowiły 37% i wytwarzały około 90% wartości standardowej produkcji [Bear-Nawrocka, Poczta
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2016]. „Struktura agrarna rolnictwa indywidualnego w Polsce istotnie odbiega od
analogicznej struktury w krajach znaczących na Jednolitym Rynku Europejskim
w zakresie podstawowych towarów rolno-spożywczych. Strukturę tę powszechnie uważa się za główny wyznacznik zacofania (opóźnienia) polskiego rolnictwa
w stosunku do rolnictwa większości krajów Unii Europejskiej” [Zegar 2018].
Należy zwrócić uwagę na szczególne zjawisko wiążące się z dużą rolą dopłat.
Z jednej strony są one gwarantem dochodów gospodarstw rolnych, z drugiej
jednak – ograniczają zainteresowanie rolników poprawą efektywności gospodarowania [Bezat-Jarzębowska, Rembisz 2013; Kata 2012; Sass 2019]. Zdaniem
W. Józwiaka i Z. Mirkowskiej [2008] istnieją przesłanki wskazujące, że zjawisko
to występuje również w Austrii, Danii, Niemczech i Szwecji [Józwiak, Mirkowska
2008]. W następnych latach wzrost dochodów musi się dokonać poprzez poprawę
efektywności i zwiększenie produkcji [Zegar 2008].

5. Podsumowanie
Po akcesji do Unii Europejskiej w wyniku wsparcia sektora rolnego subwencjami
wystąpił wyraźny wzrost dochodów gospodarstw rolnych. Średnie tempo wzrostu
dochodu w latach 2004-2018 dla gospodarstw ogółem wynosiło 4,75%. Największy
wzrost dochodów był w gospodarstwach mlecznych. W tych gospodarstwach dochody wzrastały średnio w roku o 10,68%. Z kolei w gospodarstwach trzodowych
wystąpił spadek dochodów o 6,15%. Zastanawiający jest spadek dochodów w gospodarstwach bardzo dużych o średniej powierzchni w roku 2018 około 1000 ha.
W latach 2004-2018 dochody gospodarstw bardzo dużych spadały średnio w roku
o 0,51%. Ponadto dochody tych gospodarstw charakteryzowały się największymi wahaniami, współczynnik zmienności wynosił 61,6%. W latach o dobrej koniunkturze w rolnictwie (lata 2011 i 2012) wynosiły ponad milion zł, a w latach
o złej koniunkturze (lata 2005, 2008 i 2016) był gwałtowny spadek dochodów.
Na dochody gospodarstw bardzo dużych istotny wpływ maja koszty czynników
zewnętrznych (wynagrodzenia, czynsze i odsetki), które mają charakter kosztów stałych. W latach 2004-2018 koszty te systematycznie rosły i w 2018 roku
ich udział w kosztach ogółem wynosił 22,35%. Dominującą pozycję w kosztach
czynników zewnętrznych miały koszty wynagrodzeń około 85%. Duże wahania
gospodarstw największych świadczą o tym, że wraz ze wzrostem skali produkcji
wzrasta ryzyko ekonomiczne.
Objęcie rolnictwa mechanizmami WPR istotnie zmieniło sytuację ekonomiczną gospodarstw rolnych. Wielkość zrealizowanych płatności bezpośrednich wzrosła z 6,3 mld zł w 2004 roku do 14,6 mld zł w 2018 roku był to wzrost o 130,3%.
Płatność na gospodarstwo w 2018 roku wyniosła 10, 9 tys. zł, był to wzrost w sto-
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sunku do 2004 roku o 139,1%. Przeciętne gospodarstwo rolne otrzymało w ramach płatności bezpośrednich wsparcie w kwocie około 130 tys. zł. Wysokość
wsparcia była zróżnicowana, różnice te są widoczne porównując gospodarstwa
uczestniczące w Polskim FADN według typów rolniczych i wielkości ekonomicznej. W 2004 roku udział dopłat do dochodu wynosił 15% a w 2018 roku 77,8%.
Największy udział dopłat w dochodzie był w gospodarstwach bardzo dużych 285,4% i bardzo małych - 145,1%.
Po akcesji do Unii Europejskiej głównym źródłem dochodów były płatności
bezpośrednie. W następnych latach wzrost dochodów musi się dokonać głównie
poprzez poprawę efektywności.
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STRESZCZENIE

Głównym celem pracy jest ocena wpływu płatności bezpośrednich na dochody gospodarstw rolnych po akcesji do Unii Europejskiej. Podstawową metodą wykorzystaną w pracy
jest metoda porównań. Analizowano dochody i wielkość wsparcia bezpośredniego w gospodarstwach rolnych według wielkości ekonomicznej (klasyfikacja ES6) oraz typów rolniczych
(klasyfikacja TF8). Zmiany dotyczące wielkości dochodów w latach 2004-2018 analizowano wykorzystując wskaźnik średniego tempa zmian. Z przeprowadzonych badań wynika,
że średnie tempo wzrostu dochodów w latach 2004-2018 dla gospodarstw ogółem wynosiło
4,75%. Wzrost dochodów był zróżnicowany w zależności od wielkości ekonomicznej i typu
rolniczego. Największy wzrost dochodów był w gospodarstwach mlecznych. W tych gospodarstwach dochody wzrastały średnio w roku o 10,68%. Z kolei w gospodarstwach
trzodowych wystąpił spadek dochodów o 6,15%. Zastanawiający jest spadek dochodów
w gospodarstwach bardzo dużych o średniej powierzchni w roku 2018 około 1000 ha.
W latach 2004-2018 dochody gospodarstw bardzo dużych spadały średnio w roku
o 0,51%. Po akcesji do Unii Europejskiej głównym źródłem dochodów były płatności
bezpośrednie. Ich udział wzrósł z 15% w 2004 roku do 77,8% w 2018 roku.
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SUM M A RY

The main purpose of the work is to assess the impact of direct payments on farm income
after accession to the European Union. The basic method used in the work is the comparison
method. Income and the amount of direct support in farms were analyzed according to the
economic size (ES6 classification) and types of farming (TF8 classification). Changes in the
amount of income in 2004-2018 were analyzed using the average rate of change indicator.
The conducted research shows that the average income growth rate in 2004-2018 for farms in
total was 4.75%. The increase in income varied depending on the economic size and type of
farming. The greatest increase in income was recorded in dairy farms. In these farms, income
increased on average by 10.68% per year. On the other hand, on pig farms there was a decrease in income by 6.15%. The decrease in income on very large farms with an average area of
around 1000 ha in 2018 is surprising. In 2004-2018, the income of very large farms decreased
on average by 0.51% per year. After accession to the European Union, direct payments were
the main source of income. Their share increased from 15% in 2004 to 77.8% in 2018.
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1. Wstęp
Polska od lat szczyci się narastającą nadwyżką eksportu rolno-spożywczego nad
importem, która w 2019 roku osiągnęła ponad 11,0 mld euro. Dodatnie saldo
handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi skrywa jednak poważne
wyzwanie: podobnie jak w Unii Europejskiej nasza produkcja zwierzęca oparta
jest na imporcie pasz białkowych.
Wielkim sukcesem sektora rolno-żywnościowego w Polsce jest, potwierdzona
narastającym dodatnim saldem wymiany handlowej, konkurencyjność na rynkach międzynarodowych. Sukces jest jeszcze większy, gdy wyniki handlu rolno-spożywczego przedstawimy na tle handlu ogółem. W ostatnich 10 latach saldo
handlu rolno-spożywczego systematycznie rosło i osiągnęło w 2019 r. ponad
11 mld euro. W tym samym czasie saldo handlu ogółem było w Polsce zmienne
i kształtowało się od minus 15,9 mld euro w 2011 r. do 1,8 mld w 2019 r. Wyniki
ostatniego analizowanego roku 2019 wskazują, że z salda wnoszonego przez sektor rolno-spożywczy w wysokości 11,2 mld euro pozostałe działy razem „skonsumowały” 9,4 mld euro i pozostało saldo handlu ogółem na poziomie 1,8 mld euro.
To sektor rolno-spożywczy okazuje się trwale konkurencyjnym na wymagających
europejskich i światowych rynkach (tabela 1).
W największym stopniu do nadwyżki eksportu nad importem rolno-spożywczym przyczyniają się branża drobiarska (saldo w 2019 r. 2,80 mld euro) i mleczarska (saldo w 2019 r. 1,33 mld euro) [Łopaciuk 2019]. Jednak możliwości produkcyjne branży drobiarskiej i trzody chlewnej, a w mniejszym stopniu też branży
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mleczarskiej, są mocno uwarunkowane importem śruty sojowej (około 2,5 mln
ton w 2018/19, głównie z Argentyny, Brazylii i Paragwaju) [Dzwonkowski 2019].
Unia Europejska produkuje tylko 26% śrut poekstrakcyjnych z nasion oleistych
(głównie soi i rzepaku) skarmianych przez zwierzęta gospodarskie w krajach
członkowskich [EC 2019].
Tabela 1
Wymiana handlowa Polski w latach 2010-2019
Handel ogółem
Lp.

Rok

eksport

import

Handel rolno-spożywczy
saldo

eksport

[mld euro]

import

saldo

[mld euro]

1.

2019

235,8

234,0

1,8

31,8

20,5

11,2

2.

2018

223,6

228,2

-4,6

29,7

20,0

9,7

3.

2017

206,6

206,1

0,5

27,8

19,3

8,5

4.

2016

184,8

180,9

3,9

24,3

17,3

7,0

5.

2015

179,6

177,2

2,3

23,9

16,1

7,8

6.

2014

165,8

168,4

-2,7

21,9

15,1

6,7

7.

2013

155,0

157,0

-2,0

20,4

14,3

6,1

8.

2012

143,5

154,0

-10,6

17,9

13,6

4,3

9.

2011

136,7

152,6

-15,9

15,2

12,6

2,6

10.

2010

120,4

134,2

-13,8

13,5

10,9

2,6

Źródło: Obliczenia własne na podstawie: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/handel/obroty-towarowe-handlu-zagranicznego-ogolem-i-wedlug-krajow…
[poz. 37] oraz Analizy Rynkowe. Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi
nr 23-50. IERiGŻ-PIB, MRiRW, Warszawa.

Doświadczenia okresu pandemii pomagają uwidocznić, co się stanie, gdy
przerwane zostaną międzynarodowe łańcuchy dostaw. W tej sytuacji warto poszukiwać odpowiedzi na pytanie: dlaczego rolnicy w Polsce nie podejmują uprawy strączkowych? Głównym celem artykułu jest wskazanie wybranych ograniczeń ekonomicznych uprawy tej grupy roślin.

2. Brak samowystarczalności w zakresie białka paszowego
Samowystarczalność żywnościowa oceniana jest jako stosunek krajowego zużycia produktów rolno-spożywczych względem krajowej produkcji [Pawołek 2015,
Szczepaniak 2012, Barrett 2010, Rutkowski, Jankowski 2011]. Analogicznie pojmuje się samowystarczalność w zakresie białka paszowego. Zajmujący się zagadnieniem naukowcy zwracają uwagę na uzależnienie krajowego bezpieczeństwa
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żywnościowego od bezpieczeństwa białkowego1. Obecnie w Polsce zapotrzebowanie na paszowe białko roślinne w ok. 20% pokrywane jest z rodzimych źródeł.
Gdyby cała krajowa produkcja białka została zagospodarowana w Polsce to pokryłaby ogółem 40% potrzeb. Jednak eksport poekstrakcyjnej śruty rzepakowej (0,7
mln ton rocznie) i nasion roślin strączkowych (70-100 tys. ton rocznie) zmniejsza
dyspozycyjną ilość rodzimego białka o 12%2. Import soi i śruty sojowej do Unii
Europejskiej wzrósł z 25,4 mln ton w 2012/2013 do 41,9 mln ton w 2018/2019
[Jerzak, Śmiglak-Krajewska 2020]. Unia Europejska, w tym też Polska, nie jest
samowystarczalna w zakresie białka paszowego.
W celu szczegółowej analizy samowystarczalności w zakresie białka paszowego Polski oraz określenia tendencji, badaniami objęto ponad 20-letni okres. Dane
obejmują okres 1997/98-2019/20, przy czym dwa ostatnie lata gospodarcze to szacunek i prognoza (rysunek 1).
W pierwszych latach objętych analizą (tj. 1997/98-1999/00), kiedy dopuszczalne było stosowanie w żywieniu mączek mięsnych, ich zużycie na poziomie około
450 tys. ton mocno wspierało bilans białka paszowego w Polsce. Udział produkcji
w zużyciu był jednak niski i kształtował się w przedziale 26,7-30,2%3. Po wprowadzeniu zakazu na mączki mięsne, podstawowym źródłem białka paszowego są
śruty poekstrakcyjne, których zużycie rośnie od 2,0 mln ton w 2003/04 do 3,9 mln
ton w 2017/18 i prognozowanego 4,0 mln ton w 2019/20, z tego około 65% stanowiła śruta sojowa (rysunek 1).

1 W warunkach globalizacji gospodarczej samowystarczalność żywnościowa kraju jest rozumiana jako zdolność całej gospodarki – a więc zarówno rolnictwa, przemysłu spożywczego, jak
i innych sektorów (w tym handlu) – do pokrycia krajowego popytu na żywność [Szczepaniak 2012].
W styczniu 2018 r. przedstawiciele klastra Stowarzyszenie Inicjatyw Rolno-Gospodarczych Agroport, wysłali do premiera Mateusza Morawieckiego apel dotyczący patriotyzmu gospodarczego
w produkcji żywności. Pod apelem podpisali się naukowcy z Poznania i Puław. Jego autorzy: prof. dr
hab. Wojciech Święcicki i dr Wojciech Mikulski z Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu; prof. dr hab.
Jerzy Szukała, prof. dr hab. Andrzej Rutkowski i prof. Michał Jerzak z Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu oraz prof. dr hab. Jerzy Księżak z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach są zaniepokojeni o „bezpieczeństwo białkowe” kraju i w swoim apelu piszą: „Pozwalamy sobie
zwrócić uwagę na zagadnienie bezpieczeństwa żywnościowego, a w szczególności bezpieczeństwa
białkowego kraju” [http://rolniczeabc.pl/496818,Apeluja-do-Premiera-o-bezpieczenstwo-bialkowe.
html]. Por. Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości
produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju, PW 2016-2020 http://www.bialkoroslinne.iung.pl/index.php? option=com_content&view=article&id=176&Itemid=103.
2 http://orka.sejm.gov.pl/zapisy8.nsf/0/24768B12D23FA602C12583F500498842/%24File/
0424708.pdf
3 Analizy Rynkowe. Rynek pasz nr 23. IERiGŻ-PIB, MRiRW, Warszawa, s. 36.
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Rysunek 1
Bilans śrut oleistych w latach 1997/98-2019/20 (2018/19S – szacunek,
2019/20P – prognoza)

Źródło: Obliczenia własne na podstawie: Analizy Rynkowe. Rynek pasz nr 23-41.
IERiGŻ-PIB,MRiRW, Warszawa.

3. Małe zainteresowanie uprawą strączkowych
Nasuwa się ważne pytanie, dlaczego tak bardzo pożądana produkcja strączkowych nie cieszy się zainteresowaniem rolników w Polsce?
Zespół badawczy, który od lat poszukuje możliwości zwiększenia produkcji
paszowego białka krajowego, kalkulował dochód rolniczy dla roślin strączkowych
i jęczmienia jarego uprawianych na glebie klasy bonitacyjnej IVa i IVb, kompleksu
żytniego bardzo dobrego i dobrego w Zakładzie Doświadczalnym Złotniki Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w latach 2011-2015 na poziomie 640,961315,05 zł/ha. Dla porównania kalkulowany dochód rolniczy rzepaku ozimego
w ZD Złotniki, średnio za lata 2012/2013-2015/2016, w zależności od przedplonu
i nawożenia azotowego kształtował się od 2388,65 zł/ha (po jęczmieniu jarym,
N – 0 kg/ha) do 3551,29 zł/ha (po strączkowych, N – 60 kg/ha). W tych warunkach dochód z uprawy pszenicy ozimej kalkulowano (średnio za lata 2012/20132015/2016) w zależności od przedplonu i nawożenia od 1978,18 zł/ha (ogniwo
przedplonowe jęczmień jary – rzepak ozimy, N – 0 kg/ha) do 3024,12 zł/ha (ogniwo przedplonowe strączkowe – rzepak ozimy, N – 120 kg/ha) [Szukała, Kotecki
2018]. Porównanie wykazuje, że poziom dochodu rolniczego z uprawy pszenicy
i rzepaku był wielokrotnie wyższy od uzyskiwanego z uprawy strączkowych.
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Oprócz dochodów kalkulowanych uprawy strączkowych, których przykład zaprezentowano powyżej, dysponujemy też dochodami ustalonymi na podstawie rachunkowości [Augustyńska, Bębenista 2020, Skarżyńska 2019]. Dla lat 2015-2017
średni dochód z hektara uprawy wyniósł dla łubinu słodkiego 1450 zł (91% udziału dopłat w dochodzie), a dla żyta ozimego 1309 zł (65% udziału dopłat w dochodzie). Analogicznie dochód z hektara uprawy grochu pastewnego wyniósł 1935 zł
(68% udziału dopłat w dochodzie), a pszenicy ozimej 1770 zł (47% udziału dopłat
w dochodzie). Pewne wątpliwości może tu budzić metodyka rozdzielania kosztów
pośrednich, w wyniku której ustalono wyższe koszty pośrednie uprawy zbóż w stosunku do uprawy roślin strączkowych. Warto też pamiętać, że wartość produkcji
ustalana jest jako iloczyn plonu i ceny, a tylko nikły odsetek strączkowych przechodzi weryfikację ilości, jakości i ceny przez rynek. Rynku nasion roślin strączkowych
z krajowej produkcji praktycznie nie ma [Czerwińska-Kayzer i in. 2016].
Kompleksowa ocena uprawy strączkowych powinna uwzględniać nie tylko
same efekty produkcyjne w roku zasiewu i zbioru, ale też określać, jaki mają one
wpływ następczy na uprawiane po nich rośliny oraz na środowisko glebowe. To
bywa niedoceniane przez rolników [Bennett i in. 2012, Brisson i in. 2010, Szukała,
Kotecki 2018, Czerwińska-Kayzer i in. 2016, Lin, Huybers 2012, Klimek-Kopyra
i in. 2017, Kapusta 2017, O’Donovan i in. 2014].
Duża zmienność plonów wynikająca przede wszystkim z wysokiej wrażliwości
na niedobory wody oraz brak powszechnego rynku i ustabilizowanego popytu na
strączkowe, a w efekcie niskie i zmienne dochody tłumaczą małe zainteresowanie
rolników ich uprawą, co potwierdza bardzo niski ich udział w strukturze zasiewów [Kapusta 2017, Czerwińska-Kayzer i in. 2016, Klimek-Kopyra i in. 2017].
Rodzime strączkowe są pod silną presją importowanych poekstrakcyjnych śrut
sojowych lepszych pod względem paszowym [Rutkowski 2017], których wystandaryzowane, duże partie są oferowane w relatywnie niskich cenach i często z korzystnymi formami płatności.

4. Nadzieja w soi?
Prowadzone, szczególnie intensywnie od pierwszych dekad XX w., prace nad hodowlą kukurydzy, będące rezultatem zainwestowania i skoncentrowania przez
czołowe światowe firmy potężnych środków finansowych i systematycznej, wytrwałej pracy licznego grona najlepszych fachowców, pozwoliły uzyskać odmiany
dostosowane do uprawy na dużych szerokościach geograficznych [Phillips 2010].
Dostęp do tych odmian oraz kompleksowy rozwój usług specjalistycznych (siew
punktowy, zbiór, skup i suszenie) bardzo poprawił w Polsce samowystarczalność
w zakresie kukurydzy. Czy w zakresie białka paszowego podobną rolę może ode-
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grać soja? Na wstępie trzeba jednak uwzględnić, że wyhodowanie nowych odmian soi dostosowanych do uprawy na dużych szerokościach geograficznych jest
trudniejsze niż w przypadku kukurydzy [Bezpieczeństwo białkowe kraju... poz.
33]. Dzisiaj moda na soję jest, przeanalizujmy jednak czym realnie dysponujemy.
Na podstawie wyników porejestrowych doświadczeń odmianowych można ocenić narastanie zainteresowania soją w Polsce. W 2010 r. badano 2 odmiany w 6 lokalizacjach na południu kraju (umownie w pasie autostrady A4). Wyniki roku 2015
opracowano dla 5 odmian na podstawie 14 doświadczeń, których lokalizacja dotarła do umownej linii autostrady A2. Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych soi dla roku 2019 opracowano dla 32 odmian, na podstawie 34 przyjętych do
syntezy doświadczeń zlokalizowanych na terenie całego kraju (tabela 2).
Narastające zainteresowanie soją w Polsce znajduje wyraz w wielu inicjatywach,
debatach, badaniach, jak np. II Ogólnopolska Giełda Strączkowych [II Ogólnopolska Giełda Strączkowych...; Daleszyński, Czubiński 2019; Śliwa i in. 2015].
Mniej jest badań całościowych, pozwalających na kompleksową ocenę wyników
ekonomicznych z poziomu gospodarstwa rolniczego. W tym celu wykorzystano
rezultaty projektu regionalnego realizowanego w latach 2018-2019 przez konsorcjum z udziałem KPODR w Minikowie [Soja w województwie kujawsko-pomorskim... poz. 32]. Na wstępie trzeba zauważyć, że był to okres niekorzystnego dla
soi rozkładu opadów i temperatur w okresie wegetacji. Średnie plony w Zakładzie Doświadczalnym Mochełek Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego
w Bydgoszczy wyniosły w 2018 r. 1,80 t/ha (17 odmian), a w 2019 r. 1,20 t/ha
(19 odmian). W gospodarstwie rolnym Grocholin PW Lechpol sp. z o.o. testowano w 2018 r. 15 odmian i uzyskano średni plon 2,03 t/ha, a w 2019 r. w gospodarstwie rolnym Tupadły dla 20 odmian 1,08 t/ha.
Ocenę efektów ekonomicznych umożliwiły szczegółowe dane zebrane w pięciu
gospodarstwach z województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego, uprawiające w warunkach produkcyjnych, po 2,5 ha dwóch wybranych odmian soi
(tabela 3).
Trzeba raz jeszcze zaznaczyć, że niskie plony soi w gospodarstwach uczestników projektu mogły wynikać z bardzo niekorzystnego rozkładu opadów i temperatur w okresie wegetacji w latach 2018-2019. Można przypuszczać, że w warunkach chociaż przeciętnych będzie można uzyskiwać wyższe plony. Dlatego podjęto próbę oszacowania plonu soi zapewniającego poziom nadwyżki bezpośredniej
konkurencyjny wobec innych upraw. Dla osiągnięcia relatywnej opłacalności
plony soi muszą wynosić co najmniej 2,50 t/ha. Taki plon pozwala uzyskać nadwyżkę bezpośrednią zbliżoną do poziomu kosztów pośrednich4 przeliczonych na
4 Gdy nadwyżka bezpośrednia zaczyna przewyższać koszty pośrednie, to zaczyna pojawiać się
dochód.
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1 ha użytków rolnych, które rosną wraz z wielkością ekonomiczną gospodarstw
w przedziale 2,60-4,13 tys. zł. Podobny pogląd wyraził prof. J. Szukała podczas
debaty na II Ogólnopolskiej Giełdzie Strączkowych.
Tabela 2
Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych soi w latach 2010-2019
Lp.

Rok

1.
2.

Liczba

Plon wzorca

doświadczeń

odmian

[t/ha]

2019

34

32

2,68

2018

32

33

3,73

3.

2017

20

27

3,44

4.

2016

20

8

3,11

5.

2015

14

5

1,93

6.

2014

16

3

3,12

7.

2013

16

3

2,68

8.

2012

8

2

2,71

9.

2011

7

2

2,46

10.

2010

6

2

3,34

Źródło: Obliczenia własne na podstawie wyników porejestrowych doświadczeń
odmianowych (PDO) COBORU z lat 2010-2019 [poz. 38].

Postęp odmianowy oraz dopracowanie technologii uprawy soi w Polsce będą
podnosić prawdopodobieństwo systematycznego uzyskiwania plonów powyżej
tej granicy (tabela 3).
Oczywiście, wyników projektu nie należy uogólniać, gdyż próba była mała,
a metodyka nie uprawnia do wnioskowania naukowego. Celem projektu było
sprawdzenie możliwości wdrożenia uprawy i użycia w żywieniu soi w wybranych
pięciu gospodarstwach z woj. kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. W okresie trwania projektu wystąpiły wyjątkowo niekorzystne warunki pogodowe, co
zaniżyło plony w stosunku do uzyskiwanych w przeciętnych warunkach pogodowych. Losowe niepowodzenia nie powinny zniechęcać naukowców, doradców
i rolników. Najważniejszym celem strategicznym polityki rolnej pozostaje zwiększenie produkcji paszowego białka krajowego, co wymaga dalszych systematycznych badań oraz popularyzacji i wdrażania dostępnych rozwiązań.
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Tabela 3
Rachunek przychodów, kosztów bezpośrednich i nadwyżki bezpośredniej
uprawy soi w gospodarstwach uczestników projektu „Moja soja”
w latach 2018-2019 [zł/ha]
Lp.

Wyszczególnienie

2018

2019

A.

Wartość produkcji, w tym:

3 914,77

3 334,66

3 624,72

4 684,27

– nasiona soi

2 366,15

1 804,41

2 085,28

3 130,29

– płatności bezpośrednie

1 553,98

1 553,98

1 553,98

1 553,98

plon [t/ha]
B.

C.

2018-2019

Projekcja

1,92

1,49

1,71

2,50

Koszty bezpośrednie, w tym:

2 241,81

2 097,64

2 169,73

2 169,73

– materiał siewny

1 267,00

1 232,68

1 249,84

1 249,84

– nawozy

547,29

470,40

508,85

508,85

– środki ochrony roślin

427,52

394,56

411,04

411,04

1 672,96

1 237,02

1 454,99

2 514,55

Nadwyżka bezpośrednia

Źródło: Raport z badań dla Konsorcjum „Moja Soja” pt. „Soja w województwach kujawsko-pomorskim i wielkopolskim – innowacyjne rozwiązania w uprawie i skarmianiu
dla gospodarstw rolnych” [poz. 9].

5. Które gospodarstwa mogą znacząco zwiększyć produkcję
strączkowych
W ramach projektu „Moja Soja” sprawdzano też przeprowadzenie ekstruzji i wykorzystanie zebranej soi w żywieniu zwierząt w gospodarstwie. Pewną zaletą
uprawy soi na własne potrzeby byłoby ograniczenie transportu i jego ujemnych
skutków (w porównaniu z przywozem soi z Ameryki Południowej wyraźnie niższe zużycie paliw i presja na środowisko oraz ryzyko dostaw) [Kastner i in. 2014,
Weinzettel i in. 2019, Cunningham i in. 2013, D’Odorico i in. 2014, Folberth i in.
2020]. Jednak koncepcja prowadzenia produkcji zwierzęcej na bazie pasz sporządzanych w gospodarstwie z własnych surowców nie sprzyja wzrostowi wydajności
pracy. Gospodarstwa specjalizujące się w produkcji świń i drobiu (TF505 – chów
zwierząt ziarnożernych) charakteryzują się najniższym wskaźnikiem użytków rolnych na osobę pracującą. Brak dostępu do ziemi, rolnicy z tego typu gospodarstw
rekompensują sobie zakupem pasz treściwych, co powiększa możliwości uzyskania
opłacalnej skali produkcji (rysunek 2).
W warunkach ograniczonego dostępu do ziemi rolnicy starają się intensyfikować produkcję. Kierunkiem oszczędzającym ziemię jest właśnie chów zwierząt
5 TF (ang. Type of Farming)–Typ rolniczy gospodarstwa rolnego określany na podstawie
udziału wartości produkcji standardowej (ang. Standard Output – SO) z poszczególnych działalności rolniczych w tworzeniu całkowitej wartości SO gospodarstwa. Typ rolniczy gospodarstwa odzwierciedla jego poziom i kierunek specjalizacji.
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ziarnożernych TF50 (świń i drobiu). Gospodarstwa o tym kierunku produkcji charakteryzują się relatywnie niskim zasobem ziemi przypadającym na pracującego (są
ziemiooszczędne), co jest możliwe dzięki zakupom dużych ilości pasz. W ten sposób hodowcy niejako uzupełniają własne zasoby ziemi użytkami rolnymi zajętymi
pod uprawę soi i kukurydzy położonymi nawet na odległych kontynentach.
Z kolei gospodarstwa specjalizujące się w uprawach polowych (TF15), dla
uzyskania wysokiej wydajności pracy, wymagają dużego wyposażenia pracującego w ziemię. Gospodarstwa z chowem bydła mlecznego (TF45) i wielostronne
(TF80) sytuują się pomiędzy wcześniej wymienionymi. W efekcie, dla uzyskania
takiej samej wydajności pracy, np. 300 tys. zł produkcji na osobę w roku potrzeba
następującej powierzchni użytków rolnych na pracującego (rysunek 2):
 gospodarstwa z chowem zwierząt ziarnożernych (TF50) – 20 ha,
 gospodarstwa z chowem bydła mlecznego (TF45) – 28 ha,
 gospodarstwa wielostronne (TF80) – 42 ha,
 gospodarstwa polowe (TF15) – 67 ha.
Rysunek 2
Wpływ wyposażenia pracującego w ziemię na wydajność pracy
w gospodarstwach z chowem ziarnożernych (TF 50), z bydłem mlecznym
(TF45), wielostronnych (TF80) oraz polowych (TF15) w woj. kujawskopomorskim w latach 2004-2017

Źródło: Obliczenia własne na podst. FADN [poz. 41].
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Potencjalnie, produkcję strączkowych mogą podjąć gospodarstwa polowe
TF15 (specjalizujące się w uprawie zbóż, oleistych i strączkowych), które charakteryzują się największą relacją ziemia/praca. Gospodarstwa specjalizujące się
w chowie świń i drobiu (TF50 – zwierzęta ziarnożerne), ze względu na najniższe
wyposażenie pracujących w ziemię, dążą do zwiększania skali produkcji przez rosnące zakupy pasz.

6. Opłacalność substytucji zbóż przez soję
Rolnicy przeznaczając dzisiaj ziemię pod uprawę soi (przy nie najwyższych
i zmiennych plonach) uzyskają pewną ilość własnej paszy białkowej, lecz utracą
jednocześnie możliwość pozyskania na tych gruntach zbóż paszowych (np. pszenżyta), których plonowanie jest stabilniejsze. Zamiast około 2-2,5 t. soi, rolnik woli
wyprodukować 6-9 t. zboża paszowego, a śrutę sojową dokupić (zwłaszcza, że jest
relatywnie tania). W tym przypadku w podjęciu decyzji pomocne będzie porównanie stopy substytucji produktów z odwrotnością ich relacji cen [Heady 1967].
Zastępowanie produkcji zbóż paszowych przez soję będzie opłacalne, gdy stopa substytucji produkcji zboża soją będzie większa od odwrotności relacji cen:

DS
DZ

C
Cs

			
< z
gdzie: DS – przyrost produkcji soi		
DZ – ubytek produkcji zboża		

DS
– stopa substytucji zboża soją
DZ

(1)
Cs – cena soi
Cz – cena zboża

Cz
– odwrotność relacji cen
Cs

Na przykład: DZ = -6,5 t/ha, DS =+2,6 t/ha, Cs = 1400 zł/t, Cz = 700 zł/t, wówczas: 2,6/6,5<700/1400, czyli 0,40< 0,50, zatem substytucja produktów się nie opłaca (przy założonych relacjach cen plony soi powinny wynosić minimum 3,25 t/ha).
Ocenę opłacalności substytucji produkcji zbóż paszowych (pszenżyta ozimego
i jęczmienia jarego) produkcją soi opartą na porównaniu stopy substytucji produktów z odwrotnością relacji cen podano w tabeli 4. Do obliczenia stopy substytucji zboża przez soję wykorzystano plony osiągane w porejestrowych doświadczeniach odmianowych (PDO) COBORU. W praktyce produkcyjnej, rolnicy uzyskują przeciętnie o około 40-60% niższe plony niż w doświadczeniach odmianowych, co określane jest jako tzw. luka plonów. W przypadku zbóż dostępne są od
dziesiątków lat szacowane przez GUS plony uzyskiwane przez rolników6, jednak
z racji początków wdrażania, brak porównywalnej informacji dla soi.
6 Np. pod adresem: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica
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W analizie zaprezentowanej w tabeli 4, lata w których stopa substytucji zbóż
była mniejsza od odwrotności cen, zaznaczono kolorem czerwonym (nie opłaca
się), przypadki odwrotne (opłaca się) zaznaczono na zielono. Okazuje się, że tylko
w latach, w których plony soi przekraczały 3,10 t/ha (poza rokiem 2014 z rekordowymi plonami zbóż), przy występujących relacjach cen, opłacalne było zastępowanie produkcji zbóż paszowych soją przy niższym poziomie agrotechniki a1.
W przypadku pszenżyta przy wyższym poziomie agrotechniki a2 dopiero przy
plonie soi powyżej 3,70 t/ha substytucja zboża okazała się opłacalna (2018 r.); była
też opłacalna w 2010 r. przy plonie soi 3,34 t/ha, lecz wynikało to z wyjątkowo
relatywnie niskich cen zbóż paszowych w tym roku.
Do analizy przyjęto plony zbóż uzyskiwane przy poziomie agrotechniki a1 i a2.
Trzeba jednak uwzględniać, że rolnicy z profesjonalnych gospodarstw produkujących przede wszystkim na rynek i upatrujących w tej produkcji głównego lub
wyłącznego źródła dochodów powszechnie stosują intensywność produkcji założoną przy poziomie a2 (tabela 4). Wysoki poziom agrotechniki (a2) różni się od
przeciętnego zwiększonym o 40 kg/ha nawożeniem azotowym, stosowaniem dolistnych preparatów wieloskładnikowych (łącznie z fungicydami), ochroną przed
wyleganiem (1 zabieg) i chorobami (2 zabiegi). Dla pszenżyta i żyta od roku 2009
wysoki poziom agrotechniki obejmuje tylko dwa zabiegi fungicydowe, połączone
ze stosowaniem dolistnych preparatów wieloskładnikowych, natomiast nawożenie
azotowe jest takie samo na obu poziomach. Zmiana ta podyktowana była brakiem
zarejestrowanych środków chemicznych, zapobiegających wyleganiu dla tych zbóż.
W rzeczywistości na poziomie a2 nawożenie azotem było nieco większe (o 7 kg N/
ha). W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się dodatkowe opryskiwanie regulatorem wzrostu i fungicydem, jak również (po uzyskaniu zgody centrali COBORU) zaniechanie stosowania określonego zabiegu. W roku 2017, z powodu suszy nie zastosowano regulatora wzrostu w pięciu doświadczeniach z jęczmieniem
i jednym z pszenicą. W kilku doświadczeniach nie zastosowano wieloskładnikowych nawozów dolistnych [Najewski, Drążkiewicz, Skrzypek, Szarzyńska 2020].
Uznano, że uśrednienie wyników z 10. letniego okresu będzie dobrym sposobem na wyeliminowanie zmienności powodowanej przez czynniki losowe. Dlatego na podstawie średnich z lat 2010-2019 dla rachunku substytucji oszacowano
minimalny plon soi zapewniający opłacalność zastępowania zbóż paszowych. Dla
opłacalnego zastąpienia uprawy pszenżyta ozimego soją musi ona plonować powyżej 3,4-3,9 t/ha. W przypadku jęczmienia jarego plony soi powinny kształtować
się powyżej 3,1-3,5 t/ha. Przyjmując, że rolnicy, potencjalni producenci soi powszechnie stosują intensywność produkcji założoną przy poziomie agrotechniki a2, minimalne plony soi otwierające perspektywy zastępowania jęczmienia to
około 3,5 t/ha, a dla zastępowania pszenżyta – blisko 4,0 t/ha (tabela 5).
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Zaprezentowany rachunek decyzyjny z perspektywy rolnika nie ujmuje korzyści towarzyszących uprawie strączkowych, a tym bardziej efektów o charakterze
dóbr publicznych. A wystarczy zauważyć, że w wielu grupach gospodarstw rolniczych w Polsce struktura zasiewów jest dalece niewłaściwa, ze zbyt wysokim
udziałem zbóż. Szczegółowych danych do oceny wpływu wielkości ekonomicznej
i kierunku specjalizacji na zasiewy dostarcza tylko unijny systemu rachunkowości
gospodarstw rolnych FADN.
Tabela 4
Rachunek substytucji zbóż paszowych przez soję w latach 2010-2019
Plony a) [t/ha]
Lp.

Rok
soja

pszenżyto
ozime
a1
a2

Ceny b) [zł/t]

jęczmień jary
a1

a2

soja

Stopa substytucji soja/zboże

pszenżyto jęczmień

pszenżyto ozime

jęczmień jary

a1

a2

a1

a2

Relacja cen
zboże/soja
pszenżyto jęczmień

1.

2019

2,68

8,07

8,99

5,99

6,73 1400,0

680,0

690,0

0,3321

0,2981

0,4474

0,3982

0,4857

0,4929

2.

2018

3,73

7,58

8,35

6,16

6,79 1600,0

660,6

679,6

0,4921

0,4467

0,6055

0,5493

0,4129

0,4248

3.

2017

3,44

8,37

9,86

6,97

7,99 1500,0

583,4

612,2

0,4110

0,3489

0,4935

0,4305

0,3889

0,4081

4.

2016

3,11

7,45

8,64

6,52

7,25 1450,0

571,9

58,21

0,4174

0,3600

0,4770

0,4290

0,3944

0,4014

5.

2015

1,93

8,43

9,66

7,36

7,92 1400,0

562,3

610,4

0,2289

0,1998

0,2622

0,2437

0,4016

0,4360

6.

2014

3,12

8,34

10,13

7,86

8,95 1400,0

590,0

626,7

0,3741

0,3080

0,3969

0,3486

0,4214

0,4476

7.

2013

2,68

7,01

8,17

6,58

7,91 1400,0

651,7

733,4

0,3823

0,3280

0,4073

0,3388

0,4655

0,5239

8.

2012

2,71

7,54

8,54

6,72

7,48 1400,0

800,0

819,1

0,3594

0,3173

0,4033

0,3623

0,5714

0,5851

9.

2011

2,46

7,61

8,52

6,19

6,93 1400,0

720,1

753,8

0,3233

0,2887

0,3974

0,3550

0,5144

0,5384

10. 2010

3,34

7,05

8,78

6,38

7,51 1400,0

466,5

489,8

0,4738

0,3804

0,5235

0,4447

0,3332

0,3499

Średnia

2,92

7,75

8,96

6,67

7,55 1435,0

628,7

659,7

0,3794

0,3276

0,4414

0,3900

0,4390

0,4608

a) Plony – wzorzec w PDO COBORU.
b) Ceny:

zboża – Roczniki statystyczne rolnictwa GUS, soja – Rynek pasz. IERiGŻ-PIB oraz https://www.agrolok.pl/
notowania/notowania-sruty-sojowej.htm.

Źródło: Obliczenia własne na podstawie wyników porejestrowych doświadczeń odmianowych (PDO) COBORU http://www.coboru.pl/PDO/pdopublikacjecentralne.
aspx oraz Roczniki statystyczne rolnictwa z lat 2010-2019, GUS Warszawa.
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Tabela 5
Oszacowanie na podstawie rachunku substytucji (średnie z lat 2010-2019)
minimalnego plonu soi zapewniającego opłacalność zastępowania
zbóż paszowych przez soję
Wyszczególnienie

pszenżyto

jęczmień

Poziom
agrotechniki

Stopa
substytucji
zboża soją

Relacja cen

Ubytek
zboża [t/ha]

Min. uzysk
(plon) soi [t/ha]

DS/DZ

Cz/ Cs

DZ

DS

7,745

3,400

8,964

3,935

6,673

3,075

7,546

3,477

a1

0,3794

a2

0,3276

a1

0,4414

a2

0,3900

0,43895

0,4608

Źródło: Obliczenia własne na podstawie wyników tabeli 4.

Ze względu na dostępne dane, problem zastępczo oceniano udziałem powierzchni pod zbożami w stosunku do powierzchni użytków rolnych, a trzeba
pamiętać, że część użytków rolnych, np. naturalne trwałe użytki zielone, są wyłączone ze zmianowania. Zatem tak liczony wskaźnik będzie zaniżony i nie doszacowuje problemu nadmiaru zbóż w zasiewach (rysunek 3). W latach 20042018 nie obserwuje się istotnego zmniejszenia udziału zbóż w zasiewach, który
był szczególnie nadmierny w gospodarstwach z klas najmniejszej wielkości ekonomicznej. Gospodarstwa specjalizujące się w uprawach polowych (TF15) miały
o około 10% niższy udział powierzchni zbóż w powierzchni użytków rolnych od
gospodarstw specjalizujących się w chowie zwierząt ziarnożernych (świnie, drób)
TF50 (rysunek 3).
Dostępne dane pozwalały też na obliczenie prostego wskaźnika wartości produkcji strączkowych w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych. Na podstawie tego
wskaźnika można oceniać, że w latach 2010-2015 rosło zainteresowanie produkcją strączkowych w gospodarstwach polowych. Niestety, w następnych latach nastąpiło załamanie (rysunek 4).
Zwiększanie zasiewów strączkowych bardzo by poprawiło zmianowanie w badanych typach gospodarstw i spowodowało wiele korzystnych efektów produkcyjnych i środowiskowych. Może to być jeden ze sposobów równoważenia rolnictwa, budowania zielonego ładu. Korzyści to: ograniczenie zużycia N, poprawa
bilansu substancji organicznej i sprawności gleby, zmniejszenie natężenia patogenów wynikające z nadmiernego udziału zbóż w zasiewach itp. [Szukała, Kotecki
2018, Bennett i in. 2012, O’Donovan i in. 2014].
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Rysunek 3
Wpływ wielkości ekonomicznej na udział zbóż w powierzchni użytków
rolnych a) gospodarstw polowych TF15 i b) gospodarstw z chowem
ziarnożernych TF50 w Polsce w latach 2004-2018
a) gospodarstwa polowe TF 15

b) gospodarstwa z chowem ziarnożernych TF 50

Źródło: Obliczenia własne na podstawie: https://ec.europa.eu/agriculture/rica/database/report_en. cfm?dwh=SO.
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Rysunek 4
Wpływ wielkości ekonomicznej na wartość produkcji strączkowych na ha
użytków rolnych a) gospodarstw polowych TF15 i b) gospodarstw z chowem
ziarnożernych TF50 w Polsce w latach 2004-2018
a) gospodarstwa polowe TF 15

b) gospodarstwa z chowem ziarnożernych TF 50

Źródło: Obliczenia własne na podstawie: https://ec.europa.eu/agriculture/rica/ database/report_en.cfm?dwh=SO.

Ekonomiczne uwarunkowania uprawy strączkowych w Polsce

51

7. Podsumowanie
Wielkim sukcesem sektora rolno-żywnościowego w Polsce jest, potwierdzona narastającym dodatnim saldem wymiany handlowej, konkurencyjność na rynkach
międzynarodowych. Systematycznie rosnące saldo sektora rolno-żywnościowego
stabilizuje i poprawia wyniki handlu ogółem. Do nadwyżki eksportu nad importem rolno-spożywczym w największym stopniu przyczyniają się branże - drobiarska i mleczarska. Niestety, produkcja drobiarska i trzody chlewnej, a w mniejszym
stopniu też mleczarska, są uwarunkowane importem śruty sojowej. Unia Europejska produkuje tylko 26% śrut poekstrakcyjnych skarmianych przez zwierzęta
gospodarskie w krajach członkowskich, a zatem nie jest (w tym też i Polska) samowystarczalna w zakresie białka paszowego.
Bardzo pożądana produkcja strączkowych nie cieszy się zainteresowaniem rolników w Polsce ze względu na relatywnie niskie i zmienne wyniki produkcyjne
i ekonomiczne. Niskie dochody, duża wrażliwość na niedobór wody oraz brak
powszechnego rynku i ustabilizowanego popytu na nasiona roślin strączkowych
może tłumaczyć małe zainteresowanie rolników ich uprawą.
Wielu uważa, że rozwiązaniem problemu niedoboru białka paszowego w Polsce może być rozwój uprawy soi. Jednak na razie wyniki produkcyjne i ekonomiczne są zbyt niskie i zmienne. Konieczne jest zintensyfikowanie prac na hodowli nowych odmian oraz rozwój usług specjalistycznych (siew punktowy, zbiór,
skup i suszenie).
Potencjalnie, produkcję strączkowych mogą podjąć gospodarstwa polowe
TF15 (specjalizujące się w uprawie zbóż, oleistych i strączkowych), które charakteryzują się największą relacją ziemia/praca. Gospodarstwa specjalizujące się
w chowie świń i drobiu (TF50 – zwierzęta ziarnożerne), ze względu na najniższe
wyposażenie pracujących w ziemię, przez dokupywanie pasz, zwiększają skalę
produkcji, niejako uzupełniając obszar swojego gospodarstwa. Stopa substytucji
uprawy zbóż paszowych (pszenżyto ozime, jęczmień jary) uprawą soi w ostatnim dziesięcioleciu była mniejsza od odwrotności relacji cen, czyli substytucja nie
opłacała się. Przy ukształtowanych relacjach cen zboże/soja, minimalne plony soi
otwierające perspektywy zastępowania jęczmienia to około 3,5 t/ha, a dla zastępowania pszenżyta – blisko 4,0 t/ha.
Zwiększanie zasiewów strączkowych bardzo by poprawiło zmianowanie (zbyt
często zboża są uprawiane po sobie przez 9-10 lat) i spowodowało wiele korzystnych efektów produkcyjnych i środowiskowych. Może to być jeden ze sposobów
równoważenia rolnictwa, budowania zielonego ładu.
Wzrost produkcji paszowego białka krajowego pozostaje najważniejszym celem strategicznym i wymaga dalszych badań oraz systematycznej popularyzacji
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i wdrażania dostępnych rozwiązań. Dla poprawy bezpieczeństwa żywnościowego,
a przez to ogólnego. Doświadczenia okresu pandemii potwierdziły dobitnie dużą
wagę społeczną bezpieczeństwa.
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TADEUSZ SOBCZYŃSKI
EKONOMICZNE UWARUNKOWANIA UPRAWY ROŚLIN STRĄCZKOWYCH W POLSCE

Słowa kluczowe: deficyt białka, opłacalność strączkowych, substytucja zbóż przez soję
STRESZCZENIE

Sektor rolno-żywnościowy poprawia i stabilizuje wyniki handlu ogółem. Produkcja
drobiarska i trzody chlewnej, a w mniejszym stopniu mleczarska, są mocno uwarunkowane importem śruty sojowej. Niskie dochody, duża wrażliwość na niedobór wody oraz
brak powszechnego rynku i ustabilizowanego popytu na nasiona roślin strączkowych
może tłumaczyć małe zainteresowanie rolników ich uprawą. Rozwój uprawy soi w Polsce,
po zwiększeniu i ustabilizowaniu jej plonów, może obniżyć niedobór białka paszowego.
Produkcję strączkowych mogą podjąć gospodarstwa, które charakteryzują się największą
relacją ziemia/praca. Stopa substytucji uprawy zbóż soją w ostatnim dziesięcioleciu była
mniejsza od odwrotności relacji cen, czyli substytucja nie opłacała się. Przy ukształto-
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wanych relacjach cen zboże/soja, minimalne plony soi otwierające perspektywy zastępowania jęczmienia to około 3,5 t/ha, a pszenżyta – blisko 4,0 t/ha. Zwiększanie zasiewów
strączkowych poprawiłoby zmianowanie.
TADEUSZ SOBCZYŃSKI
ECONOMIC CONDITIONS FOR THE CULTIVATION OF LEGUMES IN POLAND

Keywords: protein deficit, legume profitability, substitution of cereals with soy
SUM M A RY

The agri-food sector improves and stabilizes overall trade results. Poultry and pig production, and to a lesser extent dairy production, are strongly dependent on the import of
soybean meal. Low incomes, high sensitivity to water scarcity and the lack of a common
market and stable demand for legumes may explain the low interest of farmers in growing
of those. The development of soybean cultivation in Poland, after increasing and stabilizing its
yield, may reduce the shortage of feed protein. The legume production can be undertaken by
farms with the highest land/ labor ratio. The cereal crops with soybean substitution rate
was lower in the last decade than the reciprocal of their price relation, i.e. the substitution
did not pay off. With the defined grain/soybean price relations, the minimum yield of
soybean opening the prospects of replacing barley is about 3,5 t/ha, and triticale – almost
4,0 t/ha. Increasing the legume crops would improve rotation.
e-mail: tadeusz.sobczynski@kpodr.pl
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1. Wstęp
Wspólna Polityka Rolna (WPR) wywiera znaczący wpływ na sposób użytkowania
gruntów na obszarach wiejskich, próbując jednocześnie odpowiadać na zróżnicowane potrzeby ich mieszkańców oraz zobowiązania ochrony gleb, wód, powietrza
i biocenoz. Wzrost społecznej świadomości ekologicznej doprowadził do stopniowych zmian w kierunku jej ekologizacji. Jednak środowiskowa efektywność
działań wdrażanych w ramach zasad ustalonej polityki, została poddana surowej
krytyce przez ekspertów [Pe’er i in. 2020, Batary i in. 2015].
Skuteczność zasad wzajemnej zgodności w wypełnianiu celów środowiskowych WPR została również zakwestionowana przez Europejski Trybunał Obrachunkowy [ETO 2016] w kontekście ustalonych wskaźników (m.in. jakości wody,
zawartości glebowej materii organicznej czy wskaźnika erozji gleby). Trybunał
zalecił harmonizację przepisów i uproszczenie zasad w zakresie przyszłego programowania polityki rolnej.
Raport ETO z 2017 roku [ETO 2017] wskazuje, że koncepcja zazielenienia nie
była jasno powiązana ze środowiskowymi celami, zdefiniowanymi w tematycznej
strategii ochrony gleb, pakiecie klimatyczno-energetycznym oraz strategii ochrony bioróżnorodności. Brak jest metodologii dostarczającej mierzalne rezultaty instrumentu zazielenienia oraz danych przedstawiających stan wyjściowy przed ich
1 Artykuł opracowano w ramach Programu wieloletniego IUNG-PIB na lata 2016-2020, zadanie
1.7: Opracowanie i doskonalenie metod oceny oraz prognozowania (modelowania) skutków środowiskowych i produkcyjno-ekonomicznych WPR i zmian klimatu.
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wdrożeniem (np. jakość gleb rolniczych, wskaźnik bioróżnorodności gospodarstwa). W 2016 roku zazielenienie objęło realnie 5% gruntów rolnych UE w przeciwieństwie do wskaźnika Komisji na poziomie 77%, który rozlicza wszystkie
grunty rolne gospodarstw kwalifikujących się do zazielenienia, a nie tylko działki
faktycznie objęte praktyką. Zauważono również brak spójności oraz nakładanie
się efektów działań rolno-środowiskowo-klimatycznych w II filarze i efektów zobowiązań rolników w ramach wypełniania zasad wzajemnej zgodności. W Polsce
dotyczyły one głównie stref buforowych i miedz, oczek wodnych, rowów, drzew
oraz roślin okrywowych. Nieosiągnięcie założonych rezultatów objęło także między innymi kwestie rozbieżności rozliczania dywersyfikacji upraw czy wprowadzania w ramach obszarów proekologicznych (EFA) elementów wdrażanych powszechnie przez rolników (np. międzyplony i pokrywa zielona) oraz pomijanie
dobrych praktyk uprawy, nawożenia i ochrony chemicznej zamiast maksymalizacji celów środowiskowo-klimatycznych. Większość działań stanowiła kontynuację tych prowadzonych w poprzednim okresie programowania (2007-2013) i nie
zapewniła wartości dodanej „zazieleniania”.
W najnowszym raporcie Trybunału [ETO 2020], oceniającym skutki WPR dla
różnorodności biologicznej stwierdza się, że brak jest wiarygodnych wskaźników
pozwalających zmierzyć rezultaty i oddziaływanie systemów płatności bezpośrednich i programów rozwoju obszarów wiejskich w odniesieniu do różnorodności biologicznej. Największy potencjał w zakresie realizacji tego celu posiadają,
według państw członkowskich, działania rolno-środowiskowo-klimatyczne, a następnie rolnictwo ekologiczne i płatności dla obszarów Natura 2000. Rezultaty
dotyczące różnorodności biologicznej są trudne do zmierzenia a ich efekt może
być osiągnięty dopiero w dłuższym okresie. Jednakże zaleca się przedstawienie
naukowych dowodów potwierdzających ich działanie. Jest to szczególnie istotne
w odniesieniu do wskaźników rezultatu zaproponowanych na okres po 2020 roku.
Rekomendacje wskazują też, aby państwa członkowskie samodzielnie opracowały
dodatkowe mierzalne wskaźniki.
W kontekście powyższych problemów i potrzeb, istotne jest więc przedstawienie ilościowych danych, obrazujących możliwości instrumentów WPR w wypełnieniu celów środowiskowo-klimatycznych Unii Europejskiej. Celem pracy jest
charakterystyka potencjału instrumentów WPR wykorzystywanych w okresie
programowania 2014-2020 w ochronie wód i bioróżnorodności.
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2. Płatności bezpośrednie
Jednolite płatności obszarowe są kluczowym narzędziem wsparcia rolnictwa
w Unii Europejskiej, pozwalającym na zachowanie potencjału produkcyjnego
oraz dostarczanie dóbr publicznych przez rolnika. W praktyce, system płatności często nie sprzyja zachowaniu zasobów przyrodniczych dla przyszłych pokoleń oraz powoduje pogorszenie stanu gleb i wód destabilizując ekosystemy oraz
oddziałując negatywnie na bezpieczeństwo żywności. Analizy przeprowadzone
w modelu CAPRI pokazują, że jednolite płatności obszarowe odpowiadają za odpowiednio 2,4% i 2,3% wzrostu zanieczyszczenia ładunkami N i P z rolnictwa
UE w porównaniu do scenariusza bez takich płatności [Brady i in. 2017]. W celu
kompensacji strat środowiskowych stymulowanych przez płatności obszarowe
zostały wprowadzone instrumenty narzucające zobowiązania pro-środowiskowe
(normy i wymogi wzajemnej zgodności, praktyki zazieleniania oraz działania rolno-środowiskowo-klimatyczne – p. kolejne podrozdziały), które w dużym stopniu łagodzą te niekorzystne zmiany.
Podobnie jak w przypadku płatności obszarowych, środowiskowy wpływ płatności dodatkowych oraz dobrowolnych związanych z produkcją zależy od powierzchni upraw i stopnia ich intensywności (nawożenia, ochrony chemicznej,
sposobu chowu zwierząt i magazynowania nawozów). Uprawa roślin strączkowych na ziarno jest uważana za pozytywną dla środowiska w kontekście poprawy
zasobności gleby w próchnicę, a więc wodę i składniki pokarmowe przy jednoczesnym ograniczeniu emisji azotu, chociaż ostateczny efekt jest uzależniony od
wielu czynników związanych z glebą, terminem i rodzajem prowadzonych zabiegów uprawowych oraz warunkami pogodowymi [Hansen i in. 2019]. Pozytywny
wpływ bobowatych na bioróżnorodność jest uznawany przez ekspertów jako niski
lub wątpliwy [Alliance Environnement 2017]. Płatność do zwierząt ma pewien
wpływ na zwiększenie powierzchni TUZ w Polsce, w tym tych użytkowanych
ekstensywnie, w efekcie może przyczyniać się do ochrony wód. Otrzymywanie
płatności do produkcji owoców i warzyw (zwykle o wysokim zużyciu środków
produkcji) obliguje również rolników do dostosowania się do zasad wzajemnej
zgodności.
Uznaje się, że system płatności dla małych gospodarstw ma niekorzystny
wpływ na środowisko z uwagi na niespełnianie standardów środowiskowych
(przede wszystkim wynikających z obowiązku zazielenienia), które obejmują
jedynie większe gospodarstwa wspierane przez WPR [Alliance Environnement
2018].
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3. Zasady wzajemnej zgodności
Zasady wzajemnej zgodności (cross-compliance) są mechanizmem warunkującym
środowiskowo jednolitą płatność obszarową (JPO), zobowiązującym rolników do
przestrzegania Norm Dobrej Kultury Rolnej zgodnej z ochroną środowiska (Normy
DKR) i Wymogów podstawowych z zakresu gospodarowania (Wymogi SMR) [Obwieszczenie MRiRW z dn. 10 marca 2015 r. i późniejsze jego zmiany]. Normy DKR
dotyczą wszystkich gospodarstw rolnych ubiegających się o płatności bezpośrednie,
dlatego mają z założenia znaczący potencjał w zakresie działań środowiskowych.
Główną rolą działań w ramach SMR i DKR jest ochrona gleb i wód, w tym
ochrona przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego w zgodności z Dyrektywą Wodną. Bezpośrednie efekty działań
ochronnych są trudne w ocenie. Zmienność glebowa, rzeźba i użytkowanie terenu, ładunek azotu i fosforu wnoszony do gleby, poziom wód gruntowych, struktura krajobrazu z barierami biogeochemicznymi i miejscami naturalnej retencji to
czynniki, które mają ogromny wpływ na ruch wody i składników pokarmowych
w ekosystemie. Z powyższych względów przedstawione w pracy wartości mają
charakter orientacyjny dla przeciętnych warunków pogodowych, a ich przydatność powinna być zweryfikowana pomiarami na obszarze zlewni.
Tabela 1
Potencjał elementów zasad wzajemnej zgodności w ochronie wód
Wymóg
cross-compliance

Ograniczenie spływu
powierzchniowego

Optymalizacja terminów
zastosowania nawozów
Racjonalizacja dawkowania
Rośliny okrywowe
Mulcz
Oczka wodne

Ograniczenie wymycia N i P

Źródło

22% N

1

43-50% N
5-10%
do 50%
20-43%

1

30-60% P

2
3
4
5
6

25% N (5% zlewni użytkowanej rolniczo)
50-60% P i 14-20% N (obiekty 0.3-1 ha)

7
8

30-60% N
23-35% P

Źródło: 1 [Quemada i in., 2013], 2 [Rickson i in. 2010; Collins i in. 2009; JRC 2013],
3 [Newell-Price i in. 2011], 4 [Posthumus i in. 2015], 5 [Rikson i in.; 2010; Stevens i in.
2009], 6 [Rickson i in. 2010; Posthumus i in. 2015], 7 [Passy i in., 2012], 8 [IGER 2002;
Biggs 2007; Braskerud 2002a, 2002b].

Stosowanie roślin okrywowych w płodozmianie ogranicza spływ powierzchniowy i erozję wodną w pewnym stopniu, zależnym w szczególności od składu
granulometrycznego gleby. Okrycie gleby roślinnością zapobiega utracie 30-60%
azotu [Newell-Price i in. 2011] i 23-35% fosforu [Posthumus i in. 2015]. Pozosta-
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wianie resztek pożniwnych na polu, nie będące praktyką obowiązkową redukuje
20-43% spływu powierzchniowego. Wymycie fosforu jest oceniane na 30-60% wartości kontrolnej bez resztek [Rickson i in. 2010; Posthumus i in. 2015]. Lal [2009]
podkreśla, że pozostawiona biomasa stanowi cenne źródło substancji odżywczych
dla mikroorganizmów glebowych, wzbogacając bioróżnorodność. Należy dodać, że
utrzymanie warstwy roślinności żywej lub po zbiorze na powierzchni pola ogranicza parowanie z powierzchni gleby i zwiększa glebową retencję, w szczególności
przy zastosowaniu bezorkowej uprawy. Szacuje się, że okrywa gruntu w uprawie
bezorkowej zwiększa infiltrację o 12-46% [Reevees i in. 2015].
Pozostałe praktyki SMR mają bezpośrednie znaczenie dla poprawy bioróżnorodności (zgodność z Dyrektywą Ptasią, zgodność z Dyrektywą Siedliskową).
Przyczyniają się również do ochrony jakości wód, na przykład poprzez stosowanie
się do zasad bezpieczeństwa przechowywania środków ochrony roślin. Istotnym
elementem cross-compliance polepszającym retencję wody w glebie jest zachowanie cech krajobrazu (utrzymanie drzew i krzewów, rowów, oczek wodnych).

4. Płatność za zazielenienie
Zestawem działań jeszcze bardziej ukierunkowanym na spełnienie celów środowiskowych niż normy i wymogi wzajemnej zgodności jest zazielenienie, które pochłania 30% kwoty przeznaczonych na płatności bezpośrednie.
Stosunkowo najmniej korzystną efektywność środowiskową wydaje się mieć
dywersyfikacja upraw [Gocht i in. 2016]. Zdecydowanie bardziej korzystnym
działaniem jest utrzymanie użytków zielonych, chociaż rezultaty są pochodną
sposobów zarządzania gruntem. W porównaniu z gruntem ornym, następuje ograniczenie spływu powierzchniowego, szacowane na 23-100% [Kędziora,
2010]. Bardzo różnorodne i zmienne środowiskowo efekty daje wprowadzenie
obszarów EFA, których zestaw jest wybrany przez państwo członkowskie.
Wysoka efektywność stref buforowych w ochronie wód i gleb została przedstawiona w tabeli 2. Największy wpływ na skuteczność stref buforowych ma ich
szerokość. Dodatkową korzyścią miedz śródpolnych jest silny wzrost bioróżnorodności w krajobrazie rolniczym [Kędziora i in. 2012, Gamrat i in. 2018]. Najpowszechniej stosowanym elementem EFA jest wprowadzenie do płodozmianu
międzyplonów i poplonów ozimych w tym roślin bobowatych. W zależności od
rodzaju gleby i doboru roślin, szacowana redukcja wymycia azotu zawiera się
w zakresie 29-91% w porównaniu do ugoru [Wiltshire i in., 2014]. Ponieważ oddziaływanie bobowatych na środowisko bywa negatywne (na przykład po zaoraniu mogą wzmóc ryzyko wymycia N i P), kluczowym czynnikiem dla zachowania
dodatniego bilansu azotu w glebie i ochrony wód jest dopasowanie agrotechniki.
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Tabela 2
Potencjał praktyk zazielenienia w ochronie wód
Praktyka zazielenienia

Ograniczenie spływu
pow.

Dywersyfikacja upraw

2%

Utrzymanie TUZ

23-100%
70-80%

Wprowadzenie strefy
buforowej

55-97%

Wprowadzenie buforowej
strefy zadrzewionej
Rośliny okrywowe

5-10%
do 50%

Do 25%

Ograniczenie wymycia
NiP

Źródło
1

25-50% P i 50-95% N

2
3

70-98% N i 70-95%P
(optymalna struktura)
27-81% N i 15-96% P
(5 m szerokości)
75-98%
(11 metrów)

4

100% (60 metrów)

7

30-60% N
23-35%

1
5
8
9

5
6

10
3

Międzyplony

29-91% N
(w porównaniu do ugoru)

Racjonalna
uprawa bobowatych

40% N (w porównaniu do
uprawy konwencjonalnej)

11

Wprowadzanie zagajników
krótkiej rotacji

40-80% N w pierwszych
4-ch latach
W całym cyklu życia
prawdopodobnie efekt
negatywny

12

Wprowadzanie żywopłotów,
zadrzewień, zagajników śródp.
i pasów gruntów wzdłuż lasów

Oczka wodne

10 %

5-50 % P
56% P, 22% N (dla
26-letenigo zadrzewienia)

13
14

25% N (5% zlewni
użytkowanej rolniczo)
50-60% P i 14-20% N
(0.3-1 ha)

15
16

Źródło: 1 [Rickson i in. 2010; Collins i in. 2009], 2 [Kędziora 2010; Rickson i in.
2010], 3 [Wiltshire i in. 2014], 4 [Louwagie i in. 2009], 5 [JRC 2013], 6 [Lind i in.
2019], 7 [Aguiar i in. 2015], 8 [Newell-Price i in. 2011], 9 [Posthumus i in. 2015],
10 [Panagos i in. 2015 a, b], 11 [Tonitto i in. 2016], 12 [Diaz-Pines i in. 2016; Schmidt-Walter i in. 2012], 13 [Rickson i in. 2010; Wiltshire i in. 2014], 14 [Jaskulska 2017],
15 [Passy i in. 2012], 16 [IGER 2002; Biggs 2007; Braskerud 2002a, 2002b].

W optymalnych warunkach uprawy bobowatych, nienawożone pola ograniczają wymywanie azotu o 40% w porównaniu do nawożonych w sposób konwencjonalny bez udziału motylkowatych [Tonitto i in. 2006]. Największe oszczędno-
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ści składników pokarmowych osiągane są w mieszankach z trawami [Tosti i in.
2014, Bergkvist i in. 2011]. Uprawa roślin strączkowych w systemach konwencjonalnych jest zwykle toksyczna dla ekosystemów wód powierzchniowych, gdyż
wymaga wysokich dawek pestycydów [Underwood 2016].
Oddziaływanie zagajników krótkiej rotacji na wody i gleby jest mieszane
i trudne w ocenie. Z jednej strony plantacje trwałe chronią glebę przed zmywem
powierzchniowym [Langeveld i in. 2012], a korzenie posiadają wysoką efektywność pobrania składników pokarmowych z roztworu glebowego. Z drugiej strony,
zdrewniałe rośliny energetyczne charakteryzują się intensywną transpiracją i zużyciem wody [Busch 2012, Borek i in. 2010]. Ponadto, efekt uwolnienia biogenów podczas fazy założenia plantacji oraz podczas jej likwidacji może przeważyć
nad pozytywnymi skutkami redukcji strat. Bilans staje się bardziej negatywny dla
wydłużonych rotacji zbioru [Schmidt-Walter i in. 2012]. Niepewny jest również
wpływ na bioróżnorodność, plantacje położone w mało zróżnicowanym krajobrazie i o niewielkiej powierzchni lub długim obwodzie będą mieć bardziej pozytywne oddziaływanie.
Żywopłoty oraz śródpolne szpalery/pasy drzew zdecydowanie poprawiają bilans wodny oraz bioróżnorodność. Pasy przeciwwietrzne są zdolne do hamowania prędkości wiatru w sposób istotnie ograniczający erozję wietrzną i parowanie
wody z powierzchni sąsiedniego pola uprawnego. Korzystny jest również wpływ
zadrzewienia na bilans azotu i fosforu. Poprawa bioróżnodności gruntów rolnych
i wód powierzchniowych na skutek wprowadzenia zadrzewień została potwierdzona w pracach Ryszkowskiego i in. [2009] oraz Kędziory i in. [2012].
Dobrze utrzymana sieć rowów ma wpływ pozytywny na regulację przepływu
oraz jakość wody, głównie w relacji do nadmiaru ładunku fosforanów [Herzon
i Helenius 2015, Shore i in. 2015]. Główną rolą oczek wodnych jest wzrost retencji
wody na obszarach rolniczych, ale pełnią one również funkcje ochronne przed
wymywaniem biogenów z pól.

5. Działania PROW
Większość działań wspieranych przez instrumenty PROW oddziałuje w sposób pośredni na realizację celów środowiskowych. Szczególną rolę pełnią w tym
kontekście działania edukacyjne i usługowe. Należą do nich zwłaszcza: transfer
wiedzy i działalność informacyjna, usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw, działanie Współpraca, wsparcie
w ramach inicjatywy LEADER. Realizacja powyższych działań pozwala na upowszechnianie praktyk pro-środowiskowych i zwiększenie wykorzystania instrumentów przyjaznych środowisku przez rolników.
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Tabela 3
Potencjał ochrony zasobów i jakości wód dla wybranych działań
w zakresie PROW
Praktyka PROW/RŚK

Ograniczenie spływu pow./
oszczędność wody

Ograniczenie wymycia N i P

Źródło

Oszczędność wody
Kroplowe instalacje
nawadniające

10-35% (GO),
28-46% (szkółki)
17-43% (produkcja ogrodnicza)

Komputerowe sterowanie
nawadnianiem

8-41% (20-25%)
(szkółki)
30-89% (45-50%)
(prod. ogrodnicza)

1

Ograniczenie spływu pow.
Regulacja poziomu wody
w zbieraczach drenarskich

2%

10-50% N, 10% P

2

20% (wzrost efektywności
pobrania N)

3

13-50% P

4

27% N

5

Likwidacja
podeszwy płużnej

10-50% P (pługi dłutowe)
25% P (GO) i 50-70% P (TUZ)
(głębosz)

2
6

Uprawa bezorkowa/pasowa

5-90% P i 20% N

2

Siew bezpośredni

50-76% P

7
8

Zalesianie i plantacje leśne

60-80% N
w pierwszych latach
95% N i 50% P
(do 20 lat)
Wzrost wymycia biogenów
po 20 latach

Rolnictwo precyzyjne
Doglebowe zastosowanie
gnojowicy
Aplikacja mocznika
z inhibitorem ureazy

Systemy rolno-leśne
Pakiety 3 i 4 (siedliskowe) –
utrzymanie TUZ

65%
(w połączeniu z uprawą
konturowa)
23-100%

9
10

28% N

11

25-50% P i 50-95% N

12
13

Źródło: 1 [Serra-Wittling i Mole 2017], 2 [Rickson i in. 2010; Newell-Price i in. 2011],
3 [Eory i in. 2015], 4 [JRC 2013], 5 [Quemada i in. 2013], 6 [Posthumus i in. 2015],
7 [Rickson i in. 2010; Kronvang i in. 2005; Soane i in. 2012], 8 [Rosenqvist 2007],
9 [Wiltshire i in. 2014], 10 [Hansen i in. 2007], 11 [Palma i in. 2007], 12 [Kędziora, 2010;
Rickson i in. 2010], 13 [Wiltshire i in. 2014].
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Wszystkie inwestycje w środki trwałe powinny uwzględniać poprawę stanu
środowiska przyrodniczego. Instalacje i urządzenia ukierunkowane na wzrost
efektywności wykorzystania wody muszą osiągnąć minimalny cel 5-25% oszczędności wody [Art. 46 Rozporządzenia 1305/2013]. Zastosowanie kroplowych instalacji nawadniających oraz komputerowe sterowanie nawadnianiem pozwala na
znaczne oszczędności.
Zastosowanie rolnictwa precyzyjnego pozwala zwiększyć wykorzystanie azotu
przez rośliny o 20% [Eory i in. 2015]. Doglebowe zastosowanie gnojowicy ogranicza wymycie P w zakresie 13-50% w zależności od uziarnienia gleby i sumy opadów, chociaż stosowanie dużych dawek może być nieefektywne i być powodem
zanieczyszczenia wód [JRC 2013].
Uprawa bezorkowa może mieć pozytywne oddziaływanie na bilans wodny
gleb i jakość wód, chociaż bezpośrednie efekty zależą do wielu środowiskowych
i agrotechnicznych czynników. Zakres wartości przyjmowany w literaturze jest
więc bardzo szeroki (tabela 3). Wpływ siewu bezpośredniego na bioróżnorodność
nie jest jednoznaczny – z jednej strony w nieruszanej glebie następuje wzrost aktywności fauny glebowej, z drugiej konieczność wyższego zużycia herbicydów
w takiej uprawie może mieć negatywny skutek.
Spośród działań II filara WPR najbardziej korzystne środowiskowo wydaje się
zalesianie. Dzieje się tak w przypadku dobrze założonych plantacji, które są bardzo skuteczne w ograniczaniu erozji gruntów na nią podatnych [Panagos i in.
2015, Borelli i in. 2016] oraz w wychwytywaniu azotu (do 95%) i fosforu (do 50%)
[Wiltshire i in. 2014]. Jednak Hansen i in. [2007] szacują, że po 20 latach następuje wzrost wymycia biogenów. Obszary leśne znacząco wpływają na składowe
bilansu wodnego zlewni (ograniczenie spływu i zasilania wód gruntowych, wzrost
intercepcji i transpiracji ale również wzrost wielkości opadów w regionie).
Zupełnie niedocenionym instrumentem w kontekście poprawy stanu środowiska obszarów wiejskich są systemy rolno-leśne oraz systemy zadrzewień śródpolnych. Systemy rolno-leśne poprawiają mikroklimat pola, łagodząc wpływ ekstremalnych temperatur i wiatru oraz chronią przed erozją wodną (w połączeniu
z uprawą konturową do 65%) i wymywaniem azotanów (do 28% strat azotu) [Palma i in. 2007]. Posiadają również pozytywny wpływ na bioróżnorodność, zwłaszcza owadów [Tsonkova i in. 2012, Varah i in. 2020].
Wiele innych działań (w szczególności zachowanie sadów tradycyjnych odmian,
cenne siedliska, płatności dla obszarów Natura 2000) wzbogaca bioróżnorodność
obszarów rolnych i zachowuje rezerwy wodne. Na uwagę zasługują dobre praktyki
poprawiające dobrostan zwierząt na pastwisku. Zmniejszona obsada zwierząt może
zwiększyć infiltrację wody do 119% [Xu i in. 2018] oraz znacząco ograniczyć erozję,
ugniatanie gleby [Bilotta i in. 2007] oraz wymycie biogenów [Novak i Fiorelli 2010].
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6. Podsumowanie
Przedstawiony w pracy przegląd wskaźników i analiza wdrożonych od 2014 roku
instrumentów WPR w kontekście ochrony wód i bioróżnorodności, wskazuje jednoznacznie na znaczący potencjał WPR we wdrażaniu polityki adaptacji i przeciwdziałania zagrożeniom wód i zaniku bioróżnorodności. Obecnie trwające
prace nad reformą WPR po 2021 roku powinny skorzystać z przedstawionego
zestawu dobrych praktyk i technologii, zwłaszcza że większość działań jest już
upowszechniana i wdrażana na obszarach wiejskich.
Do praktyk rolnych posiadających największy wpływ na ochronę zasobów
wodnych należy zaliczyć zalesianie gruntów ornych (część badań wskazuje tylko
na korzyści w pierwszych latach uprawy), zachowanie TUZ, naturalne siedliska
utrzymywane w ramach pakietów 3 i 4 PROW, systemy rolno-leśne (agroleśnictwo), wprowadzanie szpalerów drzew/żywopłotów, stref i pasów buforowych oraz
optymalizacja obsady zwierząt i wypasu. W kontekście tradycyjnej uprawy polowej, najwyższy potencjał ochronny dostępności i jakości wód posiada zespół
praktyk stosowany łącznie w uprawie konserwującej (wprowadzenie roślin okrywowych i ich racjonalna uprawa/pozostawianie resztek pożniwnych oraz uprawa
bezorkowa/siew bezpośredni), ale korzyści z zastosowania samej dywersyfikacji
upraw są nieznaczne. Znaczącą redukcję wymycia biogenów z pól można również osiągnąć poprzez optymalizację aplikacji nawozów (dawka, czas, miejsce)
oraz zakładanie i pielęgnację oczek wodnych. Należy również zwrócić uwagę na
oszczędności w użytkowaniu wody z tytułu racjonalizacji nawadniania przez zastosowanie linii kroplujących oraz komputerowego wspomagania, które pozwalają osiągnąć minimalny unijny cel oszczędności wody na poziomie 5-25%.
Szansą na zwiększanie efektywności środowiskowej instrumentów WPR będzie premiowanie działań, poprawiających jednocześnie świadczenie kilku usług
ekosystemowych (akumulacja węgla, ochrona wód, bioróżnorodność) a także
wspierających rolnictwo wielofunkcjonalne. Rolę takich instrumentów spełniają bardzo skutecznie naturalne siedliska użytkowane ekstensywnie oraz elementy
krajobrazu (pasy buforowe, zadrzewienia śródpolne, miedze, oczka wodne), natomiast należy podkreślić, że wprowadzanie roślin bobowatych w ramach EFA
nie przyczynia się znacząco do poprawy bioróżnorodności. Inwestycja w naturalną odporność gospodarstwa z wykorzystaniem powyższych elementów powinna
również stanowić podstawę do obniżenia składki oraz podwyższenia sumy ubezpieczenia w systemie ubezpieczeń upraw rolnych od wystąpienia szkód spowodowanych m.in. przez suszę [Müller i in. 2017].
Ocena efektywności wprowadzonych działań jest niemożliwa bez prowadzenia cyklicznego (rocznego) i skutecznego (opartego na rezultatach) monitoringu
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zobowiązań rolnika w ujęciu użytkowanej zlewni. Monitoring powinien uwzględniać weryfikację terminu i miejsca (działki) właściwego zastosowania praktyki,
jednakże z zachowaniem specyfiki gleby/siedliska oraz aktualnych warunków pogodowych.
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OCENA POTENCJAŁU INSTRUMENTÓW WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ W OCHRONIE
WÓD I BIORÓŻNORODNOŚCI

Słowa kluczowe: Wspólna Polityka Rolna, zasoby wodne, oszczędność zużycia wody, jakość wód, spływ powierzchniowy, bioróżnorodność
STRESZCZENIE

Efektywność i skuteczność instrumentów Polityki Rolnej w ochronie zasobów zależy
w dużej mierze od przeprowadzenia wiarygodnej oceny potencjału ich oddziaływania na
środowisko. Przedstawiony w pracy przegląd wskaźników i analiza mechanizmów wdrażania instrumentów WPR w kontekście ochrony wód i bioróżnorodności, wskazuje na
znaczący potencjał WPR we wdrażaniu polityki adaptacji i przeciwdziałania zagrożeniom
wód i zaniku bioróżnorodności. Do praktyk rolnych posiadających największy wpływ na
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ochronę zasobów wodnych należy zaliczyć: zalesianie gruntów ornych, zachowanie naturalnych siedlisk, wprowadzanie uprawy konserwującej, systemów rolno-leśnych, zadrzewionych i zadarnionych elementów krajobrazu oraz optymalizacja obsady zwierząt
i wypasu. Znaczącą redukcję wymycia biogenów z pól można również osiągnąć poprzez
optymalizację aplikacji nawozów. Istotne oszczędności z tytułu użytkowania wody można uzyskać poprzez zastosowanie kroplowych instalacji nawadniających, sterowanych
komputerowo. Szczególnie ważne jest wpieranie wielokierunkowej produkcji w gospodarstwach oraz działań, poprawiających jednocześnie świadczenie kilku usług ekosystemowych.

ROBERT BOREK
EVALUATION OF THE POTENTIAL OF COMMON AGRICULTURAL POLICY INSTRUMENTS FOR WATER AND BIODIVERSITY PROTECTION

Keywords: Common Agricultural Policy, water resources, water use effciiency, water quality, surface runoff, biodiversity
SUM M A RY

The effciency and effectiveness of Common Agricultural Policy instruments for resources protection depends primarily on reliable assessment of their potential environmental impact. Overview of the environmental indicators, presented in the paper shows
significant potential of the CAP instruments for climate change adaptation policies, sustainable management of water and biodiversity loss prevention measures. The most important positive effects are the following practices: afforestation of arable lands, conservation
of natural habitats, conservation tillage, agroforestry systems, landscape elements such as
meadows or woodlands, stocking density and grazing management. The significant reduction of nutrients leaching can be achieved by optimized application of fertilizers. Water use efficiency is improved in computer-controlled drip-irrigation systems to a considerable extent. It is of great importance to support multifunctional agriculture and mixed
farming, which can increase synergies among ecosystem services, provided by farmers.
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1. Wstęp
Koncepcja funkcjonowania Wspólnej Polityki Rolnej w oparciu o dwa filary okazała się właściwa. Powstające mechanizmy funkcjonowania polityki rynkowo-cenowej wymagały wzmocnienia poprzez ustanowienie polityki strukturalnej
ukształtowanej w latach 80-tych, która następnie przekształcona została w szerszy projekt finansowany przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej
(1964). Następnie w 2007 r. fundusz ten został zastąpiony przez nowy instrument
finansowy w postaci Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Charakterystyczną cechą polityki strukturalnej było dążenie do całościowego
podejścia obejmującego aspekty społeczne, ekonomiczne i środowiskowe rolnictwa i obszarów wiejskich. Polityka rozwoju obszarów wiejskich pełniła funkcję
uzupełniającą wobec dopłat bezpośrednich i stała się odpowiedzialna za inwestycje, organizację łańcucha dostaw oraz działania związane z ochroną środowiska
i klimatu. Zgodnie z zasadą zarządzania dzielonego państwa członkowskie stawały
się coraz bardziej odpowiedzialne za wnoszenie wkładu własnego w realizację programów rozwoju obszarów wiejskich.
Przyjęte programy stanowią zarówno ciągłość w stosowaniu wybranych działań, jak i pojawienie się nowych działań skierowanych na środowisko wiejskie.
Niektóre poprzednio popularne działania jak na przykład renty strukturalne, zostały trwale wykreślone z programów, z uwagi na niską efektywność. Pojawiły się
nowe sposoby kształtowania obszarów wiejskich w postaci restrukturyzacji ma-

Informacja o stopniu wykorzystania środków unijnych ...

73

łych gospodarstw rolnych, przekazywanie gospodarstwa na rzecz innych producentów czy wspieranie działalności pozarolniczej.

2. Problematyka, cel i zakres badań
Program skierowany na rozwój obszarów wiejskich charakteryzuje się kilkoma
istotnymi cechami, które warto omówić w porównaniu do dopłat bezpośrednich.
W przeciwieństwie do pierwszego filaru WPR, który jest w całości finansowany
przez UE i przyjmuje postać rocznych kopert finansowych, programy w ramach
drugiego filaru są współfinansowane z funduszy UE oraz funduszy krajowych
i regionalnych. Środki w ramach tego filara przyjmują postać wieloletniego programu, z którego środki wypłacane są sukcesywnie w miarę wykonania danego
działania. Udział środków państwa członkowskiego powoduje, że tempo uruchamiania instrumentów jest regulowane stanem budżetu państwa. Dopłaty są realizowane w danym roku budżetowym, gdy tymczasem PROW kończy się dopiero
dwa lub trzy lata po upływie pespektywy budżetowej.
Dopłaty bezpośrednie mają charakter powszechny, adresowane są bowiem do
wszystkich gospodarstw rolnych dysponujących co najmniej 1 ha użytków rolnych. Natomiast programy związane z obszarami wiejskimi skierowane są punktowo do wybranych kategorii gospodarstw spełniających szczegółowe kryteria
określone w rozporządzeniach UE i MRiRW.
Celem opracowania było określenie stopnia wykorzystania środków wsparcia
finansowego oraz stopnia wykonania planowanej liczby działań, mając na uwadze fakt, że zgodnie z regułą n+3, końcowe rozliczenie programu nastąpi w połowie 2023 r. W analizie tego typu badań dużo problemów nastręcza przeliczanie
euro na złote, według zmiennego kursu publikowanego przez Europejski Bank
Centralny. Aby uniknąć niejasności interpretacyjnych posłużono się danymi zawartymi w rocznym sprawozdaniu ARiMR z 2016 r., w którym przedstawiono
realizację programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020. Zawarto tam
limity środków, które wyrażone zostały zarówno w euro, jak i w złotych [Roczne
sprawozdania 2016].
Dane dotyczące liczby beneficjentów i kwoty zrealizowanych płatności czerpano z Systemu Informacji Zarządczej, a ponadto korzystano z innych dokumentów
legislacyjnych i sprawozdań ARiMR. Zgodnie z wymogami redakcyjnymi stan
realizacji programu rozwoju obszarów wiejskich opracowano według danych na
koniec I półrocza 2020 r. Należy podkreślić, że przedstawione opracowanie ma
jedynie wartość informacyjną i przedstawia stopień zaawansowania przebiegu
i realizacji PROW 2014-2020.
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3. Regulacje prawne związane z programem rozwoju obszarów
wiejskich (2014-2020)
Przyjęty program rozwoju obszarów wiejskich skoncentrowany został na podstawowych priorytetach związanych z transferem wiedzy i innowacji, rentownością
i konkurencyjnością gospodarstw rolnych oraz promowaniem innowacyjnych
technologii. W rozporządzeniu PE i Rady z 2013 r. w sprawach rozwoju obszarów
wiejskich oparto się na podejściu strategicznym, polegającym na tym, że państwa
członkowskie opracują strategie i programy na podstawie analizy SWOT a ponadto oparto się także na przyjęciu wspólnych celów i niezbędnych dostosowań
[Rozporządzenie 2013].
Kraje członkowskie zobowiązane zostały do przygotowania programu ukierunkowanego na sześć priorytetów i szereg działań, zastępujących dotychczasowe
osie priorytetowe. Wśród tych działań można wymienić działania ukierunkowane na młodych rolników, małe gospodarstwa rolne, obszary górskie, na kobiety
na obszarach wiejskich czy też działania związane z łagodzeniem skutków zmiany
klimatu oraz zachowaniem różnorodności biologicznej [Ustawa 2015].
Tabela 1
Priorytety i działania PROW 2014-2020
Priorytet 5.
Efektywne
gospodarowanie
zasobami
naturalnymi

Priorytet 6.
Włączenie
społeczne
i rozwój
gospodarczy

Priorytet 1.
Transfer wiedzy
i innowacyjności

Priorytet 2.
Konkurencyjność

Transfer wiedzy
i innowacyjności

Modernizacja
gospodarstw
rolnych

Przetwórstwo
i marketing
artykułów rolnych

Działania
Zalesienie
rolnoi tworzenia terenu
środowiskowozalesionego
klimatyczne

Premie na
działalność
pozarolniczą

Usługi doradcze

Restrukturyzacja
małych
gospodarstw

Systemy jakości
produktów rolnych

Płatności dla
obszarów
ONW

Podstawowe
usługi
i odnowa wsi

Współpraca

Rozwój usług
rolniczych

Podstawowe
usługi –
Targowiska

Rolnictwo
ekologiczne

Leader

Priorytet 3.
Łańcuch
żywnościowy

Płatności dla
Tworzenie grup
przekazujących
producentów
małe gospodarstwa
Premie dla
młodych rolników

Przywracanie
potencjału
produkcji rolnej

Priorytet 4.
Ochrona
ekosystemów

Scalanie
gruntów
Inwestycje
Natura 2000
Inwestycje
OSN

Źródło: Opracowano na podstawie danych ARiMR.
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W oparciu o umocowanie ustawowe z 2015 r., minister właściwy do spraw
rozwoju wsi opublikował 34 rozporządzenia wykonawcze oraz dodatkowo 16 nowelizacji rozporządzeń w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i wypłaty wsparcia finansowego. Dodatkowo minister opublikował 7 rozporządzeń
horyzontalnych określających m.in. zasady przeprowadzania kontroli, podział
środków na poszczególne lata i na województwa oraz zasady prowadzenia monitoringu i ewaluacji PROW 2014-2020.
Przyjęty program nie jest wyłącznie realizowany przez Agencję, lecz część zadań została delegowana na rzecz innych podmiotów. Dotyczy to przede wszystkim
samorządów wojewódzkich, do których skierowano działania związane z podstawowymi usługami i odnową wsi, scalaniem gruntów oraz wsparciem dla rozwoju
lokalnego w ramach inicjatywy Leader. Do działań wdrażanych przez podmioty
delegowane można zaliczyć również wsparcie na przystępowanie do systemów
jakości przez ARR/KOWR.

4. Poziomy wsparcia finansowego działań PROW 2014-2020
Program rozwoju obszarów wiejskich stanowiący instrument realizacji polityki rolnej, określony II filarem WPR, powinien - wzmocniony efektem synergii
- umożliwić działania w sposób skoordynowany i komplementarny z I filarem.
W porównaniu do poprzedniej perspektywy finansowej obserwujemy spadek poziomu instrumentów wsparcia finansowego związanego z obszarami wiejskimi,
przy czym tendencja ta wydaje się być trwała co obrazuje tabela 2.
Tabela 2
Poziom instrumentów wsparcia finansowego związanego z obszarami
wiejskimi (mld euro)
2007-2013

2014-2020

2021-2027 (projekt)
21,2

I filar WPR

21,8

23,7

II filar WPR

17,4

13,6

9,2

Razem

39,2

37,3

30,4

Procentowy udział
II filara WPR

44,4

36,3

30,3

Źródło: Opracowano na podstawie danych z ARiMR.

Zgodnie z traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Wspólnota dzieli
kompetencje w dziedzinie rolnictwa z państwami członkowskimi, przy czym notuje
się stopniowy wzrost odpowiedzialności krajów członkowskich. Zbliżone cele spełnia wprowadzona zasada pomocniczości, która pozwala lepiej uwzględnić lokalne
warunki i potrzeby państw członkowskich. Tak więc fundusze unijne realizowane
zgodnie z zasadą zarządzania dzielonego między państwami członkowskimi a Unią
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Europejską, wymagają coraz większego udziału finansowego ze strony krajów
Wspólnoty. W poprzedniej perspektywie finansowej środki na wspieranie obszarów wiejskich kształtowane były na ogół w zależności - 80% fundusze EFRROW do
20% środków własnych kraju. Obecnie udział EFRROW został obniżony do 63,6%,
co wymagało większego zaangażowania zasobów państwa (36,4%). W perspektywie finansowej 2021-2027 przewidziano dalszy spadek udziału funduszy do 43,0%
i znaczny wzrost udziału własnego państw członkowskich do poziomu 57,0%.
Kwoty wsparcia finansowego w porównaniu do działań określonych w omawianych perspektywach finansowych nie uległy istotnym zmianom. Natomiast
pojawiły się nowe działania związane z restrukturyzacją małych gospodarstw rolnych, płatnościami dla rolników przekazujących małe gospodarstwa oraz usługami rolniczymi, które stanowiły inne podejście do zmian strukturalnych w rolnictwie w przeciwieństwie do rent strukturalnych.
Według ogólnych danych ARiMR zaplanowano, że dzięki wsparciu inwestycyjnemu z PROW 2014-2020 dofinansowanych zostanie ok. 200 tys. gospodarstw
rolnych, utworzonych zostanie ok. 22 tys. nowych miejsc pracy oraz powstanie
blisko 2 tys. grup producentów. Istotnym elementem wsparcia określono działania na rzecz odtwarzania, ochrony i wzbogacania ekosystemów. Zakłada się, że
wsparcie w ramach PROW 2014-2020 zapewni realizację praktyk korzystnych
dla środowiska i klimatu na obszarze 19% użytków rolnych w Polsce [Mickiewicz
A. Mickiewicz B. 2015].
Tabela 3
Porównanie budżetów PROW dla wybranych działań (w mld euro)
Działania

PROW 2007-2013

PROW 2014-2020

2,47

2,50

Modernizacja gospodarstw rolnych
Premie dla młodych rolników

0,60

0,72

Zalesienie i tworzenie terenów zalesionych

0,23

0,30

Przywracanie potencjału produkcyjnego - klęski i katastrofy

0,19

0,42

Tworzenie grup i organizacji producentów

0,18

0,40

Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania

0,04

0,04

Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych

0,01

0,03

Nowe działania
Restrukturyzacja małych gospodarstw

0,88

Rolnictwo ekologiczne

0,70

Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa

0,13

Rozwój przedsiębiorczości-usług rolniczych

0,06

Współpraca

0,06

Źródło: Opracowano na podstawie danych ARiMR.
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Można ocenić, że wysokość wsparcia w porównywanych działaniach nie uległa zasadniczym zmianom, za wyjątkiem pewnego wzrostu środków dla młodych
rolników oraz zapobiegania klęskom i katastrofom klimatycznym.

5. Wysokość wsparcia dla beneficjentów
Beneficjenci ubiegający się o wsparcie muszą przede wszystkim spełniać kryterium określające status rolnika, poza tym wykazać się odpowiednim stażem pracy
w gospodarstwie, prowadzić produkcję na odpowiednim poziomie, przestrzegać
minimalne wymogi wzajemnej zgodności i spełniać inne specyficzne kryteria
związane z konkretnym działaniem. Inicjatywa przystąpienia do projektów wychodzi od rolnika, zaś złożenie podpisu zobowiązuje do wykonania wszystkich
zaleceń zawartych we wniosku. Każdy wniosek skierowany na działania zawarte w PROW charakteryzuje się określonymi kryteriami, obejmującymi podstawę
prawną, cel, zakres i opis działania, kryterium dostępu oraz poziom i wysokość
wsparcia.
Unia Eurpejska dążąc do zapobieżenia nadmiernego wsparcia niektórych
gospodarstw lub grup rolników, przyjeła maksymalne kwoty i poziomy dofinansowania określonych działań [Rozporządzenie 2013]. Posługując się tymi wytycznymi, minister rolnictwa określił poziomy wsparcia w warunkach krajowych, co
obrazuje tabela 4.
Analiza porównawcza poziomów wsparcia między UE a warunkami krajowymi wskazuje, że wysokość pomocy udzielanej polskim rolnikom jest porównywalna z kryteriami unijnymi. Wysokość innych płatności bazuje na rozporządzeniach z poprzedniej perspektywy budżetowej. Przykładowo wysokość wsparcia
na premie dla młodych rolników ustalona została na poziomie 55 tys. euro (2005).
W latach 2007-2013 premia w warunkach polskich ustalona została najpierw na
50 tys. zł, by potem podnieść wartość do 75 tys. zł. W obecnej perspektywie,
najpierw przyjęto kwotę 100 tys. zł, którą w 2019 r. podniesiono do 150 tys. zł.
Zmiany wsparcia dotyczyły również innych działań związanych przede wszystkim z klęskami żywiołowymi i katastrofami klimatycznymi.
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Tabela 4
Charakterystyka wysokości kwot i poziomów wsparcia na działania PROW
(wg Rozporządzenia PE i Rady UE z 2013 r. oraz MRiRW (PROW 2014-2020))
Wyszczególnienie

Wysokość wsparcia wg
Rozporządzenia PE i Rady z 2013 r.

Wysokość wsparcia wg
rozporządzeń MRiRW

Usługi doradcze

1,5 tys. euro za poradę

1,5 tys. euro za 3 lata i 1,05 tys. euro
za 2 lata

Szkolenia doradców
Systemy jakości produktów
rolnych
Inwestycje w środki trwałe
Przywracanie potencjału produkcji
rolnej

200 tys. euro za 3 lata szkoleń

100% kwalifikalności kosztów

3 tys. euro na gospodarstwo rocznie

2 tys. euro przez 3 lata

40-75% kwoty kwalifikowanej

od 200-900 tys. zł

od 80-100% kosztów kwalifikacyjnych

od 20-500 tys. zł

Tworzenie grup i organizacji
producentów

10% jako odsetek produkcji sprzedanej,
100 tys. euro – maksymalna kwota.

100 tys. euro corocznie przez okres
5 lat

Działalność rolno-środowiskowoklimatyczna

od 0,2-0,9 tys. euro na 1 ha rocznie

od 0,40-0,65 tys. zł na 1 ha

Rolnictwo ekologiczne

od 0,45-0,90 tys. euro na 1 ha rocznie

od 0,535 -1,882 tys. zł na 1 ha

Płatności Natura 2000

od 0,05-0,5 tys. euro na 1 ha rocznie

od 50-60% kosztów kwalif., 200-500
tys. zł

Płatności ONW

od 0,025-0,45 tys. euro na 1 ha roczne

od 0,179-0,264 tys. zł na 1 ha rocznie

Dobrostan zwierząt

0,5 tys. euro

×

Usługi rolno-środowiskowe
i ochrona lasów

0,2 tys. euro

×

Źródło: Rozporządzenie PE i Rady UE z 2013 r. oraz MRiRW (PROW 2014-2020).

6. Harmonogramy naboru wniosków i limity dostępnych środków
PROW 2014-2020
Korzystając z ustawowego umocowania, minister rolnictwa sukcesywnie publikował rozporządzenia dotyczące działań i poddziałań, zaś prezes ARiMR harmonogramy naboru wniosków. Każde rozporządzenie zawierało szczegółowe warunki
i tryb przyznawania wypłaty (pomocy) a także formę i tryb składania wniosków,
szczegółowe wymagania jakim powinien odpowiadać wniosek oraz kryteria wyboru operacji. Pomoc miała często charakter procentowy odnośnie do kosztów
kwalifikowanych i udzielana była według kolejności ustalonej przez Agencję przy
zastosowaniu kryteriów wyboru operacji.
Początkowo rozpisywano jeden nabór w roku, potem nawet trzy nabory rocznie dotyczące tego samego działania. W 2015 r. przeprowadzono cztery nabory
wniosków, w tym premie dla młodych rolników, wsparcie inwestycji w przetwa-
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rzaniu produktów rolnych, modernizacja gospodarstw rolnych i inwestycje w rozwój obszarów leśnych. Pierwszy nabór dotyczący transferu wiedzy i działalności
informacyjnej rozpisano 2017 r., podczas którego nie złożono żadnego wniosku,
zaś w 2018 r. wpłynęło 96 wniosków, lecz nie zrealizowano żadnych płatności.
Minister rolnictwa mocą ustawy dostał możliwość podziału limitów środków
wsparcia finansowego EFRROW na lata i województwa. W ustawie z 2015 r. określono warunki podziału środków, w których brano pod uwagę wysokość limitów
środków przeznaczonych na określone typy operacji, zakresy wsparcia, występujące zobowiązania wieloletnie oraz jakie skutki finansowe spowodują w kolejnych
latach realizacji zobowiązań [Ustawa 2015]. Brak było natomiast wskazania określonego algorytmu, który pozwoliłby na obiektywne określenie mechanizmu alokacji środków finansowych.
Celem wprowadzenia wysokości limitu środków na województwa i lata, było
utrzymanie poziomu wydatków w poszczególnych latach, który w ten sposób dokonywano, aby proces był ściśle regulowany i dopasowany do budżetu ministerstwa rolnictwa. Ogółem minister rolnictwa wydał 12 rozporządzeń w tej sprawie,
w niektórych latach nawet cztery rocznie (w 2017 r.).
Można wyróżnić działania i poddziałania, które były określone na województwa i lata oraz takie dla których określono ogólną kwotę, jaką stawiano do dyspozycji Agencji. Szczegółowy podział dotyczył działań operujących dużymi kwotami (modernizacja), dotyczącymi bieżących wydarzeń (ASF, susza), ważnymi
z punktu widzenia rozwoju obszarów wiejskich, itp. W pozostałych przypadkach
środki corocznie określano tylko w wyrazie kwotowym. Podział niektórych środków na województwa, które często były nowelizowane w następnych latach obrazuje tabela 5.
Tabela 5
Wysokość limitu środków dostępnych w województwach (tys. euro) (2016)
Województwo

Pomoc dla
młodych
rolników

Pomoc na
rzecz małych
gospodarstw

Modernizacja
gospodarstw
rolnych

Działalność
pozarolnicza

Razem

Dolnośląskie

41428,5

6122,0

19145,0

4066,9

70762,4

Kujawsko-pomorskie

58674,8

4606,2

27711,1

6053,9

97046

Lubelskie

66170,7

19278,4

37976,5

12583,8

136009,4

Lubuskie

17217,6

2222,2

8073,7

1324,6

28838,1

Łódzkie

54503,2

13126,9

29129,6

8578,9

105338,6

Małopolskie

23708,3

18321,8

13412,5

11021,1

66463,7

Mazowieckie

107089,4

20161,4

54681,9

14622,4

196555,1

21819,9

2384,1

11038,5

2576,7

37819,2

Opolskie
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Pomoc dla
młodych
rolników

Województwo

Pomoc na
rzecz małych
gospodarstw

Modernizacja
gospodarstw
rolnych

Działalność
pozarolnicza

Razem

Podkarpackie

22257,9

17689,1

11698,5

7140,5

58786

Podlaskie

51760,5

6710,6

28123,1

7109,4

93703,6

Pomorskie

34909,5

3281,7

16711,1

3466,7

58369

Śląskie

16147,8

6872,5

8215,9

3125,2

34361,4

Świętokrzyskie

26709,5

10507,5

14812,8

5805,5

57835,3

Warmińsko-mazurskie

48019,7

3237,6

22729,7

3580,6

77567,6

Wielkopolskie

92456,5

9962,9

45080,2

10141,5

157641,1

Zachodniopomorskie
Ogółem

35124,4

2678,4

16067,2

2287,1

56157,1

717998,2

147163,3

364667,4

103484,8

1333313,7

Źródło: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października
2015 r.

Do ważnych działań delegowanych do samorządów wojewódzkich można zaliczyć środki skierowane na podstawowe usługi i odnowę wsi, w tym inwestycje w targowiska, gospodarkę wodno-ściekową, budowę i modernizację dróg lokalnych i inne. Urzędy marszałkowskie z góry miały pełną informację na temat
wysokości limitów przypadających na całą perspektywę finansową (2014-2020)
(tabela 6).
Tabela 6
Wysokość limitu środków dostępnych w województwach w ramach działania
„Podstawowe usługi i odnowa wsi” (w tys. euro) (znowelizowane w 2020)
Inwestycje
w targowiska
i obiekty
budowlane

Gospodarka
wodnościekowa

Dolnośląskie

2589,3

23240,7

Kujawskopomorskie

2805,2

Lubelskie
Lubuskie

Ochrona
zabytków
i bud.
tradycyjnego

Inwestycje
w obiekty
kulturalne

12391,2

1573,5

6992,5

0

46787,2

26431,2

19766,1

320,0

2487,5

1024,4

52834,4

3829,2

35375,6

30563,4

0

3898,8

1580

75247,0

684,6

16003,8

17079,9

72,0

3018,4

139,3

36998,0

Łódzkie

3905,3

36593,1

11440,8

0

2071,3

1089,6

55100,1

Małopolskie

1698,1

37610,1

13609,6

507,2

3026,7

5770

62221,7

Mazowieckie

6830,6

32118,2

44311,7

843,6

2692,4

1678,4

88474,9

Województwo

Opolskie

Budowa
i modernizacja
dróg
lokalnych

Kształtowanie
przestrzeni
publicznej

Razem

234,5

17726,4

10427,4

540,0

3200,0

1070

33198,3

Podkarpackie

2727,7

39257,6

15904,6

483,8

1205,9

1621,2

61200,8

Podlaskie

2916,4

31148,2

21577,7

110,7

0

0

55753,0
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Inwestycje
w targowiska
i obiekty
budowlane

Gospodarka
wodnościekowa

Pomorskie

2403,1

13172,2

28106,7

451,3

Śląskie

1144,8

19840,3

23068,8

Świętokrzyskie

1220,5

27162,2

12551,2

Warmińskomazurskie

2372,7

20674,3

Wielkopolskie

2509,1

Zachodniopomorskie

Województwo

Ogółem

Budowa
i modernizacja
dróg
lokalnych

Ochrona
zabytków
i bud.
tradycyjnego

Inwestycje
w obiekty
kulturalne

Kształtowanie
przestrzeni
publicznej

Razem

0

464,5

44597,8

0

0

0

44053,9

0

2010,9

0

42944,8

33400,0

529,3

1328,6

615,6

58920,5

29356,7

33331,7

1510,8

5927,1

1743,2

74378,6

2374,1

22569,5

19975,2

194,4

3600,7

1083,7

49797,6

40245,2

428280,1

347506

7136,6

41460,8

17879,9

882508,7

Źródło: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 czerwca 2020 r.

7. Przebieg i realizacja działań w ramach PROW 2014-2020
Podstawą prawną funkcjonowania PROW 2014-2020 była ustawa z 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW [Ustawa 2015]
oraz ustawa z 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności [Ustawa 2015]. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy regulowały odpowiednie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program wkomponowany został w całościowy system polityki rozwoju kraju, w szczególności poprzez
mechanizm Umowy Partnerstwa. Umowa ta określała strategię wykorzystania
środków unijnych na rzecz realizacji wspólnych dla UE celów określonych w unijnej strategii wzrostu „Europa 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu”. Głównym celem PROW
2014-2020 była poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie
zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważonego rozwoju terytorialnego obszarów wiejskich [Sprawozdanie ARiMR 2016].
Istotne jest stwierdzenie, że regulacje prawne dotyczące programu rozwoju
obszarów wiejskich weszły w życie z rocznym opóźnieniem (2015), co oznacza
że sześć lat (zamiast siedmiu) przypadnie na wyznaczony termin określony programem, zaś trzy lata na dokończenie działań w kolejnej perspektywie budżetowej. Wyznaczone instrumenty finansowe określone w programie, w wysokości
13,6 mld euro, w rezultacie wsparcia dzielonego między państwa członkowskie
oznaczały, że 8,7 mld euro stanowią środki UE (w przeliczeniu 38,1 mld zł), z kolei wkład krajowy został określony na poziomie 4,9 mld euro (w przeliczeniu
22,1 mld zł). Wymagało to zabezpieczenia na cele związane z obszarami wiejskimi
corocznie około 3,1 mld zł. Ponadto w ramach wydatków EFRROW finansowa-
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ne były zobowiązania z lat ubiegłych (PROW 2004-2006) oraz działania PROW
2007-2013.
Tabela 7
Liczba złożonych i zrealizowanych wniosków oraz wypłaconych
beneficjentom płatności
Wyszczególnienie

2016

2017

2018

Ogólna liczba złożonych wniosków (w tys.)

1 751,4

2 631,3

3 520,8

Liczba wniosków zatwierdzonych do realizacji (w tys.)

1 391,3

2 158,4

3 187,7

Procent zakontraktowanych działań

21

36

47

Zrealizowane płatności (w mld zł)

4 988,4

9 141,8

16 494,0

Zrealizowane płatności (w mld euro)

1 153,2

2 130,3

3 860,0

8

16

28

Procent ogólnego budżetu PROW 2014-2020

Źródło: Roczne sprawozdania z realizacji programu rozwoju obszarów wiejskich
na lata 2014-2020 ARiMR.

Ogólna liczba składanych wniosków w poszczególnych latach dynamicznie
wzrastała, podobnie jak liczba wniosków zatwierdzonych do realizacji. Niemniej
poziom wykorzystania budżetu PROW 2014-2020 pod koniec drugiego roku realizacji programu pozostawał na niskim poziomie (8%), by po dwóch kolejnych
latach wzrosnąć do 28%.
Rolnicy i podmioty gospodarcze analizowali informacje o pojawiających się
terminach naboru wniosków i jako przyszli beneficjenci oceniali szanse zakwalifikowania się do płatności. Czynniki te określały liczbę składanych wniosków,
wybór działania lub poddziałania, sposobu przygotowania wniosków (samemu
lub przez profesjonalnego doradcę), rok złożenia i ewentualne wprowadzenie poprawek i uzupełnień.
Tabela 8
Liczba składanych wniosków w zakresie wybranych działań PROW
Rok

Premie dla
młodych
rolników

Modernizacja
gospodarstw
rolnych

Działalność
rolnośrodowiskowoklimatyczna

Rolnictwo
ekologiczne

Tworzenie
grup
i organizacji
producentów

Premie na
rozpoczęcie
działalności
pozarolniczej

Restrukturyzacja
małych
gospodarstw

2015

3 313

2 472

13 766

4 317

×

×

×

2016

3 590

30 523

11 920

4 032

145

×

×

2017

4 903

1 511

24 161

7 320

52

1 729

10 960

2018

5 413

22 237

19 022

3 723

102

2 576

7 960

2019

7 097

2 144

12 230

3 030

93

7 603

17 978

Źródło: Sprawozdania ARiMR.
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Analiza wskazuje, że liczba składanych wniosków na działanie związane z premiami dla młodych rolników miało tendencje wzrastające w omawianych latach.
Natomiast liczba wniosków na działanie modernizacja gospodarstw rolnych
wzrastała tylko w tych latach, gdy pojawiała się możliwość skorzystania z operacji z obszaru „d”, dającą możliwość zakupu maszyn i narzędzi rolniczych. Pomoc przysługiwała w kolejności ustalonej dla województwa na podstawie kryteriów wyboru. O kolejności przysługiwania pomocy decydowała suma uzyskanych punktów, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przyznawanych
na podstawie następujących kryteriów wyboru, w tym za powierzchnię użytków
rolnych, kwalifikacje, biznesplan, rodzaj inwestycji w ochronę środowiska oraz
klimat i inne czynniki.
Niektóre działania na obszarach wiejskich wymagały dużych nakładów finansowych. Na mocy umowy o finansowaniu zawartej w 2019 r. pomiędzy Ministrem
Rolnictwa i Rozwoju Wsi a Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) został
utworzony Fundusz Gwarancji Rolnych (FGR) finansowany ze środków PROW
2014–2020. Celem FGR było ułatwienie gospodarstwom rolnym i przedsiębiorstwom przetwórstwa rolno-spożywczego (MŚP) dostępu do zewnętrznych źródeł
finansowania. Był on realizowany poprzez udzielanie przez BGK (za pośrednictwem banków kredytujących) gwarancji stanowiących zabezpieczenie do 80%
kwoty niespłaconego kapitału kredytu inwestycyjnego lub obrotowego. Dla wielu
podmiotów z tego sektora główną barierą w dostępie do finansowania była ograniczona możliwość ustanowienia zabezpieczenia kredytu. Kredyty z gwarancją
FGR mogły być udzielane na finansowanie operacji w ramach dwóch poddziałań
PROW 2014–2020, w tym wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych, które
dotyczyły w szczególności modernizacji gospodarstw rolnych, wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych oraz przetwórstwa i marketingu produktów rolnych. Zobowiązania podejmowane były na okres od pięciu do siedmiu lat.

8. Analiza realizacji PROW 2014-2020 według działań i poddziałań
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 przyjęto do realizacji 15 działań i 26 poddziałań, w tym najwięcej (5) w ramach inwestycji w środki
trwałe. Do tego wykazu należy dodać środki na pomoc techniczną i zobowiazania
z poprzednich programów. Stosowane mechanizmy realizacji działań i poddziałań, w odniesieniu do rozwoju obszarów wiejskich wykazywały się swoistą dynamiką, która uzależniona była od częstotliwości ogłaszania naboru wniosków,
kryteriów dostępu do wsparcia, możliwości pokrycia wkładu własnego, kondycji
gospodarstwa rolnego, sposobu przestawienia produkcji na metody ekologiczne
(konwersji) i wiele innych czynników. Dane prezentowane w tabeli 9 wymagają
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wzięcia pod uwagę, że każde działanie i podddziałanie było określone odrębnym
rozporządzeniem MRiRW, w którym zawarto szczegółowe wymagania dotyczące
warunków i trybu uzyskania pomocy. W rozporządzeniu na pierwszym miejscu
umieszczono formę składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej, szczegółowe wymagania jakim powinien odpowiadać wniosek oraz kryteria wyboru.
Ponadto wskazywano częstotliwość otrzymania wsparcia w danej perspektywie
budżetowej (na ogół jeden raz), wysokość wsparcia często skierowanego na gospodarstwo lub posiadaną liczbą ha. Często po podpisaniu wniosku beneficjent
otrzymuje tylko zaliczkę, na ogół w wysokości 80% przyznanej pomocy, zaś wypłata następowała po upływie określonego czasu realizacji zadania. Wsparcie mogło przyjąć postać określonego procenta kosztów kwalifikujących się do pomocy.
Okresy trwania działania wynosiły od 1 roku, poprzez 3 lata, nawet do 5 lat (np.
rolnictwo ekologiczne). Niemal we wszystkich działaniach obowiązywały biznesplany. Ponadto beneficjent musiał charakteryzować się odpowiednią wielkością
ekonomiczną gospodarstwa, spełniać kryteria środowiskowe, uczestniczyć w odpowiednim dla typu operacji systemie, mieć grunty położone na określonych obszarach (np. ONW), itp.
Ponadto przy analizie tabeli 9. należy wziąć pod uwagę istotne zmiany jakie
do programu w 2019 r. wniósł Komitet Monitorujący PROW, których skutki odczujemy dopiero po upływie pewnego okresu czasu. Przede wszystkim zwrócono
uwagę na występowanie zjawisk nadzwyczajnych, jakim jest wirus ASF oraz klęski żywiołowe i katastrofy (susza). Dodatkowo wprowadzono nowe działanie pod
nazwą - dobrostan zwierząt. Wskazano, że skutkom suszy należy przeciwdziałać
poprzez zakładanie instalacji nawadniających czy kopanie studni głębinowych.
Zwiększono instrumenty i kwoty wsparcia dla młodych rolników, spółek wodnych, gospodarstw funkcjonujących na terenach górskich (ONW), grup producentów rolnych, itp.
Ogółem beneficjenci programu złożyli 5577,4 tys. wniosków o wsparcie finansowe, z którymi zawarto 4386,4 tys. umów, które w przeliczeniu na liczbę
1,4 mln gospodarstw rolnych w kraju daje 4 wnioski na gospodarstwo po stronie
złożonych wniosków i 3 wnioski po stronie zawartych umów. Spośród rolników
i osób prawnych, z którymi zawarto umowy 1228,7 tys. osób (28,0%) uzyskało
status beneficjenta. Oznaczało to wypłatę środków wsparcia finansowego z budżetu PROW. Z danych wynika występowanie zjawiska dużej aktywności rolników
w dążeniu do uzyskania wsparcia, przy czym rolnik obok jednego podstawowego
wniosku np. premie dla młodego rolnika, mógł składać kolejne wnioski przeciwko
wirusowi ASF, z tytułu klęsk żywiołowych (suszy), z racji konwersji na rolnictwo
ekologiczne, jako członek grupy producentów, itp. Nie mógł natomiast ubiegać się
drugi raz o to samo działanie w trakcie trwania danej perspektywy budżetowej.
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Pod względem finansowym zrealizowano 26,6 mld płatności, co stanowi 48,0%
środków przewidzianych na PROW 2014-2020. Najwięcej środków wpłynęło do
beneficjentów z tytułu płatności ONW (6,8 mld zł), inwestycji w środki trwałe (4,3 mld zł), działalności rolno-środowiskowo-klimatycznej (4,0 mld zł) oraz
w ramach podstawowych usług i odnowy wsi (3,3 mld zł). W sumie po zakończeniu operacji środki płatnicze wpłynęły do 1228,7 tys. beneficjentów.
Tabela 9
Budżet PROW 2014-2020 w układzie działań i poddziałań oraz poziom
zrealizowanych płatności (wg danych na koniec I półrocza 2020 r.)
Nazwa działania

Budżet
ogółem
(tys. euro)

Budżet
Kwoty
w przeliczeniu zrealizowanych
na złote
płatności
(tys. zł)
(tys. zł)

%

Planowana
Liczba
liczba
beneficjentów
beneficjentów

%

Transfer wiedzy i działalność
informacyjna

5 800,0

256 933,1

5 14,3

2,1

261811

13

×

Usługi doradcze i zarządzanie
gospodarstwem

75 000,5

330 561,9

59 917,6

18,4

56500

18

×

Systemy jakości produktów rolnych

33 003,2

144 304,5

55 488,1

39,1

×

10 169

×

3 817 025,0 16 782 508,1

4 293 251,5

26,1

42 900

19 721

45,9

Inwestycje w środki trwałe
Przywracanie potencjału
produkcji rolnej

122 970,9

543 048,2

66 013,4

12,3

4864

992

20,4

Rozwój gospodarstw i działalności
rolniczej

2 040 859,3

8 959 694,8

3 257 435,6

36,9

103 865

45 775

44,1

Podstawowe usługi i odnowa wsi

1 386 938,1

6 033 578,1

3 338 234,2

56,1

58 600

1 596

47,5

Inwestycje w rozwój obszarów
leśnych

300 989,0

1 317 011,6

500 314,9

38,7

×

17 630

×

Tworzenie grup i organizacji
producentów

215 268,8

941 911,0

430 432,9

46,3

1 809

1 366 679,1

5 971 019,1

4 005 956,6

68,0

×

99 868

×

699 942,9

3 062 355,5

1 579 820,4

52,5

×

28 065

×

1 983 293,2

8 375 962,7

6 812 919,3

79,9

×

992 363

×

Dobrostan zwierząt

50 000,0

221 210,0

0,0

0,0

×

×

×

Współpraca

87 998,2

389 533,60

11 411,2

2,9

90

8

8,9

Leader

786 980,6

3 453 220,3

1 833 827,7

54,0

256

11 415

×

Pomoc techniczna

323 277,8

1 416 750,2

378 297,5

35,5

×

42

×

13 296 026,6 58 199 602,7

26 623 320,9

48,0

×

1 228 730

×

Działania rolno-środowiskowoklimatyczne
Rolnictwo ekologiczne
Płatności dla obszarów
z ograniczeniami (ONW)

Razem

1055

Źródło: System Informacji Zarządczej ARiMR, Program PROW 2014-2020,
Sprawozdania roczne z realizacji PROW 2014-2020.
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Analiza stopnia wykorzystania środków finansowych na PROW 2014-2020
wskazuje, że nie wszystkie działania i poddziałania zostaną wykonane zarówno
pod względem finansowym, jaki i liczbowym. Do działań zagrożonych wykonaniem budżetu można zaliczyć transfer wiedzy i działalność informacyjną, płatność dla rolników przekazujących małe gospodarstwa, premie na rozpoczęcie
działalności pozarolniczej oraz wdrażanie projektów współpraca.
Środki finansowe niewykorzystane w jednym działaniu, bywają przerzucane na inne działanie. Upoważnienie w tym zakresie ma Komitet Monitorujący
PROW, przy akceptacji UE. Korzystając z tej delegacji Komitet przede wszystkim podniósł poziom wsparcia w zakresie modernizacji gospodarstw rolnych
z 2 401,0 mln euro do 3817,0 mln euro, przy nieznacznej korekcie w górę lub
w dół innych pozycji budżetu. Przy analizie stopnia wykonania programu należy
brać pod uwagę zmianę notowania złotego w stosunku do euro. W rezultacie tego
ogólna kwota postawiona do dyspozycji beneficjentom ulegała zmianie

9. Uwagi końcowe
Wzrastające znaczenie I filara WPR związanego z systemem płatności obszarowej powoduje systematyczny spadek znaczenia programów rozwoju obszarów
wiejskich. Przy realizacji dopłat bezpośrednich bierze się pod uwagę powierzchnię użytków rolnych, bez rozróżnienia na jakość gleby, status rolnika, położenie
geograficzne, gdzie stawki dopłat są powszechne, wypłacane corocznie i jednolite
w ramach danego państwa. Płatności są pokrywane w całości ze środków unijnych.
Polityka rozwoju obszarów wiejskich związana z II filarem WPR natomiast
skierowana została na priorytety związane z transferem wiedzy i innowacji, rentownością i konkurencyjnością gospodarstw rolnych oraz promowaniem innowacyjnych technologii. Zastosowane instrumenty polityki dotyczyły inwestycji,
infrastruktury, ekosystemów, jak również środków ochrony środowiska i środków
w zakresie zmiany klimatu. Zgodnie z zasadą finansowania dzielonego między UE
a kraje członkowskie, programy rozwoju obszarów wiejskich wymagały wkładu
własnego państw członkowskich. Działania w ramach rozwoju obszarów wiejskich mają inny charakter, ponieważ biorą pod uwagę strategię na rzecz wzrostu
gospodarczego i zrównoważonego rozwoju, potrzebę zwiększenia konkurencyjności rolnictwa oraz problematykę rozwoju terytorialnego i społecznego.
Z przeprowadzonej analizy wynika, że do końca I półrocza 2020 r. zrealizowano 26,6 mld płatności, co stanowi 48,0% środków przewidzianych na PROW
2014-2020. Z beneficjentami podpisano 4386,4 tys. umów, spośród których
1228,7 tys. tys. zrealizowano. Istnieją działania, które w pełni zostaną wykonane, jak i takie, które nie mają szans realizacyjnych. Do zagrożonych wykonaniem
działań zaliczono transfer wiedzy, usługi doradcze, współpraca i inne.
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Działania związane z rozwojem obszarów wiejskich wymagały opublikowania
dużej liczby regulacji legislacyjnych typu rozporządzenie, co nie sprzyjało realizacji zasady uproszczenia polityki rolnej, która funkcjonuje tylko w sferze deklaratywnej. Mimo znacznego skomputeryzowania procesów zarządczych wykonanie
programu rozwoju obszarów wiejskich wymagało zaangażowania dużych zasobów ludzkich ze strony Agencji, ODR, ale także udziału samych rolników.
LITERATURA
1. Mickiewicz A., Mickiewicz B. (2015): Charakterystyczne cechy nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Roczniki Naukowe SERiA, Tom 17, nr 1.
2. Roczne sprawozdania z wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020, ARiMR, (za lata 2016, 2017, 2018).
3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz
Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie
Rady (WE) nr 1698/2005.
4. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie
w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach
lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014–2020 (za lata 2016-2020).
5. Sprawozdania z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
ARiMR (za lata 2016, 2017, 2018, 2019).
6. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
BOGDAN M. WAWRZYNIAK
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Słowa kluczowe: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, budżet, instrumenty finansowe,
mechanizmy działania
S treszczenie

W opracowaniu przedstawiono przebieg i realizację Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich przypadający na lata 2014-2020. Celem opracowania było poznanie stopnia
wykorzystania środków wsparcia finansowego i określonych działań zawartych w programie. Na program PROW 2014-2020 przewidziano kwotę 13,6 mld euro (w przeliczeniu
60,2 mld zł), w tym wymagano wniesienia wkładu własnego na poziomie 4,9 mld euro
(w przeliczeniu 22,1 mld zł). W ramach PROW prognozowano, że dofinansowanie dosta-
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nie ok. 200 tys. gospodarstw rolnych, utworzonych zostanie 22 tys. nowych miejsc pracy
oraz powstanie 2 tys. grup producentów rolnych.
Analiza wskazuje, że do końca I półrocza 2020 r. zrealizowano 28 mld płatności, co
stanowi 48,1% środków przewidzianych na PROW 2014-2020, które objęły 1115,6 tys.
beneficjentów. Do zagrożonych wykonaniem działań zaliczono transfer wiedzy, usługi doradcze, współpraca i inne.
Końcowa data realizacji programu przypadająca na połowę 2013 r. i przesunięcia kwotowe między działaniami każą sądzić, że środki na program zostaną w pełni wykorzystane.
BOGDAN M. WAWRZYNIAK
INFORMATION ON THE USE OF EU FUNDS IN THE CONTEXT
OF RDP 2014-2020 IMPLEMENTATION

Keywords: Rural Development Program, budget, financial instruments,
action mechanisms
Summary

The study presents the course and implementation of the Rural Development Program
for 2014-2020. The aim of the study was to find out the degree of use of financial support
measures and specific activities included in the program. The amount of EUR 13.6 billion
(PLN 60.2 billion) was planned for the RDP 2014-2020 program, of which EUR 4.9 billion
(PLN 22.1 billion) was required. It was forecasted under RDP that co-financing would receive approx. 200 thousand. farms, 22 thousand new jobs and the creation of 2 thousand.
agricultural producer groups.
The analysis shows that by the end of the first half of 2020, 28 billion payments were
made, which constitutes 48.1% of the funds provided for RDP 2014-2020, which covered
1,115.6 thousand. beneficiaries. The activities at risk include knowledge transfer, advisory
services, cooperation and others.
The programme’s deadline for implementation in mid-2013 and the quota transfers
between activities suggest that the program funds will be fully used.
e-mail: bogdan.wawrzyniak2@neostrada.pl
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UPRASZCZANIE UPRAWY ROLI W GOSPODARSTWACH
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1. Wstęp
Względy ekonomiczne oraz konieczność ochrony potencjału produkcyjnego gleby wymuszają na rolniku poszukiwanie nowych sposobów uprawy roli. Jak podaje
Dzienia i in. [2006] od dawna promuje się zastąpienie klasycznej uprawy płużnej
systemami uproszczonymi. Zmniejszenie intensywności uprawy roli sprzyja zachowaniu naturalnych właściwości środowiska glebowego, zgodnie z założeniami
zrównoważonego rozwoju. Oprócz korzyści przyrodniczych uproszczenia umożliwiają również ograniczenie kosztów produkcji [Gorzelany i in. 2011, Kuc i in.
2007].
W świetle badań ankietowych przeprowadzonych przez Zimnego i in. [2015],
wśród plantatorów buraka cukrowego, w polskiej praktyce rolniczej obserwuje
się duże zróżnicowanie systemów uprawy tej rośliny. Dominuje uprawa orkowa,
która prowadzona jest na 85,9% plantacji. Największe znaczenie odgrywa orka
przedzimowa z obornikiem (31,2%). Systemy uprawy bezorkowej stosuje się zaledwie na 13,5% powierzchni plantacji buraka cukrowego. Natomiast siew bezpośredni nie jest wdrażany na polach produkcyjnych.
Rolnicy, zdaniem Zimnego i in. [2015] rezygnują z uproszczeń, gdyż obawiają
się wzrostu zachwaszczenia, większej presji ze strony szkodników oraz obniżenia
obsady roślin i niższego plonu. Nie widzą ponadto możliwości stosowania uproszczeń ze względu na konieczność dokładnego przykrycia obornika orką przedzimową. Ograniczenie stanowi również brak odpowiedniego sprzętu (głównie
siewników umożliwiających precyzyjny wysiew nasion w mulcz) oraz przywiązanie do tradycyjnego modelu uprawy roli. Jak podają Kuc i Strochalska [2010],
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specjalistyczne siewniki po uprzednim zniszczeniu mulczu można jednak zastąpić tradycyjnymi. Nowoczesne maszyny (np. wielobelkowe kultywatory, brony
talerzowe, brony łopatkowe) umożliwiają dobre wymieszanie z glebą znacznych
ilości masy organicznej, a zatem wprowadzanie do gleby obornika nie powinno
stanowić czynnika ograniczającego stosowanie uprawy uproszczonej.
Na konieczność wdrażania do praktyki rolniczej uproszczeń w uprawie roli,
z uwagi na względy ekonomiczne wskazał Figura [2017a]. Autor w badaniach
własnych nad sytuacją finansowo-ekonomiczną gospodarstw roślinnych zauważył, że gospodarstwa z uprawą roślin polowych (zbóż i rzepaku) odznaczają się
stosunkowo niskim dochodem na tle gospodarstw nastawionych na pozostałą
produkcję roślinną („uprawy ogrodnicze” i „uprawy trwałe”). Sytuację ekonomiczną w tych gospodarstwach kształtował głównie system dopłat. Inne badania
autora [Figura 2017b] wykazały, że gospodarstwa roślinne (zbożowe) są mniej
efektywne pod względem ekonomicznym także w porównaniu z gospodarstwami prowadzącymi produkcję zwierzęcą. Dochód w gospodarstwach z ponad 90%
udziałem zbóż był o 28,8% niższy niż w gospodarstwach zwierzęcych, natomiast
dochód przeliczony na osobę pełnozatrudnioną rodziny rolnika stanowił w nich
87,0% wartości dochodu wypracowanego przez członków rodziny gospodarstw
zwierzęcych. Problem uproszczeń w uprawie gleby jest bardzo ważny zarówno
pod względem ekonomicznym – zmniejszenie kosztów, jak i środowiskowym –
ograniczenie utraty wody.

2. Cel, materiał i metodyka badań
Celem badań ankietowych była wstępna ocena stopnia zainteresowania stosowania uproszczeń w uprawie roli w wybranych gospodarstwach z uprawą zbóż oraz
wskazanie obaw rolników z ewentualnym ich wdrażaniem.
W pracy zaprezentowano wyniki badania ankietowego przeprowadzonego
w 4 celowo dobranych gospodarstwach położonych w województwie warmińsko-mazurskim (powiat olsztyński), o różnej skali produkcji. Warunek doboru gospodarstw stanowiło kryterium uprawy zbóż (brak uprawy innych roślin uprawnych). Wybór takiej próby z racji ograniczonej liczebności nie gwarantuje reprezentatywności wyników dla gospodarstw z województwa. Odzwierciedla jedynie
sytuację analizowanych gospodarstw i ma raczej charakter wyłącznie sygnalizacyjny.
Badania ankietowe przeprowadzono w 2016 r., po zbiorze roślin. Zebrano
dane dotyczące zastosowanych uprawek w poszczególnych zespołach zabiegów
uprawowych (pożniwnym, przedsiewnym jesiennym, przedzimowym, przedsiewnym wiosennym) w sezonie 2015/2016, rozpoczynając od zespołu zabiegów
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pożniwnych po zbiorze roślin ozimych i jarych w 2015 r. W ankiecie wydzielono
uprawki możliwe do zastosowania w danym zespole zabiegów uprawowych, co
pozwoliło na bezsporne i niekłopotliwe dla respondentów udzielenie odpowiedzi.
W przypadku gospodarstw stosujących uproszczenia uprawy roli polegające
na rezygnacji z orki, przynajmniej w jednym z zespołów zabiegów uprawowych
pod daną grupę roślin, na rzecz powierzchniowego spulchnienia kultywatorem,
broną talerzową lub innym narzędziem w celu przygotowania tzw. łoża siewnego lub wymieszania z glebą poplonu, obornika, podano powody zastosowanego
uproszczenia oraz przyczyny nie wdrażania do praktyki rolniczej siewu bezpośredniego. W gospodarstwach z brakiem uproszczeń podano przyczyny braku rezygnacji z orki. Z kolei w gospodarstwach stosujących siew bezpośredni w latach
nie obejmujących badań wskazano powody rezygnacji z dalszej kontynuacji tego
sposobu uprawy roli.

3. Wyniki badań
W tabeli 1 dokonano charakterystyki analizowanych gospodarstw pod względem
powierzchni użytków rolnych ogółem oraz struktury zasiewów na tle średniej powierzchni gospodarstwa oraz udziału zbóż w strukturze zasiewów w województwie warmińsko-mazurskim. W tabeli 2 z kolei zestawiono przeprowadzone zabiegi w tych gospodarstwach zastosowane w poszczególnych zespołach uprawowych, przygotowujących glebę pod zasiew.
Tabela 1
Charakterystyka gospodarstw pod względem powierzchni
użytków rolnych ogółem (ha) oraz struktury zasiewów (%)
Wyszczególnienie

Gospodarstwo

Razem

Śr./gosp.
w województwie

50

640

22,7

3*

25

228

-

100

7(+3)

25

159

-

150

8

0

253

-

1

2

3

4

122

450

18

Zboża ozime

0

200

Zboża jare

27

Kukurydza

95

Pow. UR ogółem
w tym:

Struktura zasiewów
Zboża ozime

0,0

44,5

16,7

50,0

---

Zboża jare

22,1

22,2

38,9

50,0

---

Kukurydza

77,9

33,3

44,4

0,0

---

*- zboża ozime z uwagi na przemarznięcie przesiano jarymi.

Źródło: Wyniki badań własnych.
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Tabela 2
Wykonane zabiegi w poszczególnych zespołach zabiegów uprawowych
w analizowanych gospodarstwach (ha)
Zespół zabiegów
uprawowych
pożniwne
przedsiewne
jesienne

przedzimowe

przedsiewne
wiosenne

Zabieg

Razem

a

0

1
0

Gospodarstwo
2
3
0
0

4
0

b

300

42

200

8

50

a

28

0

0

3

25

b

200

0

200

0

0

c

0

0

0

0

0

a

162

122

0

15

25

b

0

0

0

0

0

c

50

0

50

0

0

d

200

0

200

0

0

a

0

0

0

0

0

b

208

0

200

8

0

c

0

0

0

0

0

d

207

122

50

10

25

Pożniwne:
a – podorywka wykonana pługiem,
b – zamiast pługa zastosowanie kultywatora/brony talerzowej/brony aktywnej.
Przedsiewne jesienne:
a – orka siewna wykonana pługiem,
b – zamiast orki zastosowanie kultywatora/brony talerzowej/brony aktywnej,
c – poprzestanie na uprawie pożniwnej bez stosowania dodatkowo orki lub
kultywatora/brony talerzowej/brony aktywnej lub innego narzędzia.
Przedzimowe:
a – orka przedzimowa wykonana pługiem na głębokość większą niż 20 cm,
b – orka przedzimowa wykonana pługiem na głębokość do 20 cm,
c – zamiast pługa zastosowanie kultywatora/brony talerzowej/brony aktywnej
lub innego narzędzia,
d – poprzestanie na uprawie pożniwnej bez stosowania dodatkowo orki lub
kultywatora/brony talerzowej/brony aktywnej lub innych narzędzi.
Przedsiewne wiosenne:
a – przyoranie (pługiem) poplonu pozostawionego na zimę,
b – przyoranie (pługiem) obornika, kompostu, itp.,
c – inne orki wiosenne,
d – zamiast orki wiosennej zastosowano kultywator, bronę talerzową lub inne
niż pług narzędzie w celu wymieszania z glebą poplonu lub obornika,
kompostu, itp.
Źródło: Wyniki badań własnych.
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Analizowane gospodarstwa różniły się zarówno ogólną powierzchnią użytków rolnych jak i strukturą zasiewów. W strukturze zasiewów dominowała kukurydza, która stanowiła od 33,3% (gospodarstwo 2) do 77,9% (gospodarstwo
1). W pierwszym z gospodarstw uprawiano zboża jare i kukurydzę (brak zbóż
ozimych). W dwóch kolejnych uprawiano zboża ozime, jare oraz kukurydzę, przy
czym w gospodarstwie 3, zboża ozime z uwagi na przemarznięcie przesiano zbożami jarymi. W 4 gospodarstwie nie uprawiano kukurydzy, natomiast zboża ozime i jare.
W świetle danych zaprezentowanych w tabeli 2, można wnioskować, że uprawa roli często ograniczała się do zabiegów przedsiewnych (brak uprawek pożniwnych). Uprawę pożniwną (po zbiorze roślin) w analizowanej grupie gospodarstw
zastosowano bowiem jedynie na 46,9% powierzchni użytków rolnych (w zależności od gospodarstwa od 34,4% w 1 gospodarstwie do 100% w 4 gospodarstwie).
Należy jednak podkreślić, że przy tak zróżnicowanych powierzchniowo gospodarstwach porównania są trudne w ocenie. W przypadku wykonanej uprawy pożniwnej w celu uprawy ścierniska i wymieszania go z glebą we wszystkich gospodarstwach zastosowano inne narzędzie niż pług.
W przypadku uprawy przedsiewnej jesiennej (pod oziminy) w 2 gospodarstwach (3, 4) uprawiających zboża ozime na całej powierzchni zastosowano tradycyjny zabieg w postaci orki, natomiast w gospodarstwie 2 orkę zastąpiono płytkim
spulchnieniem gleby przy użyciu brony talerzowej.
W zespole zabiegów uprawowych przedzimowych (pod rośliny jare) w 3 gospodarstwach (1, 3, 4) główną uprawkę stanowiła orka wykonana pługiem na głębokość większą niż 20 cm. W gospodarstwie 2, w którym nie stosowano orki przedzimowej na 50 ha, glebę spulchniono powierzchniowo broną talerzową, na pozostałej
powierzchni przeznaczonej pod zasiew roślin jarych poprzestano na uprawie pożniwnej, natomiast wiosną następnego roku w uprawie przedsiewnej na powierzchniach pod rośliny jare zastosowano odpowiednio pług w celu przyorania obornika
(200 ha) oraz inne niż pług narzędzie w celu wymieszania z glebą poplonu. Podobną
uprawę przedsiewną wiosenną przeprowadzono w 3 gospodarstwie, w którym na
części powierzchni (8 ha) wykorzystano pług oraz inne narzędzie (10 ha) odpowiednio w celu przyorania obornika oraz wymieszania z glebą poplonu. W pozostałych gospodarstwach (1, 4) w uprawie wiosennej na całej powierzchni pod rośliny
jare zamiast orki wiosennej zastosowano inne niż pług narzędzie w celu wymieszania z glebą odpowiednio obornika (1) oraz poplonu (4).
Najczęściej wybieranym narzędziem w poszczególnych zespołach uprawowych
w celu płytkiego spulchnienia gleby była brona talerzowa (tabela 3). W uprawie
wiosennej bronę talerzową zastosowano w celu wymieszania z glebą głównie poplonu, rzadziej obornika.
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Tabela 3
Zestawienie narzędzi wybieranych w celu płytkiego spulchnienia lub wymieszania z glebą obornika i poplonu w badanych gospodarstwach
Zespół zabiegów
uprawowych
pożniwne

Gospodarstwo
1
brona
talerzowa

przedsiewne jesienne
przedzimowe
przedsiewne wiosenne
(w celu)

2

3

4

brona talerzowa

kultywator

kultywator

brak

brona talerzowa

brak

brak

brak

brona talerzowa

brak

brak

brona
talerzowa

brona talerzowa

kultywator

kultywator

obornik

poplon

poplon

poplon

Źródło: Wyniki badań własnych.

Tabela 4
Przyczyny zastosowania/braku stosowania uproszczeń uprawowych
w poszczególnych gospodarstwach
Wyszczególnienie

zastosowano

niestosowano

Powód

Gospodarstwo
1

2

3

4

a

xxx

xxx

xxx

n.d.

b

xx

x

x

n.d.

c

x

x

xx

n.d.

d

x

x

x

n.d.

a

x

x

x

x

b

xxx

x

xx

xx

c

xx

xxx

x

x

d

x

x

xxx

xxx

Czynnik: xxx – najważniejszy, xx – mniej ważny, x – nieistotny, n.d. – nie dotyczy
Powody zastosowania:
a – względy ekonomiczne,
b – brak czasu na pełną uprawę roli, z uwagi na późne zejście przedplonu,
c – celowe działanie jako próba sprawdzenia,
d - czynnik środowiskowy.
Powody niestosowania:
a – brak dostatecznej wiedzy,
b – brak odpowiedniego sprzętu,
c – obawy o spadek plonu,
d – przywiązanie do tradycyjnego sposobu uprawy roli.
Źródło: Wyniki badań własnych.
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Najczęstszą przyczyną stosowania uprawy bezorkowej (tabela 4) zdaniem rolników są względy ekonomiczne lub brak czasu na pełną uprawę. W gospodarstwie, w którym powierzchniowe spulchnienie kultywatorem przeprowadzono
z uwagi na wymarznięcie, uproszczenie stanowiło działanie celowe mające charakter doświadczalny. Czynnik środowiskowy był najmniej istotny.
W gospodarstwach z uprawą orkową (3 i 4) najczęstszymi powodami niestosowania uproszczeń były odpowiednio brak odpowiedniego sprzętu oraz przywiązanie do tradycyjnego modelu uprawy, w którym kluczowym zabiegiem jest
orka wykonana pługiem. Ograniczenie stanowiły również obawy rolników o niższe plony. Z kolei w gospodarstwach stosujących uprawę bezorkową przeszkodą
we wdrażaniu do praktyki rolniczej siewu bezpośredniego był zbyt duży koszt
zakupu specjalistycznego sprzętu (siewnika umożliwiającego precyzyjny wysiew
nasion).
Z wywiadu z rolnikami wynika, że właściciele gospodarstw stosujących celowe uproszczenia uprawowe (brak orki na rzecz powierzchniowego spulchnienia
gleby innym narzędziem niż pług) zainteresowani są dalszą kontynuacją takiego
sposobu uprawy roli. Z kolei skrajny sposób uprawy roli (siew bezpośredni), który
stosowano w tych gospodarstwach w latach nie obejmujących badań nie jest kontynuowany, z uwagi na spadek plonu spowodowany słabszymi wschodami oraz
trudnościami z samosiewami zbóż.

4. Podsumowanie
Przeprowadzone badanie z racji małej reprezentatywności próby nie odzwierciedla sytuacji wszystkich gospodarstw z województwa warmińsko-mazurskiego.
Stwarza jednak możliwość określenia stopnia zainteresowania wdrażania lub rezygnacji oraz przyczyn stosowania uproszczeń uprawowych wśród rolników.
W świetle przeprowadzonych badań można zauważyć, że w wybranych gospodarstwach powiatu olsztyńskiego w zabiegach uprawy roli pod daną grupę roślin,
często pomijana jest uprawa pożniwna, natomiast w przypadku, gdy jest przeprowadzana, nie wykonuje się jej pługiem podorywkowym, natomiast zastępuje
się go innym narzędziem (kultywator, brona talerzowa). Wydaje się jednak, że na
chwilę obecną całkowite wyeliminowanie orki z uprawy jest raczej niemożliwe.
W każdym z gospodarstw bowiem przynajmniej jednokrotnie w cyklu produkcyjnym zastosowano pług, który zastosowano głównie w celu przyorania obornika. Praktyka stosowana w jednym z gospodarstw pokazuje, że wymieszanie
nawozu naturalnego możliwe jest przy użyciu brony talerzowej. Jednak i w tym
gospodarstwie nie pominięto najbardziej energochłonnego zabiegu i wykonano
orkę przedzimową. Powodem, na który zdecydowano się na jej przeprowadzenie
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było zgromadzenie zapasu wody w wyniku jesiennych opadów oraz roztapiającego się śniegu.
Rolnicy stosują uproszczenia w uprawie roli głównie ze względów ekonomicznych. Natomiast w gospodarstwach bez ich wdrażania, główną przyczyną braku
zainteresowania uproszczoną technologią uprawy roli wśród rolników objętych
badaniem jest brak odpowiedniego sprzętu oraz przywiązanie do tradycyjnego
modelu uprawy, co potwierdzają także wyniki badań przeprowadzonych przez
Zimnego i in. [2015] wśród plantatorów buraka cukrowego.
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MICHAŁ FIGURA
UPRASZCZANIE UPRAWY ROLI W GOSPODARSTWACH WOJEWÓDZTWA
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W ŚWIETLE BADAŃ WYBRANYCH GOSPODARSTW –
WSTĘPNA OCENA

Słowa kluczowe: uproszczenia uprawowe, uprawa bezorkowa, siew bezpośredni
S treszczenie

Artykuł prezentuje wyniki dotyczące stopnia zainteresowania stosowania uproszczeń
w uprawie roli wśród rolników z powiatu olsztyńskiego województwa warmińsko-mazurskiego. Wskazano w nim ponadto przyczyny stosowania ewentualnych uproszczeń oraz
powody braku wdrażania ich do praktyki rolniczej.
W świetle danych zaprezentowanych z 4 celowo dobranych gospodarstw wynika, że
uprawa roli często ograniczała się do zabiegów przedsiewnych (brak uprawek pożniw-
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nych). Uprawę pożniwną (po zbiorze roślin) w analizowanej grupie gospodarstw zastosowano bowiem jedynie na 46,9% powierzchni użytków rolnych. Najczęstszą przyczyną
stosowania uprawy bezorkowej zdaniem rolników są względy ekonomiczne lub brak czasu na pełną uprawę. Z kolei główną przyczyną braku zainteresowania uproszczoną technologią uprawy roli, zwłaszcza siewu bezpośredniego, wśród rolników objętych badaniem
jest brak odpowiedniego sprzętu oraz przywiązanie do tradycyjnego modelu uprawy.

MICHAŁ FIGURA
IMPROVEMENT OF CULTIVATION OF CULTIVARS IN THE HOLDINGS
OF WARMIŃSKO-MAZURSKIE VOIVODSHIP IN THE LIGHT OF RESEARCH
ON SELECTED HOLDINGS – INICIAL ASSESMENT

Keywords: simplification of cultivation, no-till cultivation, direct sowing
Summary

The paper presents the results concerning the degree of interest in the application of
simplification in the cultivation of the role among farmers from the Olsztyn district of
Warmińsko-Mazurskie voivodship. It also mentions the reasons for possible simplifications and the reasons for their lack of implementation in agricultural practice.
In the light of the data presented from 4 deliberately selected farms, it appears that
tillage was often limited to pre-soving operations (no stuuble cultivation). Post harvest
cultivation (after crop harvest) in the analyzed group of farms was used only on 46,9%
of the agricultural area. According to farmers, the most common reason for using no till
cultivation is for economic reasons or the lack of time for full cultivation. On the other
hand, the main reason for the lack of interest in simplified tillage technology, especially
direct sowing, among farmers covered by the study is the lack of appropriate equipment
and attachment to the traditional cultivation model.
e-mail: michalf6@o2.pl
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„Sporządzanie kompostów i biopreparatów”
Autor: Marek Krysztoforski
Wydawca: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Radomiu,
Radom 2020, s. 48.
Kompost jest jednym z najlepszych naturalnych nawozów, jakich można używać
w rolnictwie. Z powodzeniem zastępuje kupne nawozy i nawozy naturalne. Używając kompostu poprawiamy strukturę gleby, ulepszamy stosunki powietrzno-wodne.
Na glebach lekkich kompost zwiększa możliwość zatrzymywania wody, rozluźnia
zaś gleby ciężkie. Kompost jest kompletnym nawozem wieloskładnikowym, zawiera wszystkie niezbędne do życia roślin makro i mikroelementy. Wraz z kompostem
dostają się do gleby pożyteczne mikroorganizmy, które poprawiają kondycję korzeni,
poprawiając w ten sposób zdrowotność roślin. Wraz z kompostem dostarczamy też
do gleby jej najważniejszy składnik – próchnicę.

„Znaczenie materii organicznej w glebie oraz działania agrotechniczne
wspomagające jej utrzymanie”
Autor: Bartłomiej Kołacz
Wydawca: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu,
Radom 2020, s. 28.
Nikogo nie trzeba przekonywać, że dla rolnika gleba jest podstawowym warsztatem pracy. Dlatego pracując na niej lub nad nią powinniśmy pamiętać, by jej nie
niszczyć, lecz starać się poprawić. Niekoniecznie jednak rozumiemy, skąd wziął się
obecny trend związany z tak zwanym rolnictwem zrównoważonym, wprowadzeniem poplonów, międzyplonów, itd. Według badań FAO gleba jest jednym z podstawowych narzędzi i czynników, który może ograniczyć obserwowane obecnie
zmiany klimatyczne. Dobra, zdrowa gleba jest zdolna do akumulacji bardzo dużej
ilości dwutlenku węgla, prawie dwa razy większej niż obecnie zawarta w atmosferze.
W publikacji przedstawiono informacje na temat materii organicznej, jej bilansu czy
rozkładu w glebie.
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1. W kwartalniku Zagadnienia Doradztwa Rolniczego” publikowane są orygi“ prace naukowe z zakresu metodyki i organizacji doradznalne i przeglądowe
twa rolniczego, funkcjonowania agrobiznesu, rozwoju obszarów wiejskich,
ekonomiki i organizacji gospodarstw rolnych, ekonomicznych aspektów nowoczesnych technologii produkcji, ochrony środowiska przed zagrożeniami
z produkcji rolniczej, polityki agrarnej i oświaty rolniczej oraz współpracy doradztwa z nauką w wymienionych obszarach.
2. W Zagadnieniach Doradztwa Rolniczego” publikowane są również:
“
• informacje
o pracy doradczej i życiu instytucji doradczych;
• informacje o sympozjach, seminariach i innych formach oświatowych z zakresu doradztwa i dla doradców;
• recenzje i omówienia prac związanych z doradztwem rolniczym oraz ze
wsią i agrobiznesem;
• przeglądy czasopism krajowych i zagranicznych, ukazujące dorobek w wymienionych dziedzinach;
• noty bibliograficzne o nowościach wydawniczych (do l 100 znaków);
• inne informacje w wymienionych dziedzinach;
3. Artykuły należy dostarczyć wydawcy w następującej formie:
• tytuł artykułu i streszczenie w języku polskim i angielskim – maksymalnie
14 wierszy, czcionką 12 pkt.;
• słowa kluczowe w języku polskim i angielskim;
• treść podzielona na rozdziały i z wstępem oraz wnioskami lub podsumowaniem;
• napisane za pomocą edytora pracującego w środowisku Windows (zalecany
Word 2003 i wersje nowsze), dodatkowo podgląd artykułu w wersji oryginalnej w pliku PDF;
• dopuszczalna objętość prac do 20 000 znaków;
• rysunki, tabele, wykresy i grafika dołączone w pliku zasadniczym, oraz
DODATKOWO w oddzielnych plikach w programach źródłowych, w których zostały wykonane, najlepiej w programach Word, Excel i CoreIDRAW
w formacie B5;
• dane literaturowe – odwołania w tekście do pozycji literaturowych z nazwiskiem autora i rokiem wydania, bez przecinka i w nawiasie kwadratowym,
np. [Kowalski 1990];
• alfabetyczny wykaz literatury na końcu artykułu, numerowany każdorazowo
z nazwiskiem autora, pierwszą literą (literami) imienia, rokiem wydania
(podanym w nawiasach półokrągłych) oraz po dwukropku tytułem publikacji, wydawnictwem lub nazwą czasopisma, numerem woluminu i strony;
w kolejności – wyd. zwarte, czasopisma, akty prawne, dokumenty elektroniczne; – przykład: Kowalski J., Nowak A. (1997): Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju wsi w Polsce. SGGW, Warszawa, 5-17;
• jeżeli w tekście umieszcza się numer kolejnego przypisu, powinien on być
przedstawiony w formie liczby bez dodatkowych znaków, np. nawiasów
(przypisy nadawane automatycznie);
• klawisza ENTER używa się tylko na końcu akapitu (wszystkie tytuły, punkty
będące wyliczeniem itp. traktuje się jako odrębne akapity);
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• wcięcia akapitowe zaznacza się tylko za pomocą tabulatora lub innych narzędzi użytego edytora. Nie używać w tym celu spacji. Spacje należy stawiać tylko dla oddzielenia wyrazów, po kropce, przecinku, wykrzykniku,
dwukropku, średniku itp. (nigdy przed tymi znakami). Nie używać spacji za
nawiasem otwierającym i przed nawiasem zamykającym, a także przed i za
odnośnikiem cyfrowym.
4. Tekst artykułu lub informacji, złożony w formacie B5 powinien być dostarczony w wersji elektronicznej (na płycie CD lub przesłany pocztą elektroniczną) oraz w dwóch wydrukach, w tym samym formacie.
5. Nadesłane recenzje, omówienia, przeglądy itp. powinny zawierać tytuł pracy
w oryginalnym brzmieniu i tytuł pracy przełożony na język polski.
6. Do nadsyłanych prac należy dołączyć następujące dane: pełne imię i naz
wisko autora, tytuł naukowy, miejsce pracy, adres pracy, numer telefonu
i adres poczty e-mail.
7. W przypadku artykułów współautorskich należy podać procentowy wkład
pracy każdego z Autorów.
8. Redakcja zastrzega sobie prawo nie przyjęcia do druku artykułu lub opracowania, jeśli uzyska on negatywne recenzje pokrywające się z opinią Zespołu
Redakcyjnego. Redakcja nie zwraca nadesłanych prac niezależnie od ich zakwalifikowania lub nie przyjęcia do druku.
9. Redakcja nie płaci honorariów autorskich.
10. Wyboru artykułów do publikacji dokonuje Zespół Redakcyjny ZDR.
11. Autorzy artykułów otrzymują bezpłatnie l egzemplarz autorski.
12. Prace należy nadsyłać na następujący adres:
Centrum Doradztwa Rolniczego
Oddział w Poznaniu
61-659 Poznań, ul. Winogrady 63
Redakcja kwartalnika „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego”
e-mail: kwartalnik@cdr.gov.pl
WYM AGANIA F ORM A LNO - PR AW N E
Redakcja informuje Autorów, że na stronie internetowej www.cdr.gov.pl w zakładce Zagadnienia Doradztwa Rolniczego zamieszczane są treści kolejnych numerów ZDR oraz streszczenia artykułów w języku polskim i angielskim.
Autorzy przekazujący treści do opublikowania w „Zagadnieniach Doradztwa
Rolniczego”, przyjmują tym samym następujące warunki ich publikacji w ZDR:
– potwierdzają, że przekazany tekst jest wolny od wad prawnych i nie narusza
dóbr osobistych osób trzecich,
– ponoszą odpowiedzialność za status prawny materiałów użytych do wytworzenia dzieła,
– upoważniają wydawcę do korzystania z dzieła, wydawania, zwielokrotniania
drukiem dzieła w kwartalniku „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego”, a także:
- publikowania w wersji elektronicznej w formie zwartej na stronie
www.cdr.gov.pl
- publikowania dzieła w bazach czasopism naukowych.

