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ARKADIUSZ SADOWSKI
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

ROLNICTWO W ŚWIECIE ZMIAN – WYZWANIA
DLA DORADZTWA
Nadesłany: 04.11.2020

Zaakceptowany do druku: 14.12.2020

1. Wstęp
Tytułowy „świat zmian” tym różni się od „zmieniającego się świata”, że coraz szybsze przemiany stały się jedną z ważniejszych cech definiujących obecną rzeczywistość i jednym z czynników odróżniających współczesność od przeszłości. Świat
zmieniał się szybciej lub wolniej od zawsze, aczkolwiek obecnie zmiany stały się
jednym z narzędzi gospodarki, a nieraz jej samodzielnym celem. Chcąc zwiększyć
sprzedaż producenci opracowują wciąż nowe produkty i usługi, oferując konsumentom lub innym producentom coraz nowocześniejsze dobra, jednocześnie
skłaniając ich do wypracowywania nowych sposobów zachowania. Zauważalne
jest to w niemal każdej dziedzinie życia. Samochody posiadają nieznane dotychczas systemy, komputery są coraz szybsze oraz wyposażone w unowocześniane
sukcesywnie programy, a używane na co dzień sprzęty gospodarstwa domowego wykorzystują w coraz szerszym zakresie osiągnięcia elektroniki. W tym powszechnym rozumieniu zachodzących zmian rolnictwo i związana z nim konsumpcja żywności traktowane są raczej jako sektory tradycyjne, gdzie „nowinki”
współczesności trafiają rzadko i z dużym opóźnieniem. Mniemanie to nie jest
prawdziwe, na co wskazywać może cały konglomerat powiązanych zjawisk, takich jak rolnictwo precyzyjne (a wkrótce rolnictwo 4.0), zmieniające się wzorce
konsumpcyjne czy w końcu nowe założenia polityki rolnej. Wszystko to stawia
nowe wyzwania zarówno przed samymi rolnikami, ale także przed systemem do-
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radztwa rolniczego, które musi dobrze rozpoznać ich istotę oraz przekazać nową
wiedzę i umiejętności rolnikom.
Celem opracowania jest wskazanie nieuchronności zmian zachodzących
w rolnictwie i jego otoczeniu oraz związanych z tym wyzwaniach stojących przed
doradztwem rolniczym.

2. Coraz szybsze tempo zmian
Zmienność pewnych uwarunkowań jest jedną z cech społeczeństwa i gospodarki
i jako taka obecna była zawsze. To co jest ważne z punktu widzenia współczesności to tempo i głębokość zachodzących przemian. Na potrzeby niniejszego opracowania można wyróżnić trzy zasadnicze sytuacje:
 Zmiany zachodzące wolniej niż pokolenie: charakterystyczne dla okresu
przedindustrialnego, kiedy to zarówno techniki wytwórcze (tak w rolnictwie jak i w innych dziedzinach) albo się nie zmieniały, albo zmiany były na
tyle niewielkie, że nie wymagały nabywania nowych umiejętności. W tych
warunkach ani edukacja szkolna ani doradztwo nie były niezbędne, gdyż
wiedza i umiejętności nabyte od poprzednich pokoleń były wystarczające.
 Zmiany zachodzące co pokolenie: w dużym skrócie charakterystyczne dla
okresu po rewolucji przemysłowej przełomu XVIII i XIX wieku. Wprowadzane nowe rozwiązania techniczne (lokomobile, ciągniki), chemiczne
(środki ochrony roślin, nawozy) czy biologiczne (nowe odmiany roślin
i rasy zwierząt) były rewolucyjne, lecz co do zasady dość stabilne. W tym
okresie ważna była zarówno edukacja szkolna, jak i doradztwo rozumiane jako pozaszkolny system transferu wiedzy. Istota nowych rozwiązań nie
zmieniała się bowiem w długim okresie, jednakże ich szczegóły były sukcesywnie unowocześniane, co kazało zdobywać nową wiedzę i umiejętności
także po zakończeniu formalnej edukacji.
 Zmiany zachodzące szybciej niż pokolenie: sytuacja charakterystyczna dla
czasów współczesnych. Znaczna część dotychczasowej wiedzy okazuje się
być dość szybko nieaktualna, co każe nie tylko sukcesywnie pozyskiwać
nowe informacje, ale przede wszystkim uczyć się przez całe życie i na bieżąco modyfikować sposób postępowania w odniesieniu do zmieniającej się
rzeczywistości. W takich warunkach rola edukacji i szczególnie doradztwa
jest zasadnicza.
Przedstawiony powyżej aspekt przyspieszających zmian wskazał również
w kontekście ogólnocywilizacyjnych wyzwań edukacji izraelski badacz Yuval
Noah Harrari. Zauważył on, że „tysiąc lat temu, w 10181 roku, przyszłość również
1 Nawiązanie do roku 2018, kiedy ukazała się cytowana książka.
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była wielką niewiadomą, niemniej jednak ludzie byli przekonani, że podstawowe
cechy społeczeństwa się nie zmienią. Jeśli ktoś mieszkał w Chinach w 1018 roku, to
wiedział, że do 1050 roku imperium dynastii Song może upaść, że z północy kraj
mogą najechać Kitanowie i że zarazy mogą przetrzebić populację. Nie miał jednakże
wątpliwości, że w 2050 roku większość ludzi nadal będzie pracowała jako rolnicy
i tkacze […]. A zatem w 1018 roku biedni chińscy rodzice uczyli dzieci sadzić ryż
albo tkać jedwab […]. Natomiast dzisiaj nie mamy pojęcia, jak będą wyglądały Chiny i reszta świata w 2050 roku. Nie wiemy, jak będą zarabiali na chleb, nie znamy
metod funkcjonowania przyszłych armii i urzędów” [Harrari 2018].
W podanym przykładzie, w epoce przedindustrialnej możliwe, acz nieprzewidywalne zmiany miały charakter bądź to polityczny, bądź przyrodniczy. Techniki
i technologie wytwarzania a także styl życia ludzi były raczej stabilne. Przyspieszenie cywilizacyjne nastąpiło w okresie rewolucji przemysłowej i rozwoju kapitalizmu, gdzie podstawowym motywem wszelkiej działalności gospodarczej była
potrzeba maksymalizacji zysku, aczkolwiek przesłanką rozwoju było uznanie dla
ludzkiej przedsiębiorczości i przede wszystkim innowacyjności. Jak zauważa Deirdere McCloskey [2017] „dwieście lat później świat może już utrzymać przy życiu
ponad sześć i pół raza więcej ludzkich istnień. I wbrew czarnowidztwu maltuzjańskiej wiary w to, że wzrost populacji stanie się ogromnym problemem, przeciętny
człowiek zarabia tak dobrze, że konsumuje niemal dziesięciokrotnie więcej dóbr
i usług niż w XIX wieku”.
W tym kontekście warto zwrócić uwagę na kilka istotnych aspektów. Po pierwsze, zmiany (początkowo techniczne i technologiczne, za którymi idzie ewolucja,
sposobów myślenia i postrzegania świata) dokonują się w sposób spontaniczny,
a więc aprobata lub dezaprobata społeczna może je co najwyżej spowolnić, ale nie
zatrzymać. Oznacza to, że trzeba się do nich w taki lub inny sposób ustosunkować. Po drugie, rozpatrując to zagadnienie całościowo i w historycznym aspekcie mają one (przynajmniej do chwili obecnej) zasadniczo pozytywny wydźwięk.
Nie zapominając o społecznych i środowiskowych kosztach dokonanego postępu
zauważyć należy, że wzrost poziomu życia większości ludzi jest zjawiskiem pożądanym. Po trzecie, dokonywane zmiany rzadko kojarzone są z rolnictwem. Jak
jednak zauważył cytowany wcześniej Harrari [2014] rewolucja przemysłowa była
de facto drugą rewolucją agrarną2, zmieniającą sposób prowadzenia produkcji
a w konsekwencji struktury rolne i stosunki społeczne. Niemniej jednak rzeczywiście sztandarowe wynalazki, wpływające na oblicze współczesnej cywilizacji,
jak silnik parowy czy spalinowy nie były pierwotnie dedykowane rolnictwu, lecz
wkrótce po wprowadzeniu ich do użycia zostały przez ten sektor zaadaptowane
[Klimkowski, Sadowski i Tomaszewski 2018]. Podobnie obecnie sprawa ma się
2 Pierwszą była rewolucja neolityczna, kiedy rolnictwo powstało.
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z innowacjami w zakresie cyfryzacji i satelitarnych technik nawigacyjnych. Zagadnienie to jest o tyle istotne, że to właśnie postęp w rolnictwie umożliwił rozwój innych sektorów gospodarki, umożliwiając przeżycie wzrastającej populacji
bez angażowania dodatkowej siły roboczej w produkcję żywności. W kontekście
omawianego zagadnienia ważne jest to, że współczesne innowacje wdrażane są
znacznie szybciej niż poprzednie.

3. Nowe rolnictwo i nowy konsument
Wspomniane zostało, że coraz szybsze tempo przemian gospodarczych i cywilizacyjnych dotyczy także rolnictwa i całego agrobiznesu. Przyczyn tego typu
zjawisk jest co najmniej kilka. Po pierwsze omawiany sektor stanowi część gospodarki i poprzez rozliczne powiązania podlega jej ogólnym tendencjom. Po
drugie, innowacje pozarolnicze (głównie techniki cyfrowe i telekomunikacyjne
oraz ogólna serwilizacja gospodarki) w znacznym stopniu wpłynęły na styl życia
społeczeństw, a jednym z jego wymiarów są zmiany modelu żywienia. Po trzecie, podobnie jak miało to miejsce w XIX i XX wieku, wynalazki przeznaczone
pierwotnie do innych celów, szybko są adaptowane i dostosowywane do potrzeb
produkcji rolniczej. Po czwarte, implementacja innowacji wpływa na wielkość
kosztów produkcji, przez co może zdecydować nie tylko o konkurencyjności poszczególnych podmiotów (gospodarstw rolniczych), ale także o możliwości ich
funkcjonowania na rynku. Skutki ekonomiczne zastosowania innowacji i jej braku przedstawione zostały w ujęciu modelowym na rysunku 1.
Nie odnosząc się w tym momencie do charakteru innowacji, można założyć,
że przyczyniają się one do obniżenia kosztów produkcji (i dla uproszczenia, że nie
wpływają na wolumen i wartość produkcji). W warunkach wysokich cen dochody
gospodarstw „tradycyjnych”, nie stosujących nowoczesnych rozwiązań będą niższe niż podmiotów „innowacyjnych”, aczkolwiek będą dodatnie. Oznacza to, że
oba typy gospodarstw mogą funkcjonować na rynku. Sytuacja zmienia się, gdy
następuje pogorszenie koniunktury, zobrazowane na rysunku 1, jako sytuacja „niskich cen”. Wówczas u wszystkich podmiotów następuje spadek dochodów, jednak stosujące rozwiązania tradycyjne, na skutek wysokich kosztów produkcji ponoszą straty. Jeśli taki stan utrzyma się przez długi czas ich funkcjonowanie straci
ekonomiczną rację bytu. Co więcej – coraz szersze stosowanie nowoczesnych rozwiązań przez podmioty „innowacyjne” spowoduje stałe obniżki cen surowców
rolnych, jako skutek wspomnianej obniżki kosztów (dla nich niskie ceny będą
akceptowalne), co podmioty „tradycyjne” postawi w szczególnie niekorzystnej sytuacji, wymuszając niejako dostosowanie się do istniejącej sytuacji lub do wypadnięcia z rynku. W innym rozumieniu opisana sytuacja definiowana jest jako „kie-
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rat technologiczny”3 [Czyżewski 2017, Zegar 2012] wymuszający na rolnikach
implementację coraz bardziej innowacyjnych (i drogich) rozwiązań, skutkujących
nie tyle poprawą sytuacji ekonomicznej, co umożliwiających utrzymanie się na
rynku. Uznając racje tego argumentu należy jednak wrócić do przedstawionej
wcześniej tezy o obiektywnym charakterze zachodzących zjawisk, uwzględniwszy
też to, że produkcja taniej żywności leży w ogólnospołecznym interesie.
Rysunek 1
Przychody, koszty i dochody gospodarstw „tradycyjnych” i „innowacyjnych”
w warunkach wysokich i niskich cen (ujęcie modelowe)*

* Przedstawione na rysunku liczby mają charakter poglądowy i wskazują modelową wielkość przychodów, koszów oraz

dochodów gospodarstw zdefiniowanych jako „tradycyjne” i „innowacyjne”.

Źródło: Opracowanie własne.

W polskich warunkach, problem ten należy rozpatrywać także w kontekście
rozdrobnionej struktury agrarnej [Rosner i Stanny 2016, Baer-Nawrocka i Poczta
2020], gdzie ilościowo dominują małe i słabe ekonomicznie podmioty, nie mające nawet możliwości podjęcia obiektywnych wyzwań związanych z „kieratem
3 Definiowany jest on jako sekwencja zdarzeń: wzrost produkcji ponad popyt → obniżka cen
rolnych → zmiana technologii na rzecz zwiększenia produkcji → wzrost podaży → obniżka cen →
wzrost produkcji …
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technologicznym”. Rozwiązaniem w tym zakresie byłaby aktywna polityka rolna, idąca w kierunku koncentracji produkcji. Przemiany strukturalne wprawdzie
zachodzą [Poczta i Rowiński 2019, Sadowski i inni 2013], aczkolwiek czynniki
sprawcze tkwią głównie w uwarunkowaniach ekonomicznych. Dla intensyfikacji
zjawiska potrzebna jest wola (odwaga) polityczna, ale też czas potrzebny na dostosowanie się lokalnych gospodarek wiejskich i utworzenia odpowiedniej liczby pozarolniczych miejsc pracy. Kolejny ważny aspekt to wpływ nowoczesnych
technologii na środowisko. W powszechnej opinii tradycyjne, niskotowarowe
rolnictwo jest z natury rzeczy „przyjazne” środowisku, co nie zawsze jest prawdą.
Z badań Sadowskiego [2012] wynika, że podmioty większe, dysponujące odpowiednim kapitałem rzeczowym i społecznym są w większym stopniu zrównoważone środowiskowo (ale także wydajne ekonomicznie) niż gospodarstwa mniejsze. Między innymi cechują się wysokim dodatnim saldem materii organicznej.
Z kwestiami środowiskowymi, w tym klimatycznymi wiąże się także ewolucja
polityk rolnych (w Unii Europejskiej Wspólnej Polityki Rolnej), idąca w kierunku „zielonego ładu”. Konieczność redukcji stosowania chemicznych środków
produkcji i jednoczesnego zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego europejskich społeczeństw wymagać będzie stosowania szczególnie innowacyjnych
i wydajnych technik produkcyjnych. Zasadniczy problem w tym zakresie wynika
z tego, że rzadko się zdarza, aby kreowanie i implementacja pewnych rozwiązań
technicznych i organizacyjnych (nie wspominając o mentalnych) dostosowywała
się do nakazów i zakazów o charakterze politycznym. Zjawiska te zazwyczaj mają
charakter spontaniczny i motywowane są chęcią zysku zarówno twórców jak i odbiorców innowacji (w przypadku konsumentów ich użytecznością).
Kolejny ważny element świata zmian w odniesieniu do rolnictwa i agrobiznesu
to nowe wzorce żywieniowe. Współcześni pracownicy, inaczej niż w przeszłości
rzadko wykonują ciężką fizyczną pracę, co z jednej strony jest jedną z podstawowych przyczyn otyłości, a z drugiej wymusza poszukiwanie nowych rozwiązań
w zakresie diety. Co więcej, na skutek starzenia się społeczeństw europejskich oraz
rozpowszechniania się dolegliwości dietozależnych, konsumenci coraz bardziej są
skłonni nabywać produkty droższe lecz lepsze jakościowo. Badania Mrówczyńskiej-Kamińskiej [2015] wykazały, że obecnie przełamane zostało prawo Engla,
zgodnie z którym wraz ze wzrostem zamożności maleje udział wydatków na żywność, a co za tym idzie znaczenie rolnictwa i agrobiznesu w gospodarce. Obecnie jednak w najbogatszych krajach UE (np. Irlandii, Danii, Finlandii, Szwecji)
udział agrobiznesu w tworzeniu PKB jest większy niż w krajach mniej zamożnych
[Mrówczyńska-Kamińska 2015].
Rolnictwo i przemysł przetwórczy muszą na to nowe wyzwanie popytowe odpowiedzieć poprzez np. zmianę kierunków i sposobów produkcji. Przede wszyst-
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kim jednak niezbędna jest znajomość trendów żywieniowych oraz mentalna i organizacyjna zdolność do dostosowania się do nowej sytuacji. Inny aspekt związany z ewolucją postaw konsumenckich to rosnąca tendencja do nabywania żywności niskoprzetworzonej, wysokojakościowej i „markowej”. Oznacza to możliwość
przejęcia przez rolników marży marketingowej i zbudowania grona lojalnych
klientów, wymaga jednak zarówno umiejętności technologicznych w zakresie wytwarzania gotowych produktów spożywczych, jak też innowacyjnego podejścia
do dystrybucji i marketingu.

4. Niezauważone wyzwania
Opisane uprzednio wyzwania przed jakimi stoi polskie rolnictwo i agrobiznes
można odnieść do kilku zasadniczych obszarów:
 nowoczesne technologie, głównie w zakresie technik cyfrowych i satelitarnych, definiowanych ogólnie jako Rolnictwo 4.0 [Szymczak i Sadowski
2019],
 zmiany modelu żywienia oraz dystrybucji żywności, jako skutek ewolucji
stylu życia społeczeństwa,
 nowe – klimatyczne i środowiskowe – wyzwania Wspólnej Polityki Rolnej.
Do tego można jeszcze dodać takie światowe megatrendy jak globalizacja (także gospodarki żywnościowej) oraz przemiany demograficzne, zarówno w samej
Europie jak i na świecie [Sadowski 2017].
Znaczna część z nich wydaje się być niezauważona przez większość polskich
rolników lub też rozpoznana jest w sposób nieadekwatny do skali znaczenia.
Przyczyn takiego stanu rzeczy może być kilka. Po pierwsze wpływ może mieć
wielość i rozległość zagadnień: różnorodne technologie produkcji, kwestie marketingowe, czy nieznane jeszcze do końca założenia polityki rolnej. Po drugie,
pewna przynajmniej część innowacyjnych rozwiązań w zakresie produkcji odnosi się do zagadnień, które dotychczas nie były w polu zainteresowania rolnictwa
i rolników. Mowa tu przede wszystkim o technikach cyfrowych i satelitarnych. Po
trzecie, dla producentów rolnych, rynkowo oddalonych od ostatecznego konsumenta, zmiany trendów żywieniowych mogą być niewidoczne. Wydaje się też, że
opisane trendy są w dość ograniczonej formie zauważalne dla krajowej polityki
rolnej. Wprawdzie wdrażane są takie działania jak będąca częścią PROW 20142020 Współpraca, aczkolwiek jest to podejście raczej reaktywne, niż rzeczywiste
zrozumienie stojących wyzwań.
Po czwarte z kolei wpływ mogą mieć dotychczasowe instrumenty Wspólnej
Polityki Rolnej. Temu zagadnieniu warto poświęcić nieco więcej uwagi. Środki
z pierwszego filara (dopłaty bezpośrednie) w założeniach nie są ukierunkowane,
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stąd mogły ale nie musiały sprzyjać działaniom innowacyjnym. Co więcej, samo
ich funkcjonowanie w gospodarstwach rolnych mogło wręcz zniechęcać do kreatywnego i rynkowego podejścia do rozwoju gospodarstwa, opierając jego funkcjonowanie na publicznych transferach. Fundusze z II filara, szczególnie związane
z inwestycjami, były wprawdzie ukierunkowane, ale nie było konieczności wdrażania rozwiązań innowacyjnych. W praktyce, gros beneficjentów decydowało się
na przedsięwzięcia dość tradycyjne (np. zakup ciągnika i zestawu maszyn polowych), co motywowane było relatywną łatwością pozyskania środków [Czubak,
Sadowski i Wigier 2010]. Ze względu na zawiłe procedury, względy formalne często przeważały nad merytorycznymi.
Ostatnią, ale nie najmniej ważną przyczyną niedostrzegania wyzwań współczesności jest wadliwa (rozproszona) struktura agrarna w Polsce. Istnienie znacznej liczby małych podmiotów, których właściciele często pozyskują większą część
dochodów z pracy poza rolnictwem, nie sprzyja myśleniu i działaniu innowacyjnemu. Poza tym małe podmioty nie dysponują środkami finansowymi na implementację nowoczesnych rozwiązań. Wyjściem z tej sytuacji mogłaby być (i nieraz
jest) produkcja żywności wysokojakościowej i sprzedaż bezpośrednia, aczkolwiek
na przeszkodzie często staje niewystarczający kapitał społeczny oraz wspomniany
brak ekonomicznej motywacji na skutek zarobkowania poza rolnictwem. Oczywiście nie jest to rozwiązanie dla każdego małego i średniego gospodarstwa. Barierę może stanowić chociażby niski poziom kapitału społecznego.

5. Nowe doradztwo?
Podobne (aczkolwiek nie identyczne) uwagi można skierować pod adresem doradztwa. Niewystarczające rozpoznanie wyzwań współczesnego świata zmian, to
w znacznej mierze efekt dużego zaangażowania kadry doradczej w pomoc producentom i mieszkańcom wsi w pozyskiwanie środków WPR. W tym kontekście
należy zauważyć, że potrzeba zagospodarowania funduszy unijnych była rzeczą
na tyle priorytetową, że wielokrotnie zaniedbywana została ich istota, a mianowicie pomoc w restrukturyzacji (a więc także modernizacji) polskiego rolnictwa,
agrobiznesu i wsi. Środki przestawały być środkiem a stawały się celem samym
w sobie. Przyczyny takiego stanu rzeczy wydają się jednak być głębsze i bardziej
osadzone w historii rolnictwa i doradztwa. Otóż od czasu drugiej wojny światowej do (niemal) chwili obecnej priorytety były dość jasno określone i widoczne,
a potrzeba ich realizacji w zasadzie bezdyskusyjna. Okres PRL to z jednej strony
masowe wdrażanie wspomnianych wcześniej zmian następujących co pokolenie a z drugiej czas permanentnych niedoborów. W tych warunkach doradztwo
nastawione było głównie na problematykę produkcyjną w rozumieniu wzrostu
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wolumenu produkcji (rysunek 2). Przemiany ustrojowe początku lat 90-tych
XX wieku postawiły na pierwszy plan zagadnienia ekonomiczne, takie jak ocena
opłacalności produkcji (rachunkowość, kalkulacje rolnicze, analiza efektywności
inwestycji), czy marketingowe podejście do produkcji rolniczej. W końcu akcesja
do UE kazała skupić się na polityce rolnej, rozumianej głównie jako pozyskiwanie
środków UE oraz znajomość odpowiednich zasad i wymogów.
Rysunek 2
Zmieniające się priorytety doradztwa rolniczego w Polsce

Źródło: Opracowanie własne.

Oczywiście przedstawiony model wskazuje jedynie na zasadnicze, sztandarowe priorytety i nie oznacza, że poszczególne zagadnienia były jednymi w kolejnych okresach. Niemniej jednak były one dość jasno sprecyzowane, zasadniczo
właściwie odnoszące się do swoich czasów i z uwzględnieniem całej złożoności
interakcji doradca – rolnik, dość łatwe do wdrożenia. Wynikało to między innymi
z tego, że obie zainteresowane strony podobnie rozpoznawały i rozumiały problemy.
Współczesne wyzwania mają jednak nieco inny charakter, związany z zasygnalizowaną wyżej specyfiką obecnych czasów. Chodzi mianowicie o znacznie
szybszy przebieg zmian, co utrudnia ich rozpoznanie i akceptację. Obszary gdzie
się one dokonują (głownie techniki cyfrowe i wzorce konsumpcji) będąc dość daleko od zainteresowania dotychczasowego doradztwa także nie ułatwiają ich identyfikacji, podobnie jak miało to miejsce w przypadku rolników. Nie do końca rozpoznawalny jest też ostateczny kształt przyszłych przeobrażeń. Trudno obecnie
jasno wskazać na możliwe kierunki rozwoju takich technik jak np. blockchain czy
przyszłe trendy żywieniowe (np. wielkość i strukturę spożycia mięsa). Nie ułatwia
to odpowiedzialnego udzielania porad rolnikom. Oczywiście z podobnymi problemami borykało się rolnictwo i doradztwo w poprzednich okresach, aczkolwiek
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wspomniane kluczowe priorytety i kierunki rozwoju były dość jasne a zmiany na
tyle powolne, że dawały większy zakres pewności co do słuszności udzielanych
porad. Kolejny ważny problem wiąże się z tradycją i kulturą organizacyjną podmiotów doradczych, a także z mentalnością odbiorców usług. Chodzi mianowicie
o to, że zarówno udzielanie porad, jak i ich percepcja są o tyle łatwe, o ile dotyczą
problemów wprawdzie nowych, ale osadzonych w przeszłych doświadczeniach.
Doradca i rolnik uznają potrzebę informowania o nowej odmianie lub o nowym
instrumencie polityki rolnej, jeśli wcześniejsze doświadczenie jednej i drugiej
strony potwierdzają korzyści wdrażania postępu biologicznego i korzystania ze
wsparcia publicznego. W przypadku wyzwań przyszłości dostawca i odbiorca doświadczenia nie mają bo mieć nie mogą. Takie (zrozumiałe zresztą) podejście rodzi jednak zagrożenie, że współpraca doradców i rolników skupiać się będzie na
rozwiązywaniu problemów dnia wczorajszego a nie jutrzejszego.
W polskich warunkach na opisane wyżej problemy nakłada się niedofinansowanie jednostek publicznego doradztwa, starzenie się kadry, nakładanie na nie dodatkowych zadań (niezwiązanych z transferem wiedzy), czy w końcu niskie płace
pracowników, zniechęcające do podejmowania ambitnych wyzwań. Niewielkie jest
też zainteresowanie ze strony kreatorów polityki rolnej, sprawującej nadzór nad
publicznymi jednostkami doradczymi i wyznaczającymi znaczną cześć ich zadań.
Skutkiem tego jest częste przedkładanie celów związanych z realizacją bieżącej polityki nad rzeczywiste potrzeby modernizacyjne sektora rolnego. Kolejny, specyficznie polski problem, to brak współpracy pomiędzy doradztwem a nauką. Jeśli ona
istnieje, to ma głównie nieformalny charakter, oparty na indywidualnych kontaktach naukowców i doradców. Zadania realizowane przez publiczne jednostki doradcze (ośrodki doradztwa rolniczego) oraz system finansowania nauki preferujący badania podstawowe i publikowanie wyników w wysokopunktowanych czasopismach
nie ułatwiają współpracy. Instrumentem potencjalnie umożliwiającym podołanie
wskazanym mankamentom może być system AKIS (Agriculture Knowledge and
Innovation System), będący jednym z instrumentów proinnowacyjnego kierunku
Wspólnej Polityki Rolnej [Wawrzyniak 2020]. Ważne jest to, że partnerami AKIS są
wszystkie podmioty uczestniczące w tworzeniu i wdrażaniu innowacji rolniczych.
Obejmuje on poza podmiotami badawczymi i doradczymi także samorząd rolniczy,
organizacje branżowe czy szkoły rolnicze. Niesformalizowany charakter systemu
sprawia, że potencjalnym uczestnikiem może być dowolny podmiot uczestniczący
w procesie przekazywania wiedzy. Nowością AKIS jest sieciowy (a nie jak dotychczas liniowy) charakter współpracy, co rokuje jego większą niż dotychczas efektywność. Jego funkcjonowanie nie wyeliminuje jednak wskazanych wyżej mankamentów, szczególnie o charakterze ekonomicznym (niedofinansowanie jednostek doradczych) oraz mentalnych (niewielka percepcja istniejących wyzwań).

Rolnictwo w świecie zmian – wyzwania dla doradztwa

17

Pomimo jednak kwestii związanych z percepcją wyzwań współczesności
i przyszłości oraz z reakcją na nie, doradztwo musi się z nimi zmierzyć. Zachodzące zmiany mają wymiar jak najbardziej realny i jako takie dotkną producentów
rolnych. Tym, którzy odnajdą się w nowej rzeczywistości pozwolą poprawić swoją
pozycję konkurencyjną, a tych którzy tego nie uczynią mogą wyeliminować z rynku. Dlatego rolą doradztwa obecnie, a prawdopodobnie w przyszłości będzie nie
tyle informowanie producentów o nowych tendencjach, ile próba uświadomienia, iż muszą oni samodzielnie śledzić nowości w zakresie technik wytwarzania,
gustów klientów i założeń polityki rolnej. Istotne w tym zakresie jest wskazanie
na szybkość dokonywanych zmian, ich nieprzewidywalność i wynikającą z tego
potrzebę samodzielnej oceny sytuacji.

6. Podsumowanie
Przedstawione w powyższym opracowaniu rozważania miały na celu zwrócenie
uwagi na niedostrzegane często problemy przed którymi stoi obecnie i stanie
w przyszłości polskie rolnictwo. Szczególnie ważne w tym zakresie było zwrócenie uwagi na ich wieloaspektowość, nieprzewidywalność oraz szybsze niż w przeszłości tempo zmian. Przede wszystkim jednak wskazano na rolę doradztwa
w rozpoznaniu specyfiki współczesnych i przyszłych wyzwań rolnictwa i całego
agrobiznesu. Służby doradcze powinny bowiem być w stanie nie tylko pomagać
w rozwiązywaniu bieżących spraw poszczególnych podmiotów, ale także wskazywać możliwe lub przewidywalne przyszłe ważne zagadnienia. Szczególnie istotne w tym zakresie będzie ukierunkowanie działań doradczych na samodzielne
rozpoznawanie coraz szybciej zmieniającej się sytuacji przez rolników i właściwe
reagowanie na nią.
Powyższe rozważania skłaniają też do wskazania pewnych (z oczywistych
względów niepełnych) rekomendacji dla podmiotów doradczych (w tym szczególnie publicznych ośrodków doradztwa rolniczego) oraz kreatorów polityki rolnej.
Aby podołać narastającym wyzwaniom konieczne jest przede wszystkim znacznie
lepsze zmotywowanie doradców do rozpoznania innowacji oraz do transferu zdobytej wiedzy. Postulat ten należy rozumieć w dwóch aspektach. Pierwszy to motywacja materialna, a więc wyższe dofinansowanie jednostek doradczych i wzrost
uposażeń doradców. Drugi to stworzenie systemu stałej współpracy pomiędzy
doradztwem, nauką oraz innymi instytucjami i przedsiębiorstwami tworzącymi
innowacje. W obu przypadkach największą rolę mają do odegrania twórcy polityki rolnej i naukowej. Niemniej ważna będzie stopniowa ewolucja mentalności
doradców, a więc odchodzenie od pomocy w pozyskiwaniu środków UE (tą rolę
mogą pełnić prywatne przedsiębiorstwa) na rzecz realizacji projektów nakiero-
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wanych na wyzwania przyszłości. Narzędzie w postaci systemu AKIS może być
w tym zakresie niezwykle przydatne, które może jednak wspomóc, ale nie nastąpić przemian w sposobie podejścia do pracy doradczej.
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ROLNICTWO W ŚWIECIE ZMIAN – WYZWANIA DLA DORADZTWA

Słowa kluczowe: przemiany w rolnictwie, zmieniający się model konsumpcji,
nowe zadania dla doradztwa rolniczego
STRESZCZENIE

Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie możliwych przyszłych wyzwań doradztwa rolniczego, związanego z coraz szybciej zmieniającym się rolnictwem oraz jego
otoczeniem. Wskazano tu przede wszystkim na takie aspekty jak nowoczesne technologie
produkcyjne, zmieniające się trendy konsumpcyjne czy coraz bardziej ambitne cele polityki rolnej. Możliwych przyczyn ewolucyjnych czy nawet rewolucyjnych przemian w rolnictwie i praktyce doradczej może być jednak znacznie więcej, dlatego zwrócono także
uwagę na potrzebę uwzględnienia rzeczy nieprzewidywalnych. W konkluzji stwierdzono,
że najpewniej przyszłym głównym celem doradztwa będzie taka edukacja rolników, aby
samodzielnie byli w stanie reagować na coraz szybciej zachodzące zmiany.
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SUM M A RY

This paper aims to present the possible future challenges of agricultural advisory in
relation to the ever-changing agriculture and its environment. The following aspects have
been pointed out here, above all, such as modern production technologies, changing consumption trends and ambitious agricultural policy goals. However, there may be many
more possible causes of evolutionary or even revolutionary changes in agriculture and
advisory practice, therefore the necessity of taking into account the unpredictable has also
been highlighted. The conclusion is that in the future, the main objective of advice will
probably be to educate farmers in such a way that they will be able to react to increasingly
rapid changes themselves.
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1. Wstęp
Strategiczne analizy Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) wskazują na niesprawiedliwość w dystrybucji środków przeznaczonych na płatności WPR w kontekście
wsparcia gospodarstw o wysokich dochodach oraz nieefektywność działań rolno-środowiskowo-klimatycznych (RŚK) w zapobieganiu degradacji środowiska
i redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG) [Scown i in. 2020, Pe’er i in. 2017,
wzrost emisji GHG w rolnictwie UE od 2012 roku według Eurostat 2017]. Osiągnięcie założonych limitów redukcyjnych nie jest możliwe bez podjęcia gruntownej reformy dekarbonizacji rolnictwa. Zwraca się uwagę na sposób kompensacji
kosztów poniesionych na realizację przez rolników działań pro-środowiskowych
w ramach II filara. Działania te stają się atrakcyjne oraz opłacalne tylko wtedy
jeśli są powiązane z rezultatami w postaci dostarczanych dóbr publicznych/usług
ekosystemowych a nie wyliczane na podstawie utraconych przez rolnika korzyści. Kolejnym problemem jest koncentracja wsparcia na działaniach przynoszących lokalne korzyści środowiskowe dla społeczności (np. ochronę wód) a nie
na działaniach przynoszących zmianę globalną (klimat), której wycena wartości
nie jest odpowiednio uwzględniana w bilansie krajowym emisji GHG. Obserwuje
się również brak spójności działań w skali gospodarstwa lub krajobrazu danego
regionu, co w efekcie może zaburzyć skuteczność wdrożonego działania [Pe’er i in.
2017, Pe’er i in. 2020, Dupraz i in. 2019].
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.

Ocena potencjału działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ...

21

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) jest jednym z podstawowych
mechanizmów WPR realizujących długoterminowy cel rozwoju obszarów wiejskich, zapewniający zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi oraz podejmowanie działań w dziedzinie klimatu. Szczególną rolę w spełnianiu tego celu
pełnią działania inwestycyjne, zalesieniowe oraz RŚK, umożliwiające wdrożenie
praktyk rolnych lub poprawę efektywności środowiskowej, które można wyrazić
w jednostkach redukcji emisji gazów cieplarnianych, innymi słowy wyrażające
wymierne rezultaty dla łagodzenia zmian klimatu.
W 2015 roku Komisja Europejska podjęła inicjatywę „Budżetu zorientowanego na wyniki”, która koncentruje się na mierzalnych rezultatach oraz skuteczności
i wydajności wydatków unijnych. Nie przyniosła ona jednak efektów, gdyż planowanie nowego okresu programowania zaczęło się przed udostępnieniem wydatków i rezultatów osiągniętych w poprzednim okresie (ETO 2017). Według Trybunału Obrachunkowego (ETO 2017), zatwierdzone PROW były długie i skomplikowane, a stwierdzone w nich niedociągnięcia utrudniają osiągnięcie ambitnego
celu zakładającego położenie większego nacisku na rezultaty i wykonanie zadań.
Ponadto, brak skwantyfikowanego opisu potrzeb zawartych w PROW powoduje,
że na etapie ewaluacji trudno jest ocenić, w jakim stopniu potrzeby zostały zaspokojone za pośrednictwem wybranych działań. Zauważono również brak spójności
oraz nakładanie się efektów działań pomiędzy działaniami rolno-środowiskowo-klimatycznymi w II filarze a zobowiązaniami rolników w ramach wypełniania
zasad wzajemnej zgodności. W Polsce dotyczyły one stref buforowych i miedz,
oczek wodnych, rowów, drzew oraz roślin okrywowych.
Do przeprowadzenia właściwej oceny oddziaływania rolnictwa na klimat potrzebne są wiarygodne dane na temat wpływu stosowania różnych praktyk rolnych na redukcję emisji gazów cieplarnianych. W zaprogramowaniu polityki rozwoju obszarów wiejskich, spełniającej cele klimatyczne, pomocne mogą okazać
się wskaźniki określające potencjał wielkości dostarczanej usługi ekosystemowej.
Celem artykułu jest charakterystyka potencjału ograniczenia emisji gazów cieplarnianych poprzez wdrażanie działań w zakresie Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich.

2. Działania PROW
Większość działań wspieranych przez instrumenty PROW oddziałuje w sposób
pośredni na realizację celów klimatycznych. Szczególną rolę pełnią w tym kontekście działania edukacyjne i usługowe (transfer wiedzy i działalność informacyjna;
usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu
zastępstw, działanie Współpraca), pozwalające na upowszechnianie praktyk ni-
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skoemisyjnych i zwiększenie wykorzystania instrumentów pro-klimatycznych
przez rolników. W zakresie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych, istnieje możliwość wprowadzenia etykiet śladu węglowego jako kluczowego sposobu kształtowania wyboru dokonywanego przez konsumentów
w obliczu zmian klimatu.
2.1. Potencjał ograniczenia emisji GHG szacowany dla wybranych praktyk
rolniczych rekomendowanych w zakresie modernizacji gospodarstw
rolnych PROW
W ramach inwestycji w urządzenia i technologie, przyczyniające się do realizacji celów szczegółowych WPR, można wydzielić praktyki, których stosowanie
w znacznym stopniu wspiera działania łagodzące zmiany klimatu (ogranicza redukcję emisji w gospodarstwie lub zwiększa poziom materii organicznej w glebie).
W oparciu o dostępną literaturę, dokonano przeglądu takich praktyk. W tabeli 1
przedstawiono wskaźniki redukcyjne GHG dla najbardziej obiecujących praktyk
w tym kontekście.
Zastosowanie technologii rolnictwa precyzyjnego pozwala ograniczyć emisję
CO2 na poziomie 0,03-0,24 t CO2 ha-1 rok-1 oraz emisję podtlenku azotu o 0,020,6 t N2O-CO2e [Hallett i in. 2011]. Racjonalizacja nawożenia naturalnego może
ograniczyć emisję N2O o 0,05-0,3 t N2O-CO2e ha-1 [Eory i in. 2015] w tym doglebowe zastosowanie nawozu o 0,05 t N2O-CO2e ha-1 [Moran i in. 2008]. W przypadku rozsiewaczy nawozów mineralnych z systemem kontroli dawek, wartość
redukcji emisji jest w zakresie 0,07-1,3 t N2O-CO2e ha-1 [Eory i in. 2015, Hoben
i in. 2011, Perez Dominguez i in. 2016].
Szacuje się ze zastosowanie mocznika z inhibitorem ureazy ogranicza emisję
tego gazu o 35-48% [Ruser i Scholz 2015, Martineau i in. 2016], inne źródła podają zakres 0-0,017 N2O-CO2e [Misselbrook i in. 2014, Lam et al 2017, Eory i in.
2015].
Sprzęt do likwidacji podeszwy płużnej na glebach ciężkich poprzez ograniczanie zasklepiania gleby może redukować emisję N2O o 40% (według badań brytyjskich Eory i in. 2015), chociaż inni autorzy oceniają ten wpływ jako nieznaczny
[Newell-Price i in. 2011].
Zakres wartości sekwestracji (akumulacji) węgla w uprawie bezorkowej/pasowej podawany w literaturze jest bardzo szeroki. Raport UE Alliance Environnement (2018) przyjmuje reprezentatywne wartości na poziomie 0,0059-0,018
t CO2 ha-1 rok-1 [na podstawie Nix 2013 i Defra EC0103 2010]. Potencjał mitygacyjny tej praktyki jest często określany znacznie wyżej – Alvaro-Fuentes i in.
(2014) szacują go w zakresie 0,23-0,71 t CO2 ha-1 rok-1.
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Tabela 1
Potencjał ograniczenia emisji GHG szacowany dla wybranych praktyk
rolniczych rekomendowanych w zakresie rodzajów inwestycji
przyczyniających się do realizacji celów szczegółowych WPR
Praktyka rolnicza PROW
Rolnictwo precyzyjne

Ograniczenie emisji
0,03-0,24 t CO2

ha-1

rok-1

+ 0.02-0.6 t N2O-CO2e ha-1 rok-1

Źródło
1

Racjonalizacja dawkowania nawożenia
naturalnego

0,05-0,3 t N2O-CO2e ha-1

Racjonalizacja dawkowania nawożenia
mineralnego

0,07-1,3 t N2O-CO2e ha-1

4

35-48% N2O

5

Zastosowanie mocznika z inhibitorem ureazy
Likwidacja podeszwy płużnej
Uprawa bezorkowa/pasowa
Siew bezpośredni

+0,05

2

t N2O-CO2e ha-1 (doglebowe zastosowanie)

0-0,017 N2O-CO2e

ha-1

6

0-40%
0,0059-0,018 t CO2

3

7
ha-1

rok-1

0,23-0,71 t CO2 ha-1 rok-1
0,0121-0,0359 t CO2

ha-1

8
9

rok-1

8

0-1,14 t CO2 ha-1 rok-1

10

Pozostawianie resztek pożniwnych

0,05-2,2 t CO2 ha-1 rok-1

11

Przetwarzanie nawozów naturalnych na biogaz

75-93% CH4

12

Zakwaszanie gnojowicy
Optymalizacja żywienia zwierząt

75% CH4
(-) 23% N2O
2,5-7,5%

13
14

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: 1 [Hallett i in. 2011], 2 [Eory i in. 2015],
3 [Moran i in. 2008], 4 [Eory i in. 2015, Hoben i in. 2011, Perez Dominguez i in.
2016], 5 [Ruser i Scholz 2015, Martineau i in. 2016], 6 [Misselbrook i in. 2014, Lam
i in. 2017, Eory i in. 2015], 7 [Newell-Price i in. 2011, Eory i in. 2015], 8 [Nix 2013,
Defra EC0103, 2010 – za: Alliance Environnement 2018], 9 [Alvaro-Fuentes i in.
2014], 10 [Buckingham i in. 2013, Aubert 2010, Chenu i in. 2014, Bhogal i in. 2008],
11 [Smith i in. 2008, Frelih-Larsen i in. 2014, Posthumus i in. 2015], 12 [MacLeod
i in. 2015], 13 [Fangueiro i in. 2015, Eory i in. 2015], 14 [Martineau i in. 2016].

Akumulacja próchnicy przy zastosowaniu siewu bezpośredniego silnie zależy
od gleby oraz warunków pogodowych, stąd literatura podaje bardzo różne wartości o rozbieżności zbliżonej do uprawy bezorkowej. Na przykład Buckingham
i in. [2013] nie stwierdzili przyrostu węgla w profilu 1 metra gleby. Szacunki Auberta [2010] oraz Chenu i in. [2014] piszą kolejno o 0,4-0,7 oraz o 0,22 t CO2 ha-1
rok-1. Bhogal i in. [2008] po 20 latach wykonywania praktyki stwierdzili w 30 cm
profilu gleby wzrost o 1,14 t CO2 ha-1 rok-1. Raport UE Alliance Environnement
przyjmuje natomiast wartości 0,0121-0,0359 t CO2 ha-1 rok-1 dla uprawy zerowej,
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nieco większe niż dla uprawy bezorkowej [Nix 2013, Defra EC0103 2010]. Podaje
się, że w uprawie bezorkowej i siewie bezpośrednim dochodzi do wzrostu emisji
podtlenku azotu [Bhogal i in. 2008, Newell-Price i in. 2011, Kirk i in. 2012, Bol
i in. 2012], chociaż straty azotu są ograniczane przez racjonalizację nawożenia [za:
Eory i in. 2015]. Pozostawianie resztek pożniwnych na polu w systemie uprawy
konserwującej może dać glebie dodatkowo od 0,05 aż do 2,2 t CO2 ha-1 rok-1
[Smith i in. 2008, Frelih-Larsen i in. 2014, Posthumus i in. 2015]. Okrywa gleby
po zbiorze ma prawdopodobnie decydujące znaczenie dla ochrony klimatu i gleby
w systemach uprawy uproszczonej.
Do najbardziej skutecznych działań w rolnictwie niskoemisyjnym należy
wdrażanie innowacyjnych technologii zagospodarowania nawozów naturalnych.
Inwestycja w biogazownie wiąże się z łagodzeniem zmiany klimatu w fazie operacyjnej przedsięwzięcia, wytwarzającego odnawialny surowiec energetyczny (biogaz) i nawozowy (poferment). Reprezentatywnej wielkości biogazownia w Polsce
(1 MW) o mieszanym składzie substratów (72% obornika, 28% roślin energetycznych) oszczędza 340 g CO2e na 1 MJ produkowanej bioenergii w porównaniu z procesem wytwarzania energii konwencjonalnej [za: Bartolli A., IUNG-PIB
2020]. Ocenia się, że przetwarzanie nawozów naturalnych na biogaz ogranicza
uwalnianie 75-93% metanu [MacLeod i in. 2015]. Sposobem na zmniejszenie
strat emisyjnych z nawozów naturalnych jest również system zakwaszania gnojowicy, który zmniejsza straty metanu o 75%, ale powoduje jednocześnie 23%
wzrostu emisji N2O [Fangueiro i in. 2015, Eory i in. 2015].
W celu optymalizacji strategii żywienia zwierząt możemy zastosować szereg
odpowiednich inwestycji chroniących środowisko, których korzyść klimatyczną
szacuje się na 2,5-7,5% redukcji emisji GHG [Martineau i in. 2016]. Należą do
nich m.in. modyfikacja diety poprzez ograniczenie spożycia azotu powyżej poziomu zapotrzebowania zwierząt oraz optymalizację wartości energetycznej paszy
i zawartości białka w celu zwiększenia stopnia przyswajania azotu; dostosowanie
dawek żywieniowych do rasy, płci, grupy wiekowej i produkcyjnej.
Ostatnio coraz częściej instaluje się systemy komputerowe, wspomagające zarządzenie produkcją zwierzęcą. Pomimo spodziewanej poprawy metabolizmu
zwierząt, skutkującej redukcją emisji, w tym wypadku należy się liczyć również
z emisjami pośrednimi w związku ze zwiększonym zużyciem energii. Efektywność środowiskowa innych rozwiązań w produkcji zwierzęcej w kontekście emisji
gazów jest omówiona w pracy Novak i Fiorelli [2010]. Autorzy zwracają uwagę
między innymi na dobre praktyki żywieniowe oraz zwiększone wykorzystanie
słomy na potrzeby ściółkowania i składowania obornika.
Niekwestionowane korzyści klimatyczne można również uzyskać przez wsparcie i bardziej powszechne zastosowanie instalacji wytwarzających lub zasilanych
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energią odnawialną (fotowoltaika, napęd elektryczny) albo systemów/urządzeń
o zwiększonej efektywności energetycznej.
2.2. Potencjał ograniczenia emisji GHG szacowany dla wybranych działań
w zakresie PROW
Bezpośrednie i wymierne efekty klimatyczne PROW są obserwowane w szczególności po wdrożeniu działań zalesieniowych i pakietu rolno-środowiskowo-klimatycznego (tabela 2). Średnia sekwestracja węgla w glebie zalesionej na poziomie
1,47-1,83 t CO2 ha-1 rok-1 [Wiltshire i in. 2014] jest możliwa tylko wtedy, jeśli poprzednio grunt był użytkowany jako orny a plantacja została poprawnie założona
[Heil i in. 2007, Rosenqvist i in. 2007]. Zalesienie łąki powoduje, że bilans węgla
jest zerowy lub negatywny [Aubert 2010].
Tabela 2
Potencjał ograniczenia emisji GHG szacowany dla wybranych
działań w zakresie PROW
Działanie PROW

Ograniczenie emisji
ha-1

Zalesianie

1,47-1,83 t CO2

Systemy rolno-leśne

0,15-1,61 t CO2 ha-1 rok-1
ha-1

Źródło
1

rok-1

2

Pakiety PRŚK:
Rolnictwo zrównoważone oraz
Ochrona gleb i wód

0,033-0,159 t CO2
(95% udziału)
0,006-2,2 N2O-CO2e ha-1 (5% udziału)
(+)0,05-2,2 t CO2 ha-1 rok-1 (pozostawianie resztek pożniwnych)

3

Pakiety 3 i 4 (siedliskowe)

0,4-8,2 t CO2 ha-1 rok-1

5

Rolnictwo ekologiczne

ha-1

rok-1

0,033-0,159 t CO2
(95% udziału)
0,006-2,2 N2O-CO2e ha-1 (5% udziału)
(+)0,05-2,2 t CO2 ha-1 rok-1

4

6
7

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: 1 [Wiltshire i in. 2014], 2 [Frelih-Larsen
i in. 2014, Kay i in. 2019], 3 [Martineau i in. 2016, Alliance Environnement 2018],
4 [Smith i in. 2008, Frelih-Larsen i in. 2014, Posthumus i in. 2015], 5 [Frelih-Larsen
i in. 2014, Artz i in. 2012, Bain i in. 2011], 6 [Alliance Environnement 2018],
7 [Smith i in. 2008, Frelih-Larsen i in. 2014, Posthumus i in. 2015].

Do szacunków akumulacji węgla w lasach należy podchodzić z dużą ostrożnością. Badania wskazują, że w kolejnych fazach rozwoju lasu występuje spadek
sekwestracji plantacji, a intensywne metody wycinki (np. zebranie całej biomasy
drzewa) czy niewłaściwe wykonanie powtórnego zalesiania kompensującego wylesianie prowadzą do strat netto dwutlenku węgla [SFC 2010]. Odnosi się to nie
tylko do instrumentu zalesiania ale również do inwestycji zwiększających odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska.
Ważnym elementem działań łagodzących powinno być wsparcie na rzecz tworzenia i utrzymania systemów rolno-leśnych (SRL). Agroleśnictwo nie jest objęte
pomocą w ramach WPR 2014-2020, chociaż oszczędności emisji z tytułu maga-
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zynowania węgla w glebach pod SRL mogą być znaczne – rzędu 0,15-1,61 t CO2
ha-1 rok-1 [Frelih-Larsen i in. 2014, Kay i in. 2019].
Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne jest programem, po przystąpieniu
do którego rolnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych wymagań wynikających z poszczególnych pakietów lub wariantów programu, ustalonych przez
państwo członkowskie. Z zasady obejmuje on wymogi, które wykraczają poza
realizację obowiązkowych norm ustalonych w ramach I filara WPR. W większości są to zbliżone praktyki o podobnym zakresie oddziaływania na środowisko,
w tym klimat. Pakiet 1 (rolnictwo zrównoważone) obejmuje przestrzeganie planu
nawozowego, dywersyfikację roślin w płodozmianie i zastosowanie międzyplonu
albo przyorania słomy lub obornika. Pakiet 2 (ochrona gleb i wód) zawiera odpowiednie wymagania zróżnicowania płodozmianu, zastosowania roślin okrywowych oraz uprawy roślin bobowatych. Ponadto, zobowiązuje do przyorania biomasy międzyplonu w uprawie orkowej, zakładania pasów ochronnych Trwałych
Użytków Zielonych (TUZ) na gruntach ornych o nachyleniu >20%, wprowadza
zakaz nawożenia oraz zakaz ochrony chemicznej w międzyplonie. Można przyjąć
[za: Alliance Environnement 2018], że główny efekt klimatyczny powyższych pakietów wynika w 95% praktycznie z poprawy efektywności wykorzystania azotu
przez rośliny we wzbogaconym płodozmianie i wynosi średnio 0,033-0,159 t CO2
ha-1 rok-1, a tylko w 5% jest pochodną biologicznego wiązania azotu przez bobowate, redukujących 0,006-2,2 N2O-CO2e ha-1 [Martineau i in. 2016]. Dodatkowo
należy tu przypisać efekt pozostawiania resztek pożniwnych na polu (0,05-2,2 t
CO2 ha-1 rok-1) [Frelih-Larsen i in. 2014, Posthumus i in. 2015]. Istotne znaczenie dla klimatu mają pakiet 3 (cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na
obszarach Natura2000) i pakiet 4 (cenne siedliska poza obszarami Natura 2000).
Główna korzyść klimatyczna w tym przypadku wiąże się z utrzymaniem naturalnych funkcji torfowisk i obszarów podmokłych o potencjale sekwestracji węgla
w zakresie 0,4-8,2 61 t CO2 ha-1 rok-1 [Frelih-Larsen i in. 2014, Artz i in. 2012,
Bain in. 2011]. Identyczny zakres sekwestracji węgla jak dla pakietów 1 i 2 został
przyjęty dla rolnictwa ekologicznego [Alliance Environnement 2018].
Wsparcie ONW (Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub
innymi szczególnymi ograniczeniami) będące wsparciem nieukierunkowanym
na rezultaty środowiskowe to działanie, któremu trudno przypisać jednoznaczny skutek łagodzenia zmian klimatu. Z jednej strony może dotyczyć na przykład
wsparcia TUZ ze znaczącym potencjałem sekwestracji węgla zapobiegając ich porzuceniu, z drugiej zaś prowadzić do wzrostu emisji wskutek intensyfikacji produkcji na obszarach dotychczas ekstensywnie użytkowanych.
Działanie Dobrostan zwierząt jest kontynuacją wymagań ochronnych, zapisanych w zasadach wzajemnej zgodności. Istnieje wiele metod i sposobów utrzy-
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mania zwierząt, które mogą jednocześnie obniżyć emisję GHG w produkcji bydła
jak i poprawić jego dobrostan – więcej szczegółów można znaleźć w przeglądzie
literatury z tego zakresu [Llonch i in. 2016, Herzog i in. 2018].

3. Wnioski
1. Osiągnięcie założonych celów klimatycznych w zakresie sektora rolnictwa
wymaga zwiększenia wsparcia na działania klimatyczne i rolno-środowiskowo-klimatyczne, charakteryzujące się wysokim potencjałem redukcji
GHG oraz względnie niskimi kosztami wdrażania.
2. W odniesieniu do polityki rozwoju obszarów wiejskich, priorytetem powinny być zalesianie, wsparcie utrzymania ekstensywnych form produkcji
rolnej (w szczególności na TUZ w kontekście optymalizacji produkcji zwierzęcej) oraz zachowanie naturalnych siedlisk (łąki, torfowiska, lasy), pełniących funkcję pochłaniacza dwutlenku węgla. Jednocześnie należy ograniczać wsparcie intensywnego chowu zwierząt. Utrzymanie naturalnych siedlisk oraz wprowadzanie zadrzewień/systemów rolno-leśnych w krajobrazie wiejskim pozwala również zwiększyć odporność gospodarstw rolnych
na zjawiska, będące skutkami zmian klimatu (susze, silne wiatry, wahania
temperatur). 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].
3. Drugim obszarem priorytetowym są działania w zakresie poprawy efektywności i ograniczenia emisji wysokonakładowych technologii rolniczych
(uprawa konserwująca, racjonalizacja nawożenia mineralnego, technologie przetwarzania nawozów naturalnych, odnawialne źródła energii) oraz
optymalizacji systemów żywienia i utrzymania zwierząt. Kluczowymi dla
redukcji emisji GHG są działania wspierające produkcję lokalnej żywności
wysokiej jakości oraz wprowadzanie etykiet śladu węglowego żywności.
4. Poprawę efektywności środowiskowej i klimatycznej można zwiększyć poprzez wspólnotowe (grupowe) podejmowanie działań dostarczających kilka
różnych usług ekosystemowych, na przykład poprzez wspólne utrzymanie
naturalnych siedlisk łąkowych (studium przypadku Holandii) lub współpracę rolników w zakresie użyczenia maszyn do uprawy konserwującej
oraz zakładania i utrzymania systemów rolno-leśnych (studium przypadku
Francji).
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OCENA POTENCJAŁU DZIAŁAŃ PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
W OGRANICZENIU EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH W ROLNICTWIE POLSKIM
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STRESZCZENIE

Ocena efektywności i skuteczności działań klimatycznych oraz rolno-środowiskowo-klimatycznych zaprogramowanych w polityce rozwoju obszarów wiejskich wymaga dostępu do wiarygodnych danych na temat wpływu stosowania różnych praktyk rolnych na
redukcję emisji gazów cieplarnianych. W pracy podjęto próbę scharakteryzowania potencjału redukcyjnego działań wspieranych przez instrumenty Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich (PROW). Z przedstawionego przeglądu wskaźników literaturowych wynika, że
priorytetem powinno być wsparcie zakładania lasów oraz ekstensywnych form produkcji
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rolnej na trwałych użytkach zielonych oraz naturalnych siedliskach, pełniących funkcję
pochłaniacza dwutlenku węgla, przy jednoczesnym ograniczeniu wsparcia intensywnego
chowu zwierząt. Drugim obszarem priorytetowym są działania w zakresie poprawy efektywności i ograniczenia emisji wysokonakładowych technologii rolniczych: uprawa konserwująca, racjonalizacja nawożenia mineralnego, technologie przetwarzania nawozów
naturalnych, odnawialne źródła energii oraz optymalizacja systemów żywienia i utrzymania zwierząt.
ROBERT BOREK
EVALUATION OF THE POTENTIAL OF RURAL DEVELOPMENT PROGRAMME MEASURES FOR GREENHOUSE GAS EMISSION REDUCTION IN POLISH AGRICULTURE

Keywords: Rural Development Programme (RDP), agri-environment-climate measures,
CO2 sequestration, greenhouse gas emission reduction, environmental efficiency
SUM M A RY

In order to evaluate efficiency and effectiveness of climate measure and agri-environment-climate measures for Common Agricultural Policy programming, one needs to have
access to reliable data on the effects of agricultural practices use on greenhouse gas (GHG)
emission reduction. In the paper, the attempt was made to describe GHG abatement potential for Rural Development Programme measures. The literature review shows, that
the priority must be afforestation of agricultural land and extensive management of grasslands that contribute significantly to soil carbon accumulation. Intensive animal farming
is to be limited at the same time. Further actions should focus on improving efficiency and
reducing GHG emission of intensive agricultural technologies, that is to say conservation
agriculture, optimizing organic and mineral fertilization, technologies for processing of
organic fertilizers, renewable energy sources and optimizing feeding and management
strategies for livestock.
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1. Wstęp
Problematyka ochrony środowiska przyrodniczego oraz kształtowania krajobrazu stała się ważna w ostatnich dziesięcioleciach ze względu na coraz większe
zagrożenia wynikające z rozwoju gospodarczego oraz wzrostu presji populacji
ludzkiej na otoczenie przyrodnicze. Krajobraz jest dobrem wspólnym wszystkich
użytkowników korzystających z niego, a odporność środowiska przyrodniczego
w obliczu antropopresji wydaje się osiągać granice możliwości do skutecznej regeneracji. Poza walorami przyrodniczymi, krajobraz posiada także cechy wpływające na ocenę atrakcyjności pod względem estetycznym odwiedzanego obszaru,
co może być czynnikiem zwiększającym możliwość wykorzystania potencjału
turystycznego zamieszkiwanego terenu. Według Wolskiego „…krajobraz jest
ustrojem obiektów i zjawisk przyrodniczych oraz zdeterminowanych przez nie,
a jednocześnie wpływających na nie, obiektów i zjawisk kulturowych, które razem
wypełniają przestrzeń i są źródłem percepcji i poznania” [Wolski 1988, s. 58 [za:]
Wolski 2017, s. 67-68]. Krajobraz jest pojęciem wieloznacznym, a jego znaczenie
nadawane jest przez badaczy najczęściej w zależności od specjalności przedstawicieli różnych dziedzin, które podejmują to zagadnienie [Zachariasz 2016].
Potrzeba więzi człowieka ze środowiskiem przyrodniczym pozwala także
przywołać definicję krajobrazu kulturowego, która w zapisie ustawy o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami funkcjonuje jako ,,..postrzegana przez ludzi
1 Wkład pracy: Sławomir Zawisza – 50%, Olga Herman – 50%.
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przestrzeń, zawierająca elementy przyrodnicze i wytwory cywilizacji, historycznie
ukształtowana w wyniku działania czynników naturalnych i działalności człowieka” [Ustawa 2003, s. 2]. Na krajobraz kulturowy składają się więc nie tylko elementy fizyczne, ale także czynniki niematerialne, np. lokalne tradycje i elementy wiązane z różnymi obszarami życia jak: tradycje świąteczne, lokalne stroje, potrawy,
obrzędy, poglądy czy też wierzenia oraz historia danego miejsca [Libura 1990].
Kolejnym rodzajem koncepcji jest krajobraz jako komponent przestrzeni społeczno-prawnej. Stanowi on zbiór norm, praw i celów stawianych przez społeczność
zamieszkującą dany obszar. Ważną rolę odgrywają w nim obowiązujące przepisy
prawa, jak również tradycje i zwyczaje związane z danym miejscem. W celu zdefiniowania tego rodzaju krajobrazu przytoczyć można sformułowania mówiące
o tym, że krajobraz jako pojęcie społeczno-prawne jest systemem norm, które regulują zasady postępowania członków danej grupy społecznej w odniesieniu do krajobrazu [Kupidura, Łuczewski, Kupidura 2011]. Ostatnią definicją krajobrazu jest tak
zwany krajobraz mentalny, którym interesują się specjaliści z dziedziny psychologii.
Jest to subiektywny rodzaj krajobrazu, który obecny jest we wnętrzu każdej jednostki. Zależny jest on od indywidualnych wartości, wyznawanych zasad, doświadczeń
życiowych i odczuć każdego człowieka. Można odnieść się w tym wypadku także do
propozycji Antropa [2004], według którego krajobraz odnosi się do subiektywnych
obserwacji i odczuć jednostek, które są możliwe dzięki zmysłom.
Kształtowanie krajobrazu jest ważnym procesem, który odpowiada za planowanie tego, jak będzie wyglądała dana przestrzeń oraz za odpowiednie gospodarowanie określonym obszarem. Oznacza więc tworzenie czegoś nowego. Ochrona
jest natomiast zachowaniem istniejących, wartościowych cech w krajobrazie, takich jak cenne przyrodniczo tereny, na których występują rzadko spotykane gatunki flory, fauny, czy też charakterystyczne naturalne ukształtowania terenu oraz
kontynuowanie tradycji i zwyczajów kulturowych oraz historycznych związanych
z danym miejscem. Pojęcie ochrony dotyczy więc zachowania tego co już istnieje.
Odnosząc się do istniejących definicji tych dwóch pojęć w Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, planowanie krajobrazu określone jest jako: ,,…skuteczne działanie perspektywiczne mające na celu powiększenie, odtworzenie lub utworzenie
krajobrazów” [Europejska konwencja krajobrazowa 2000, s. 567]. Jeśli chodzi natomiast o pojęcie ochrony krajobrazu w tej samej konwencji zdefiniowana jest
ona jako: „…działania na rzecz zachowania i utrzymania ważnych lub charakterystycznych cech krajobrazu tak, aby ukierunkować i harmonizować zmiany, które
wynikają z procesów społecznych, gospodarczych i środowiskowych” [Europejska
konwencja krajobrazowa 2000, s. 567].
Wiele krajów europejskich zarówno tych, które są członkami Unii Europejskiej, jak i tych, które nie należą do tej organizacji, kieruje się w planowaniu prze-
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strzennym kraju zasadami zrównoważonego rozwoju. Na nim opiera się większość
krajów współczesnej Europy. Jedna z zasad mówi o szacunku do terenu na jakim
żyje człowiek. Propaguje ona dobór odpowiednich inwestycji do danego miejsca, zważając zarówno na czynniki przyrodnicze, wśród których wymienić można
rzeźbę terenu, jak również historię, tradycję, a także kulturę danego miejsca. Władze krajów wysoko rozwiniętych kładą duży nacisk na indywidualne wskazówki
mieszkańców odnośnie kształtowania oraz ochrony krajobrazu. W przypadku
Szwajcarii i Holandii władze tych krajów, jak i poszczególnych jednostek terytorialnych, w planowaniu inwestycji zwracają uwagę na ich wpisywanie się w istniejący tam krajobraz, nie zapominając o nowoczesnych rozwiązaniach i ochronie środowiska przyrodniczego. Ważnym elementem, cenionym w tamtejszych
regionach jest planowanie zabudowy. Wiele elewacji domów współczesnych jest
projektowanych i odnawianych na określonych w danym miejscu zasadach, co
tworzy harmonię budynków z krajobrazem. Obiekty architektury mają estetyczny
wygląd, a zarazem ekologiczny charakter [Jagiełło-Kowalczyk 2012].
Odpowiedzialność za kształtowanie krajobrazu kraju powinna spoczywać zarówno na organach władzy na szczeblu krajowym jak i gminnym, ale także na
lokalnych społecznościach tworzonych przez mieszkańców danych obszarów.
Ważne jest aby mieszkańcy zdawali sobie sprawę z tego, jak istotny wpływ mają
na zamieszkiwany przez nich obszar. Gminy powinny realizować koncepcje zrównoważonego rozwoju, rozwijać się pamiętając także o rewitalizacji zdegradowanych obszarów i miejsc mających istotne znaczenie dla kultury i historii kraju.
Pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej może pomóc w realizacji tych założeń.
W badaniach zwraca się uwagę na zły stan krajobrazu polskich miasteczek i wsi.
Jako główne powody tego zjawiska podawane są zniszczenia spowodowane działaniami wojennymi w latach 1939-1945. Mowa jest także o tym, że winą za dzisiejszy zły stan licznych obszarów miast, miasteczek i wsi na terenie kraju należy
obarczyć też zaniedbania powojenne. W tym czasie dopuszczono do żywiołowego
rozwoju budownictwa bez koordynacji z otoczeniem [Wieruszewska 2006].

2. Metodyka i organizacja badań
Głównym celem badań była ocena prowadzonych działań i inwestycji gminy
w zakresie kształtowania i ochrony przestrzeni krajobrazowej w opinii mieszkańców i osób przebywających na obszarze badanej gminy. Badania przeprowadzono w sierpniu i wrześniu 2017 roku. Jako populację generalną przyjęto 16 012
mieszkańców gminy, jaka była zarejestrowana w okresie prowadzenia badań.
Dopuszczalny błąd szacunkowy wyniósł 7%, natomiast poziom ufności ustalony został na 95%. Liczebność próby dla spełnienia takich wymagań wyniosła
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217 respondentów. W badaniach przyjęto jako populację generalną respondentów mieszkających na obszarze gminy oraz przebywających na jej terenie czasowo. Do populacji badawczej wyselekcjonowano w sposób przypadkowy 140 respondentów zamieszkujących teren miasta oraz wsi na obszarze gminy, a także
77 turystów i osoby, które przebywały w badanej gminie w sprawach służbowych.
Metodą badań był sondaż z wykorzystaniem techniki ankiety przeprowadzonej
wśród mieszkańców gminy i osób przebywających na badanym terenie (turystów
i pracowników w delegacji służbowej). Badania ankietowe przeprowadzono w instytucjach zlokalizowanych w Sępólnie Krajeńskim, głównie wśród mieszkańców
przybywających do urzędu miejskiego oraz osób zamieszkałych i przebywających
czasowo na obszarze badanej gminy. Kwestionariusz ankiety składał się z 31 pytań, w tym 27 służących weryfikacji założeń badawczych oraz 4 pytań metryczkowych. Przeprowadzono także wywiad bezpośredni z przedstawicielem Urzędu
Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim. Wywiad oraz terenowe badania ankietowe
zostały przeprowadzone przez Olgę Herman.
Obszar badań stanowiła gmina Sępólno Krajeńskie, leżąca w północno-zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego w Polsce. Sępólno Krajeńskie jest siedzibą powiatu, uzyskało prawa miejskie w 1360 roku oraz zajmuje
aktualnie obszar 22918 ha [www.gmina-sepolno.pl]. Wśród osób badanych najwięcej było respondentów w wieku do 29 lat (44,0%), następnie 30-39 lat (18,5%),
50-59 lat (18,1%) i w wieku 40-49 lat (12,5%). Najmniej natomiast badanych było
w wieku 60 lat i więcej (6,9%). Struktura badanej populacji różniła się od populacji generalnej badanego obszaru. W badaniach wzięło udział więcej kobiet,
które stanowiły 58,3% badanych, niż mężczyzn (41,7%). Zdecydowana większość
respondentów (64,4%) była mieszkańcami badanej gminy, a spośród pozostałych
26,9% to turyści i 8,7% osoby przebywające w delegacji służbowej. Większość
osób w badanej populacji stanowili mieszkańcy miasta (53,2%). Mieszkańców wsi
położonych peryferyjnie było 24,8%, natomiast ze wsi podmiejskich zarejestrowano 22,0% respondentów.

3. Wyniki badań
3.1. Walory krajobrazowe badanej gminy w opinii respondentów
Za gospodarowanie obszarami odpowiadają w znacznym stopniu samorządy lokalne gmin. Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku zwiększyło znacznie szanse dla rozwoju lokalnych zasobów na terenie gmin. Integracja
przyniosła znaczne korzyści w postaci możliwości pozyskiwania dodatkowych
środków na dofinansowanie różnych projektów, które bez tych środków nie mia-
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łyby szans na realizację. Dzięki temu nie tylko duże gminy, ale także te mniejsze,
mogą rozbudowywać swoją infrastrukturę i zwiększać atrakcyjność krajobrazu,
stanowiącego dla lokalnej społeczności ich małą ojczyznę, z którą się utożsamiają.
Istotne jest aby mieszkańcy danego miejsca zdawali sobie sprawę z tego, że krajobraz jest czymś ważnym w ich życiu i aby zawsze chętnie wracali do swoich rodzimych miejsc. Ważne jest także, aby społeczeństwo miało świadomość działań
jakie prowadzone są przez gminę w zakresie kształtowania i ochrony krajobrazu
oraz kapitału, w którego posiadaniu są władze. Każdy obywatel powinien zdawać
sobie sprawę ile funduszy przeznaczonych jest na rozwój obszarów stanowiących
ich miejsce zamieszkania. Z wcześniejszych badań wynika, że świadomość jest
wciąż zbyt niska. Większość badanych osób wykazywała brak wiedzy na temat
prowadzonych inicjatyw służących tworzeniu zabudowy i zieleni oraz zachowywaniu charakterystycznych cech danego obszaru oraz na temat organizacji działających w tym celu [Szczepańska 2014].
W zaprojektowanych własnych badaniach postanowiono sprawdzić spostrzeganie problematyki kształtowania i ochrony krajobrazu na terenie badanej gminy. W kwestionariuszu ankiety postawiono 27 pytań dotyczących opinii na temat
kształtowania i ochrony krajobrazu w gminie Sępólno Krajeńskie. Na pytanie
dotyczące działań podejmowanych przez istniejące stowarzyszenia i organizacje
realizujące działania w zakresie ochrony i kształtowania krajobrazu największa
część respondentów (30,6%) stwierdziła, że wie o istnieniu takich działań organizacji, a także 29,6% uważało, że raczej istnieją tego typu inicjatywy organizacji,
jednak 13,4% badanym trudno było się wypowiedzieć w tym zakresie (rysunek 1).
Największa grupa respondentów, stanowiąca 49,5% wszystkich badanych osób
odpowiedziała, że gmina Sępólno Krajeńskie posiada warunki zachęcające turystów do przejeżdżania na obszar gminy ze względu na walory krajobrazowe
terenu. Nieco mniej, bo 38,4% osób badanych odpowiedziało, że raczej istnieją
warunki zachęcające turystów do zwiedzania gminy. Natomiast mała grupa osób,
stanowiąca zaledwie 2,8% odpowiedziała negatywnie na zadane pytanie, twierdząc że gmina Sępólno Krajeńskie nie ma warunków zachęcających przyjezdnych
do podziwiania walorów krajobrazowych gminy. W opinii 7,4% badanych trudno
stwierdzić, czy warunki krajobrazowe gminy Sępólno Krajeńskie są zachęcające
dla innych (rysunek 2).
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Rysunek 1
Podejmowanie działań w zakresie ochrony i kształtowania krajobrazu przez
istniejące stowarzyszenia i organizacje w opinii badanych mieszkańców

Źródło: Badania własne.

Rysunek 2
Walory krajobrazowe zachęcające turystów do przebywania na obszarze
badanej gminy w opinii respondentów

Źródło: Badania własne.

Wiele osób badanych (35,8%) zadeklarowało, że w gminie występują charakterystyczne, czyli typowe dla tego obszaru krajobrazy lub przyznało, że raczej
występują tego typu krajobrazy (36,7%). Natomiast zdecydowanie mniejsza część
(6,0%) badanej populacji stwierdziła, że raczej nie istnieją takie krajobrazy, a zaledwie 0,5%, że na obszarze nie istnieją charakterystyczne krajobrazy. W grupie
było 20,9% osób którym trudno było się wypowiedzieć na ten temat (rysunek 3).
Na pytanie, którego celem było zdobycie opinii mieszkańców na temat istnienia miejsc wartych zobaczenia na terenie gminy Sępólno, prawie połowa, bowiem
49,5% respondentów odpowiedziała, że zna takie miejsca, a 25,5% stwierdziło, że
raczej takie miejsca istnieją. Znacznie mniejsza część badanej populacji (8,8%)
zadeklarowała, że raczej nie zna takich miejsc oraz 5,1% uważało, że nie ma wcale
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takich miejsc. Także w tym pytaniu niektórym osobom (11,1%) trudno było się
wypowiedzieć na ten temat (rysunek 4).
Rysunek 3
Występowanie charakterystycznych krajobrazów na terenie gminy
w ocenie respondentów

Źródło: Badania własne.

Rysunek 4
Istnienie na obszarze gminy miejsc wartych zobaczenia
w ocenie badanych osób

Źródło: Badania własne.

Respondenci poproszeni zostali o podanie przykładów miejsc, które warto
zobaczyć na obszarze gminy. Na pytanie zostało udzielonych 145 odpowiedzi.
Największa liczba badanych jako najbardziej atrakcyjne miejsce wskazało hotel
Jan w Sępólnie Krajeńskim. Wśród innych najczęściej powtarzanych odpowiedzi
wskazywały na pałac w Komierowie, jezioro i plażę w Sępólnie Krajeńskim, molo
wraz z amfiteatrem w Sępólnie Krajeńskim, Plac Wolności w centrum miasteczka
oraz jezioro Juchacz. Grupa respondentów wskazała jako atrakcyjne miejsca war-
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te zobaczenia krajobrazy tworzone przez lasy, jeziora oraz rzekę Sępolenke. Kilka
badanych osób wskazało jako atrakcyjne krajobrazy wsi, szczególnie w Piasecznie oraz Sikorzu. Wśród zabytkowych obiektów wskazane zostały: stary cmentarz
w Sępólnie Krajeńskim, Kościół Rzymskokatolicki pod wezwaniem św. Bartłomieja Apostoła w Sępólnie, pałac w Komierowie, Pomnik ku czci Chrystusa Króla, Stary Cmentarz w Sępólnie, Cmentarz żołnierzy radzieckich w Sępólnie, stary
dworzec kolejowy w Sępólnie oraz kościół pod wezwaniem Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Płociczu. Wśród respondentów wymieniony
został stadion MLKS Krajna w Sępólnie oraz punkt widokowy na plaży w Sępólnie, które są inwestycjami zrealizowanymi przez gminę w ostatnich latach, a także
gospodarstwo agroturystyczne ,,Farma Bartolini” w Piasecznie oraz restauracja
Słoneczna w Sępólnie.
Następna kwestia odnosiła się do opinii na temat tego, czy jeziora, które w dużej ilości występują na terenie gminy Sępólno Krajeńskie, stanowią atut badanego obszaru. Zdecydowana większość wypowiedziała się twierdząco na to pytanie
(63,9%). Znaczna część (23,6%) uważała, że raczej jest to atut gminy. Niewielki
odsetek osób (4,2%) wypowiedział się przecząco, twierdząc, że jeziora raczej nie
są elementem stanowiącym atut gminy. Nie znalazła się ani jedna osoba, która kategorycznie zaprzeczyłaby, że jeziora nie są atutem. Prawie 9,0% badanych stwierdziło, że trudno im odpowiedzieć na postawione pytanie (rysunek 5).
Rysunek 5
Jeziora jako atut gminy Sępólno Krajeńskie w opinii badanych osób

Źródło: Badania własne.

Badani zapytani zostali o opinię na temat znaczenia działań rewitalizujących
zabytkowe obiekty, w szczególności pomniki, cmentarze oraz pałace na terenie
gminy. Duża część osób (41,2%) zadeklarowała, że rewitalizacje tego typu mają
duże znaczenie, natomiast 27,3% zaznaczyło odpowiedź sugerującą, że mają bar-
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dzo duże znaczenie. Według 19,9% wypełniających ankiety rewitalizacja zabytkowych obiektów architektury ma przeciętne znaczenie, a dla 5,6% rewitalizacje
odgrywają małą rolę. Zaledwie 3,7% badanych stanowiła grupa, która odpowiedziała, że rewitalizacja ma wręcz bardzo małe znaczenie. Niewielki odsetek populacji, bowiem 2,3% nie miało zdania na ten temat (rysunek 6).
Rysunek 6
Znaczenie działań rewitalizujących zabytkowe obiekty na terenie
gminy w opinii badanych

Źródło: Badania własne.

Wśród pytań pojawiło się także dotyczące tego, czy występujące na terenie
gminy obiekty zabytkowe, takie jak pomniki, cmentarze oraz pałace i dworki są
do tej pory odpowiednio zadbane i wyeksponowane. Zaledwie 11,1% badanych
odpowiedziało, że obiekty te są do tej pory odpowiednio eksponowane, nieco
większy odsetek stanowiący 17,6% odpowiadających na to pytanie uważało, że
są one raczej dobrze eksponowane. Największa część (39,4%) odpowiedziała, że
zabytkowe obiekty architektury raczej nie są dotychczas odpowiednio eksponowane, a 13,9% opowiedziało się za tym, że zdecydowanie nie są one odpowiednio
wyeksponowane. Część osób (18,1%) nie wypowiedziała się jednoznacznie na zadane w kwestionariuszu pytanie (rysunek 7).
Naturalny krajobraz wsi należy jednak w dużym stopniu pielęgnować. Wielu ludzi zamieszkujących w dużych miastach szuka odpoczynku na wsi. Dobrą
alternatywą stają się zakładane gospodarstwa ekologiczne oraz agroturystyczne,
oferujące wypoczynek w cichym miejscu, a zarazem zdrową żywność i poznanie
wielu lokalnych tradycji. Stanowi to możliwość rozwoju oraz promowania danego
regionu. Akcesja do Unii Europejskiej miała duży wpływ na powstawanie takich
gospodarstw na terenie Polski. Okres najbardziej dynamicznego wzrostu tych gospodarstw datuje się na lata 1990-2015. Właściciele gospodarstw agroturystycznych, chcąc nadążyć za potrzebami turystów poszukujących miejsc z naturalnym
wiejskim krajobrazem i wiejskim stylem życia, stosują liczne innowacje w celu
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rozwoju ich przedsięwzięcia, co ma także wpływ na krajobraz współczesnej wsi.
Dużym wsparciem w ich realizacji są dotacje z Unii Europejskiej [Roman, Stefańczyk 2017]. Badania wskazują także na wpływ rolnictwa oraz stosowanych systemów uprawy i chowu zwierząt na stan środowiska przyrodniczego i poziom
ochrony krajobrazu. Porównanie wsi i rolnictwa pozornie różnych krajów przynosi wiele wskazówek, które mogą być pożyteczne w Polsce [Musiał, Kania 2016].
Rysunek 7
Ocena dbałości i właściwego wyeksponowania zabytkowych obiektów
na terenie gminy Sępólno Krajeńskie w opinii badanych mieszkańców

Źródło: Badania własne.

W ankiecie pojawiło się także pytanie odnoszące się do oceny atrakcyjności
krajobrazu wiejskiego na terenie gminy. Największa grupa osób zarówno mieszkańców wsi jak i miasta stwierdziła, że krajobraz ten jest atrakcyjny - 39,8% badanych. Kolejno pod względem liczby odpowiedzi wskazano na przeciętny krajobraz (29,6%) oraz na bardzo atrakcyjny krajobraz (20,8%). Niewielka część (6,5%)
uważała, że krajobraz wsi jest nieatrakcyjny. Zaledwie 2,3% respondentów oceniło
go jako bardzo nieatrakcyjny, a 0,9% respondentów będących turystami nie potrafiło odpowiedzieć na to pytanie (rysunek 8).
Badacze zwracają uwagę na wiele problemów związanych z krajobrazem wiejskim. W ostatnich latach zauważyć można liczne osiedlanie się na terenach wiejskich ludzi nie związanych z rolnictwem. Ludzie przenoszą się na wieś ze względu
na potrzebę zamieszkania z dala od zgiełku dużych miast, w poszukiwaniu spokoju i przestronnego miejsca do funkcjonowania. Niesie to za sobą wiele negatywnych zjawisk. Spontaniczna urbanizacja jest zagrożeniem dla walorów przyrodniczo-krajobrazowych [Kowicki 2005].
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Rysunek 8
Ocena atrakcyjności krajobrazu wsi na terenie badanej gminy
w opinii respondentów

Źródło: Badania własne.

Zadano w badaniach także pytanie dotyczące terenów wiejskich, które poruszało temat zauważalnego osiedlania się na terenach wiejskich mieszkańców nie
związanych z rolnictwem. Zdecydowana większość, co stanowiło prawie połowę
respondentów (47,7%) zadeklarowało, że zauważyło osiedlanie się takich osób na
terenach wiejskich. Nieco mniej (33,8%) osób stwierdziło, że raczej zauważyło
w ostatnim czasie takie zjawisko. Natomiast znacznie mniejsza część nie zauważyła tego typu procesu (5,1%), a 14,4% wypełniających ankiety nie potrafiło wyrazić
opinii na ten temat (rysunek 9).
Rysunek 9
Dostrzeganie osiedlania się na terenach wiejskich mieszkańców
nie związanych z rolnictwem przez osoby badane

Źródło: Badania własne.
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Nawiązującym do poprzedniego, było pytanie dotyczące zmiany tradycyjnego
krajobrazu wiejskiego pod wpływem osiedlania się mieszkańców nie związanych
z rolnictwem na terenach wiejskich. Największa część respondentów (74,8%)
opowiedziała, że zauważyła zmianę w tradycyjnym krajobrazie wiejskim na skutek zachodzenia procesów osiedlania się tam ludzi nie związanych z rolnictwem.
Tylko 6,7% osób raczej nie zauważyło zmian, natomiast 2,0% wcale ich nie zauważyło. Część osób (16,7%) nie określiło swojej opinii na ten temat odpowiadając, że
trudno im się było wypowiedzieć w tej kwestii (rysunek 10).
Rysunek 10
Wpływ osiedlania się mieszkańców nie związanych z rolnictwem
na obszarach wiejskich na zmianę tradycyjnego krajobrazu wiejskiego
badanej gminy w ocenie respondentów

Źródło: Badania własne.

3.2. Działania władz gminy na rzecz lokalnych zasobów w opinii
respondentów
W ogólnym ujęciu, do podstawowych zadań władz gminy należy dbanie o dobro
wspólnoty i terytorium, na którym mieści się gmina. Niezbędna jest przy tym
współpraca z mieszkańcami gminy, którzy tworzą jej społeczność. W badaniach
zwracano uwagę na szczegółowe działania, które powinny być podejmowane na
obszarach gmin. Zaliczyć do nich można kształtowanie, ochronę i promowanie
lokalnych zasobów, współpracę ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi, tworzenie projektów zabudowy, zieleni, małej architektury i zachowanie
charakterystycznych cech naturalnych danego krajobrazu. Oprócz tego władze
powinny prowadzić rozmowy z mieszkańcami gminy, czyli prowadzić konsultacje
społeczne oraz wprowadzać systemy wsparcia, ulg i dofinansowania dla ratowania
obiektów wartościowych dla danego obszaru [Szczepańska 2014].
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W przeprowadzonych badaniach mieszkańcy gminy zostali także zapytani o
to, czy brali oni udział w różnego rodzaju konsultacjach z mieszkańcami gminy,
organizowanych przez władze, polegające na ankietach, wywiadach lub dyskusjach z władzami miasta albo innymi instytucjami, w których badane były ich
oczekiwania i potrzeby w zakresie kształtowania krajobrazu. Na podstawie udzielonych odpowiedzi, można zauważyć, że większość bowiem 44,0%, nie brała nigdy udziału w tego typu rozmowach oraz 29,6% respondentów odpowiedziało, że
raczej nie brali udziału w tego typu konsultacjach. Odpowiedzi te były najczęściej
wybrane zarówno wśród mieszkańców miasta, jak i wsi. Tylko niespełna 10,0%
wszystkich respondentów brało udział w tego typu rozmowach z władzami gminy
i 8,3% raczej brało w nich udział. Zaledwie 8,3% pytanym trudno było stwierdzić
czy brali udział w takich ankietach lub rozmowach (rysunek 11).
Wśród najczęściej wybieranych form spędzania wolnego czasu na terenie
gminy Sępólno Krajeńskie najczęstszą wybieraną aktywnością były spacery, odpowiedź taką zaznaczyło 35,4% badanych. Kolejną formą spędzania czasu, preferowaną przez 28,9% respondentów była jazda na rowerze. Także popularną
aktywnością wskazaną przez wypełniających ankiety było korzystanie ze sprzętu
wodnego. Inne wymienione aktywności to korzystanie z ofert gospodarstw agroturystycznych, co wybierane było przede wszystkim przez grupę turystów biorących udział w badaniach, a także takie aktywności jak grzybobranie, zwiedzanie
zabytków na terenie gminy, pływanie w jeziorach, gra w siatkówkę, czy też spędzanie czasu w barach czy pizzeriach (rysunek 12).
Rysunek 11
Udział w ankietach lub dyskusjach z władzami miasta lub innymi
instytucjami gminy w opinii badanych

Źródło: Badania własne.
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Rysunek 12
Formy spędzania wolnego czasu najczęściej wybierane podczas pobytu
na terenie gminy Sępólno Krajeńskie

Źródło: Badania własne.

W kolejnym pytaniu, badani zostali zapytani o to, jak często korzystają ze
szlaków i ścieżek rowerowych na terenie gminy. Najwięcej osób pytanych, bowiem 35,2% zadeklarowało, że rzadko lub bardzo rzadko z nich korzystało. Nieco tylko mniej (31,4%) określiło, że korzystało z tego rodzaju szlaków i ścieżek
jednak z różną częstotliwością – bardzo często lub często. Nieco mniejsza grupa

Kształtowanie i ochrona krajobrazu gminy Sępólno Krajeńskie ...

47

stanowiąca 29,6% osób korzystała z nich czasami. Najmniejsza grupa stanowiąca
3,7% biorących udział w badaniach nie korzystała z nich wcale (rysunek 13).
Na pytanie dotyczące oceny działań w zakresie ochrony cennych obszarów
krajobrazu występujących na terenie gminy Sępólno Krajeńskie, największa część
respondentów odpowiedziała, że określa je jako przeciętne (32,4%). Kolejną grupę stanowiło 19,0% osób określających tego rodzaju działania na poziomie raczej
dobrym, natomiast 14,8% badanych odpowiedziało, że ocenia te działania raczej
źle. Nieco mniej (13,0%) odpowiedziało, że są one na zdecydowanie złym poziomie, a 10,6% nie miało zdania na ten temat. Tylko 10,2% wszystkich odpowiedzi
należało do tych, którzy określili, że oceniają działania w tym zakresie na poziomie zdecydowanie dobrym (rysunek 14).
Rysunek 13
Częstotliwość korzystania ze szlaków i ścieżek rowerowych na terenie
gminy Sępólno Krajeńskie w opinii respondentów

Źródło: Badania własne.

Rysunek 14
Działania przeprowadzane w gminie w zakresie ochrony cennych obszarów
krajobrazu w ocenie badanej populacji

Źródło: Badania własne.
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Kwestią nawiązującą do poprzedniej, było pytanie dotyczące szans rozwoju
gminy, jakie daje dostępność funduszy z Unii Europejskiej. Większość badanych
(33,8%) odpowiedziało, że fundusze te dają możliwość rozwoju gminy, a 29,2% respondentów oceniło, że raczej dają one taką sznsę. Mniej badanych (18,1%) uważało, że fundusze te raczej nie mają wpływu na rozwój gminy, nikt natomiast nie
odpowiedział zdecydowanie, że fundusze te nie mają znaczenia dla gminy. Część
badanych osób (10,6%) nie sprecyzowała swojej opinii na ten temat (rysunek 15).
Rysunek 15
Wpływ dostępności funduszy z Unii Europejskiej na rozwój gminy
w ocenie respondentów

Źródło: Badania własne.

3.3. Kierunki przyszłych działań w zakresie kształtowania krajobrazu
w opinii badanych
W krajach rozwiniętych preferuje się dobór odpowiednich inwestycji do danego
miejsca, zważając zarówno na czynniki przyrodnicze, wśród których wymienić
można rzeźbę terenu, jak również historię, tradycję, a także kulturę danego miejsca. Dwa państwa w Europie jakimi są Szwajcaria oraz Holandia posiadają silnie
zachowane tradycje miejsc. Oba posiadają odmienne ukształtowania terenu,
jednak łączy je silne przywiązanie do tradycji miejsc i dbałość o estetykę krajobrazu oraz styl budownictwa komponujący się z otoczeniem. Styl budownictwa charakteryzuje się dopasowaniem do charakterystycznej tam rzeźby terenu.
Ważnym elementem dbania o przyrodę i krajobraz kraju jest branie pod uwagę
ekologicznych rozwiązań w budownictwie, mających na celu ochronę zasobów
przyrodniczych w powiązaniu z niskimi kosztami utrzymania oraz zachowanie
czystego powietrza, co stanowi także duży walor we współczesnym, silnie uprzemysłowionym świecie [Jagiełło-Kowalczyk 2012].
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Respondenci zostali również zapytani o działania, które powinny być wykonywane na terenie gminy w przyszłości. Największa grupa badanych określiła za
główny cel rozwój infrastruktury w zakresie rozbudowy dróg oraz obwodnicy miasta Sępólno Krajeńskie. Odpowiedź ta wybrana została przez 56,0% osób. Duży
odsetek badanych, wynoszący 38,4%, wskazywał jako priorytet na przyszłość
tworzenie ścieżek rowerowych oraz szlaków turystycznych. Najmniej działań
w przyszłości według badanych wymaga zagospodarowanie obszarów wiejskich
poprzez budowę boisk sportowych, kortów tenisowych oraz innych obiektów rekreacyjno-sportowych – odpowiedź tę zaznaczyło 21,8% badanych (rysunek 16).
Najczęściej wybierane źródła, z których badani czerpali informacje na temat
planowanych inwestycji na terenie gminy Sępólno Krajeńskie to Internet oraz gazety. Najwięcej (38,1%) badanych uznało portale internetowe za najbardziej popularne obecnie źródło informacji, gazety 27,2% osób wypowiadających się na
ten temat, a 22,6% wskazało znajomych. Niektórzy (11,7%) nie czerpali wcale informacji na ten temat (rysunek 17).
Jak wskazują badania, w innych krajach rozpowszechnione są różne formy
edukacji społeczeństwa na temat zrównoważonego rozwoju oraz prowadzi się
liczne konsultacje z mieszkańcami danych obszarów. Mogą oni określać ich własne preferencje dotyczące miejsc, w których żyją. Preferowane są osiedla ekologiczne, których zabudowa współgra z ukształtowaniem powierzchni oraz funkcjonuje wspierając ekologię. Władze kładą duży nacisk na indywidualne wskazówki mieszkańców odnośnie kształtowania oraz ochrony krajobrazu [Jagiełło-Kowalczyk 2012].
W pytaniu o wpływ mieszkańców na decyzje gminy odnośnie planowanych inwestycji największa grupa (42,8%) stwierdziła, że nie dla wszystkich decyzji władz
konieczna jest konsultacja z mieszkańcami gminy. Inni (31,6%) uważali, że mieszkańcy powinni mieć wpływ na wszystkie decyzje dotyczące inwestycji. Zdaniem
7,9% respondentów wszelkie decyzje powinny być podejmowane wyłącznie przez
władze gminy. Tylko 10,7% odpowiadających uznało, że trudno im wypowiedzieć
na ten temat, natomiast 7,0% nie wyraziło swojej opinii w tej kwestii (rysunek 18).
Mieszkańcy zostali zapytani także o ich opinię na temat częstotliwości prowadzenia konsultacji społecznych, w czasie których brane są pod uwagę oczekiwania i potrzeby mieszkańców gminy w zakresie kształtowania krajobrazu. Zdaniem
48,6% badanych konsultacje są organizowane rzadko, a 18,1% bardzo rzadko. Natomiast 16,2% uważało, że rozmowy z mieszkańcami są częste lub bardzo częste
dla 7,4% (rysunek 19).
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Rysunek 16
Działania, które powinny być podejmowane w przyszłości na terenie
gminy w opinii osób biorących udział w badaniach

*Wartość wynosi powyżej 100,0%, ponieważ badani mogli udzielić więcej niż 1 odpowiedzi

Źródło: Badania własne.
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Rysunek 17
Źródła wiedzy na temat planowanych inwestycji na terenie gminy
w opinii badanych

Źródło: Badania własne.

Rysunek 18
Ocena konieczności wpływania mieszkańców na decyzje dotyczące
inwestycji w zakresie kształtowania krajobrazu gminy
w opinii badanych osób

Źródło: Badania własne.

Respondentom zadano także pytanie, które miało na celu zbadanie opinii na
temat tego, czy mieszkańcy uważają gminę Sępólno Krajeńskie za godną polecenia innym osobom zamieszkałym poza jej terenem. Znaczna część (41,7%) uważała, że teren gminy jest godny polecenia innym. Znaczenie mniej, bowiem tylko
4,2% odpowiadających stwierdziło, że gmina Sępólno Krajeńskie nie jest warta
zobaczenia przez innych (rysunek 20).
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Rysunek 19
Częstotliwości prowadzenia konsultacji społecznych w zakresie
kształtowania krajobrazu w ocenie respondentów

Źródło: Badania własne.

Rysunek 20
Gotowość polecania gminy Sępólno Krajeńskie innym osobom
zamieszkałym poza terenem gminy przez respondentów

Źródło: Badania własne.

Wywiad przeprowadzany z przedstawicielami samorządu gminy wskazuje, że
przed władzami gminy Sępólno Krajeńskie pojawił się obowiązek usunięcia szkód
nawałnicy jaka przeszła na obszarze gminy latem 2017 roku, tuż przed badaniami.
Zaangażowane zostały w ten proces zarówno władze gminy jak i leśnicy, którzy
pełnią w tym procesie istotną rolę ze względu na dużą powierzchnię zniszczonych
lasów.
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4. Podsumowanie
Analiza wyników przeprowadzonych badań wskazuje, że na terenie gminy Sępólno Krajeńskie prowadzonych jest wiele zadań w zakresie kształtowania i ochrony krajobrazu. Oprócz zaplanowanych prac, celem gminy jest usuwanie negatywnych skutków działania czynników antropogenicznych oraz naturalnych. Są
zatem zarówno zadania planowane, jak również wynikające z konieczności usuwania zniszczeń po wystąpieniu gwałtownych zjawisk pogodowych na obszarze
gminy. Oczekiwania i potrzeby mieszkańców gminy powinny mieć wpływ na
decyzje władz odnoszących się do kształtowania i ochrony krajobrazu. Jednak,
jak wynika z badania opinii mieszkańców, większość z nich nigdy nie uczestniczyła w tego typu spotkaniach, ani nie słyszała o organizacji takich działań. Jest to
zgodne z wcześniejszymi badaniami innych autorów, które również wskazywały
na brak tego rodzaju konsultacji.
Istotne znaczenie miało dla gminy Sępólno Krajeńskie przystąpienie Polski do
Unii Europejskiej, co pozwoliło uzyskać dodatkowe fundusze na rzecz rozwoju
gminy, także w aspekcie kształtowania i ochrony krajobrazu. Gmina Sępólno Krajeńskie ma potencjał do zachęcania turystów ze względu na liczne walory krajobrazowe oraz kulturowe. Badani zwrócili uwagę na to, na czym gmina powinna
skupić swoje działania w najbliższym czasie. Wyniki przeprowadzonych badań
wskazują, że władze gminy Sępólno Krajeńskie w planach inwestycyjnych powinny zwrócić uwagę na rozwój infrastruktury drogowej wraz z obwodnicą miasta
Sępólno Krajeńskie. Pod względem ważności mieszkańcy gminy przedstawili
kolejno rodzaje inwestycji w zakresie kształtowania i ochrony krajobrazu: tworzenie ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych, zagospodarowanie publicznych nabrzeży zbiorników wodnych, rewitalizację obiektów zabytkowych, rozwój
obiektów rekreacyjno-sportowych, rozwój turystyki wodnej, uporządkowanie
publicznej zieleni miejskiej i wiejskiej oraz zagospodarowanie obszarów wiejskich
poprzez budowę obiektów sportowych.
Gmina Sępólno Krajeńskie jest gminą atrakcyjną pod względem krajobrazowym jak i kulturowym. W gminie prowadzone są liczne działania mające na celu
kształtowanie, ochronę krajobrazu oraz zagospodarowanie przestrzeni miejskiej,
jednak nie na wszystkich płaszczyznach. Wiele atutów gminy nie jest odpowiednio eksponowanych, a większość obiektów kulturowych i historycznych pozostaje
zaniedbanych. W eksponowaniu atutów gminy istotne byłyby działania mające
na celu zagospodarowania nabrzeży zbiorników wodnych, które stanowią duży
obszar gminy. Dużą rolę w dbaniu o wizerunek gminy i zachęcanie turystów ma
rewitalizacja pałacu w Komierowie, który stanowi ważny obiekt na obszarze gminy. Także projekt rewitalizacji starego miasta w Sępólnie Krajeńskim oraz plany
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budowy obwodnicy mogłyby wpłynąć pozytywnie na wizerunek gminy. Władze
gminy w przyszłości powinny organizować częstsze konsultacje z mieszkańcami w celu skonfrontowania ich opinii z planami obejmującymi kształtowanie
i ochronę krajobrazu terenów, na których żyją. Informacja na temat miejsc i czasu
takich spotkań powinna być bardziej rozpowszechniona zarówno w mieście jak
i na terenach wiejskich.
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kształtowaniE i ochronA krajobrazu gminy Sępólno Krajeńskie
W OPINII RESPONDENTÓW

Słowa kluczowe: obszary wiejskie, krajobraz, ochrona, środowisko przyrodnicze
STRESZCZENIE

Celem prezentowanych badań była ocena dotychczasowych działań i inwestycji gminy w zakresie kształtowania i ochrony krajobrazowej oraz oszacowanie zamierzeń gminy
w tym zakresie na przyszłość przez respondentów. Pomiary wykonano z zastosowaniem
metody sondażowej, a technikami były badania ankietowe wśród mieszkańców gminy i turystów, a także wywiad przeprowadzony z przedstawicielem Urzędu Miejskiego
w Sępólnie Krajeńskim. Badania przeprowadzono w sierpniu oraz wrześniu 2017 roku.
W badaniach wzięło udział ogółem 217 respondentów, w tym: 140 to mieszkańcy gminy,
zarówno przedstawiciele miasta jak i wsi na terenie gminy, a także 77 turystów i osób
przebywających na badanym obszarze w celach służbowych. Przeprowadzone badania
pozwoliły na stwierdzenie, że gmina Sępólno Krajeńskie realizuje wiele działań w zakresie kształtowania i ochrony krajobrazu. Zdaniem respondentów badana gmina ma wiele
walorów krajobrazowych, kulturowych i historycznych, które jednak nie są zwykle odpowiednio zadbane i wyeksponowane. Pomimo realizacji wielu zadań w zakresie kształtowania i ochrony krajobrazu, istnieje wiele aspektów, na które władze samorządowe powinny
zwrócić większą uwagę przy kolejnych planowanych inwestycjach. Ważną kwestią, dotąd
zaniedbywaną przez władze gminy, jest organizacja konsultacji z mieszkańcami gminy,
którzy powinni pełnić istotną funkcję w kreowaniu przestrzeni w jakiej żyją, a także brak
jest odpowiedniej informacji dotyczącej czasu oraz miejsca takich spotkań.

SŁAWOMI ZAWISZA, OLGA HERMAN
LANDSCAPING AND LANDSCAPE PROTECTION OF the SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE
COMMUNE IN THE OPINION OF RESPONDENTS

Keywords: rural areas, landscape, protection, natural environment
SUM M A RY

The aim of the presented study was the respondents’ assessment of the actions and
investments of the commune undertaken so far in the field of landscaping and landscape
protection, and the evaluation of the commune’s future targets in this area. Measurements
were made using the survey method, and the techniques used included questionnaire
surveys carried out among the residents of the commune and tourists, as well as an interview conducted with a representative of the Municipal Office in Sępólno Krajeńskie.
The surveys were conducted in August and September 2017. A total of 217 respondents
participated in the survey, including: 140 residents of the commune, both representatives
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of the town and villages within the commune, as well as 77 tourists and people staying in
the surveyed area for business purposes. The conducted surveys have led to the conclusion
that the Sępólno Krajeńskie commune carries out many activities in the field of landscaping and landscape protection. In the opinion of respondents, the surveyed commune has
many natural, cultural, and historical values, which, however, are usually not well-cared-for and exposed. Despite the implementation of many tasks in the field of landscaping
and landscape protection, there are many aspects that local authorities should pay more
attention to in subsequent planned investments. An important issue, so far neglected by
the commune authorities, is holding consultations with the commune’s residents, who
should play an important role in creating the space in which they live, and there is no
relevant information on the time and place of such meetings.
e-mail: zawisza@utp.edu.pl
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1. Wstęp
W Instytucie Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w ramach projektu dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zrealizowano projekt
badawczy dotyczący opracowania technologii zbioru lnu włóknistego z przeznaczeniem na włókno jednopostaciowe z jednoczesnym pozyskaniem nasion. Celem artykułu jest przedstawienie wyników doświadczenia polegającego na zbiorze
lnu włóknistego nową metodą koszenia, przerobie słomy na włókno jednopostaciowe oraz otrzymanie przędzy tkackiej.
W Polsce len uprawia się na areale ok. 5400 ha. Len włóknisty jest rośliną,
która wymaga stosowania drogich, specjalistycznych maszyn do wyrywania, pielęgnacji i zbioru słomy. Zbiór polega na wyrywaniu łodyg, z jednoczesnym układaniem ich w warstwy w celu wyroszenia. Wyrywanie zapobiega stratom włókna
występującego w odcinkach przykorzeniowych [Kurchański 1974, Heller 2010].
Aby poszczególne warstwy słomy mogły zmieścić się obok siebie, szerokość wyrywania którą stosują wszyscy producenci maszyn wynosi 1,2 m. Maszyny stosowane do odwracania roszonej słomy również dostosowane są do tej szerokości.
Wydajność takich maszyn jest bardzo niska, wynosi ok. 1 ha/godz. Aby otrzymać
wysokiej jakości włókno, wyrywanie musi być wykonane przed pełnią dojrzałości nasion. Dla odzyskania nasion, które dojrzewają w torebkach wyrwanych
łodyg wykorzystuje się odziarniarki z pokosów [Mańkowski i in. 2014, 2015]. Ni1 Wkład pracy: Jerzy Mańkowski – 40%, Jacek Kołodziej – 40%, Andrzej Kubacki – 20%.
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ska wydajność tradycyjnie stosowanych maszyn podraża cały proces zbioru. Sytuację dodatkowo komplikuje konieczność wyroszenia słomy. Roszenie tzw. metodą
słańcową odbywa się przy pomocy organizmów grzybowych rozwijających się pod
wpływem opadów i rosy oraz energii ciepła słonecznego [Waśko 1987]. Na wyłożonej na plantacji słomie rozwijają się organizmy grzybowe, które odpowiadają za rozpad substancji pektynowych łączących włókno z drewnikiem. Cały proces ułatwia
późniejszy przerób słomy i wydobycie włókna. Proces całkowicie uzależniony jest
od warunków atmosferycznych, które w Europie Środkowej nie są tak korzystne jak
w Europie Zachodniej. W warunkach pogodowych Francji, Belgii, Holandii, gdzie
okres wegetacji jest dłuższy a jesień cieplejsza i wilgotniejsza, warunki roszenia
w poszczególnych latach są znacznie bardziej sprzyjające. W krajach tych technologia słańcowego roszenia zdaje egzamin. W warunkach pogodowych krajów środkowo- i wschodnioeuropejskich, z gorszymi warunkami rolniczymi i jesienną „huśtawką” pogodową, w poszczególnych latach, technologia ta zawodzi, bowiem często
prowadzi do strat wynikających z niedoroszenia słomy (susza) lub jej przeroszenia
(nadmierne opady, krótki dzień, zbyt mało ciepła itd.). Bywają lata, że zbiór w ogóle
nie jest możliwy (słoma przed zbiorem musi być wysuszona). Trudno jest również
zabrać zdrowe nasiona, często są one tracone [Mańkowski 2017].
Celem rozwiązania przedstawionych powyżej problemów zrodził się pomysł
aby wyeliminować z procesu zbioru specjalistyczne maszyny na rzecz dostępnych
w gospodarstwach rolnych kombajnów zbożowych. Obecnie wykorzystanie nowoczesnych agregatów uprawowych i coraz częściej stosowanie uprawy bezorkowej pozostawia pola wyrównane, co umożliwia zastosowanie bardzo niskiego
koszenia, przy którym pozostają jedynie korzenie z szyjką korzeniową, która albo
nie zawiera włókna a jeśli zawiera to włókno jest bardzo niskiej jakości.
Standardowe kombajny zbożowe nie sprawdzają się przy koszeniu oraz młóceniu lnu włóknistego. Opór stawiany przez łan lnu jest dużo większy niż łan zboża
i wymaga bardziej sprawnego mechanizmu tnącego. Przed zbiorem lnu, w łanie
pozostaje na 1 m2 około 1000 roślin, zawierających 30% włókna o bardzo dużej
wytrzymałości. Dla porównania ilość roślin zbóż przed zbiorem waha się w granicach 400 na m2. Zboża są roślinami jednoliściennymi, o innej delikatniejszej
budowie w porównaniu z roślinami dwuliściennymi, do których zalicza się len.

2. Metodyka badań
Prace realizowane w ramach tematu podzielone były na doświadczenia polowe,
prace technologiczne związane z dostosowaniem kombajnu zbożowego do koszenia lnu włóknistego. Realizowano również prace mające na celu opracowanie
technologii przerobu słomy lnianej na włókno jednopostaciowe.
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W ramach prac polowych założona została plantacja lnu włóknistego o powierzchni 20 ha, zlokalizowana w województwie wielkopolskim. Pod plantację
wybrano pole o glebie kompleksu rolniczego pszennego. Przed zasiewem roślin
wykonano analizy glebowe, których wyniki przedstawiono poniżej:
 kategoria agronomiczna gleby – lekka,
 odczyn – lekko kwaśny,
 potrzeby wapnowania – ograniczone,
 zawartość fosforu – wysoka,
 zawartość potasu – średnia,
 zawartość magnezu – średnia.
Przedplonem dla lnu była pszenica ozima. Przygotowując glebę pod zasiew
wykonano zabiegi agregatem uprawowym, połączone z rozrzuceniem kompostu
oraz nawozu wieloskładnikowego. Bezpośrednio przed siewem celem zniszczenia
chwastów wykonano oprysk herbicydem.
Len włóknisty odmiany Modran wysiano stosując ilość wysiewu 140 kg nasion
na ha. Po wschodach zastosowano nawożenie saletrą amonową.
Zdjęcie 1
Plantacja lnu włóknistego

Źródło: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich.

W fazie jodełki celem ochrony roślin wykonano oprysk środkiem chwastobójczym, najpierw przeciw chwastom dwuliściennym, następnie po pięciu dniach
przeciw chwastom jednoliściennym. Przeprowadzono również oprysk środkiem
zwierającym mikroelementy boru. Przed zbiorem wykonano desykację.
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Równolegle z doświadczeniem polowym prowadzono prace mające na celu przystosowanie kombajnu zbożowego do prac przy zbiorze lnu włóknistego. W pierwszej kolejności należało dostosować elementy tnące kombajnu zbożowego tak aby
sprostały zadaniu koszenia lnu, który zawiera wytrzymałe włókno. Do modernizacji wytypowano kombajn zbożowy Massey Ferguson 38 oraz John Deere W 540.
Z kombajnów wymontowano standardowe zbożowe zespoły tnące, zastępując je
zmodernizowanym zespołem tnącym przystosowanym do cięcia lnu.
Zdjęcie 2
Kombajn zbożowy z dostosowanym elementem tnącym do koszenia lnu

Źródło: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich.

W nowym zespole tnącym noże zostały ułożone naprzemiennie, zamontowano
zamknięte bagnety, zmniejszono długość palców motowideł, zamiast stalowych
palców zastosowano gumowe elementy nagarniające, co pozwoliło na równomierne podawanie ścinanych roślin na żmijkę podającą i uniknięcie zaczepiania
się łodyg lnu na stalowych motowidłach. Zmodernizowano przekładnię napędzającą, zwiększając jej prędkość. Wprowadzono również możliwość hydraulicznej
regulacji ustawienia nagarniających motowideł.
W zespole młócącym usunięto wszystkie miejsca, w których może dojść do zahaczenia włókna. Zaokrąglono wszystkie śruby mocujące. Przerobiono próg przy
klepisku, pozbawiając go ostrych elementów.
Wszystkie wprowadzone zmiany sprawdzano w trakcie prób technologicznych. Początkowo słoma lniana zawijała się na motowidłach oraz na zgarniaczu
ślimakowym. W celu wyeliminowania problemów przeprowadzono poprawki
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w zmodernizowanym zespole żniwnym, polegające na demontażu i przeróbce
napędu nagarniacza ślimakowego i zmniejszeniu prędkości obrotowej motowidła oraz ślimaka podającego. Modernizacja ramy nośnej motowideł pozwoliła na
płynniejszą regulację nagarniania słomy.
Zdjęcie 3
Zmodernizowany element tnący dostosowany do zbioru lnu włóknistego
zamontowany na kombajnie zbożowym Massey Ferguson 38

Źródło: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich.

W nowej technologii założono wykorzystanie na tym etapie wysokowydajnych
przetrząsarek siana. Możliwość ich zastosowania wynika z tego, że słoma lniana po kombajnie zbożowym nie jest już prosta tylko stanowi masę połamanych
i poplątanych ze sobą łodyg. Przetrząsarki umożliwiają równomierne wyroszenie surowca oraz umożliwiają szybkie jego wysuszenie. Po wyroszeniu zbiór był
prowadzony przy użyciu zmodyfikowanych uniwersalnych pras do zbioru słomy
zbożowej.
Tradycyjnie przerób słomy lnianej odbywa się na dwóch liniach, w skład których wchodzi zespół turbinowy i zespół pakulany. Aby ograniczyć energochłonność i pracochłonność przerobu zdecydowano się na modyfikacje techniczne tak
aby ograniczyć park maszynowy do jednego urządzenia.
Po skoszeniu lnu kolejnym etapem było opracowanie nowej metody pielęgnacji słańca w trakcie roszenia.
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Zdjęcie 4
Próby polowe koszenia lnu zmodernizowanym kombajnem zbożowym
John Deere W 540

Źródło: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich.

Zdjęcie 5
Wyroszona słoma lniana

Źródło: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich.
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Zdjęcia 6
Opracowana w ramach projektu linia do przerobu słomy na włókno
jednopostaciowe

Źródło: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich.

3. Wyniki
Po zmodernizowaniu wykonano badania kombajnu zbożowego z elementem tnącym dostosowanym do koszenia lnu włóknistego.
Zdjęcie 7 i 8
Proces cięcia słomy lnianej

Źródło: Raport z badań zleconych przez IWNiRZ. Badania wykonał PIMR.

Zdjęcia 7 oraz 8 pokazują proces cięcia źdźbeł lnu pomiędzy palcem po prawej
stronie a nożykiem poruszającym się w prawo. Źdźbła lnu wykazywały większą
sprężystość w porównaniu do jęczmienia. Źdźbła były chwytane pomiędzy nożykiem i palcem. W trakcie cięcia źdźbła były przytrzymane a przy ruchu powtórnym noża uwalniane.
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Przeprowadzone badania poboru mocy przez zespół żniwny oraz kosę listwową wykazały, że pobór mocy przez kombajn zbożowy przy zbiorze lnu jest dwukrotnie większy niż przy zbiorze jęczmienia.
W laboratorium Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich prowadzono pomiary morfologiczne słomy lnianej z plantacji założonych w ramach doświadczenia. Oprócz plonu słomy określono również zawartość włókna oraz ilość
nasion. Średnie wyniki z dwóch lat przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1
Wyniki badań słomy i nasion z plantacji – średnia z dwóch lat
Długość
[cm]
ogólna

techn.

68,5

57,0

Grubość
[mm]
1,2

Ciężar słomy
z nasionami [g]

Ciężar słomy bez
nasion [g]

Nasiona

Procentowa
zawartość włókna

0,25 m

1,00 m

0,25 m

1,00 m

[g]

[%]

[%]

218,6

874,8

160,6

638,5

30,3

15,2

22,1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań laboratoryjnych.

Doświadczenia polowe prowadzono w latach 2014 i 2015. W pierwszym roku
doświadczenia w czasie zbiorów występowały intensywne opady deszczu, co spowodowało dużą wilgotność a co za tym idzie roszenie lnu na pniu. Utrudniało to
całą technologię i prowadziło do wydzielania się włókna. Natomiast drugi rok
z uwagi na panującą suszę był trudny dla procesów roszenia słomy na plantacjach.
Suma opadów w drugim roku doświadczenia wynosiła 67,4 mm, czyli stanowiła zaledwie 10% wymaganych opadów do prawidłowej wegetacji. Do tego ponad
90% wszystkich opadów zakończyło się w maju, co miało negatywny wpływ na
wzrost roślin lnu. W czasie zbioru występowały bardzo wysokie temperatury powietrza oraz okresowo duża wilgotność, co prowadziło także do roszenia lnu na
pniu. Średnio słoma wyroszona stanowiła 75%, a przeroszona 25%.
Otrzymano słomę lnianą, która przeznaczona została do próbnych przerobów
na agregacie do produkcji włókna jednopostaciowego. Surowiec poddany został
również ocenie laboratoryjnej.
W laboratorium Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich przeprowadzano badania jakościowe otrzymanego włókna jednopostaciowego i nasion.
Prowadząc badania określono:
 zanieczyszczenie włókna,
 średnią długość włókna,
 podzielność włókna,
 wilgotność włókna,
 czystość nasion,
 masę 1000 nasion,
 zdolność kiełkowania,
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energię kiełkowania,
 wilgotność nasion.
Badania cech jakościowych włókna i nasion przeprowadzone zostały zgodnie
z Polskimi Normami.
Tabela 2


Wyniki badania nasion lnu – średnia z dwóch lat
Lp.

Badanie nasion lnianych

Wartość

1.

Masa 1000 nasion

5,57 g

2.

Zdolność kiełkowania po 3 dniach (średnia z 3 powtórzeń)

84,00%

3.

Energia kiełkowania po 7 dniach (średnia z 3 powtórzeń)

93,50%

4.

Wilgotność nasion

8,65%

5.

Stopień zanieczyszczeń

0,26%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań laboratoryjnych.

Tabela 3
Wyniki badań jakości włókna jednopostaciowego – średnia z dwóch lat
Średnia zawartość
włókna
[%]

Średnia długość
włókna
[mm]

Zanieczyszczenie
włókna
[%]

tex

Nm

Wilgotność
[%]

21,61

167,00

6,21

267,35

4,32

11,35

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań laboratoryjnych.

Otrzymane włókno poddane zostało próbnemu przędzeniu. Przed próbami
przędzenia włókno jednopostaciowe uszlachetniono. Proces uszlachetniania prowadzony na oczyszczarkach polegał na doczyszczeniu, ujednoliceniu długości
oraz podzieleniu włókna przeznaczonego do przędzenia.
Po skróceniu najdłuższych włókien oraz doczyszczeniu i podzieleniu tasiemek
włókna partia doświadczalna była gotowa do dalszej obróbki. W Zakładzie Doświadczalnym Instytutu z uzyskanego włókna uformowano taśmę zgrzebną, którą po sprasowaniu i spaletyzowaniu została przekazana do wybranych zakładów
przędzalniczych. Tradycyjnie w przędzalnictwie klasycznym lnu występują dwa
systemy przędzenia. Są nimi system czesankowy dla włókna długiego i system
zgrzebny do przędzenia pakuł i wyczesów - włókien krótkich. Otrzymane włókno
jednopostaciowe przerobione zostało systemem zgrzebnym. Otrzymana przędza
poddana została badaniom metrologicznym w laboratorium Instytutu.
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Tabela 4
Wyniki badania przędzy z włókna jednopostaciowego – średnia z dwóch lat
Parametr

Wynik

Odchylenie
standardowe

Współczynnik zmienności

Masa liniowa

139 tex

2,77 tex

1,97%

Siła zrywająca

16,26 N

3,50 N

22,83%

Wydłużenie

1,55%

0,27%

17,73%

Wytrzymałość właściwa

11,37 cN/tex

2,55 cN/tex

22,83%

Skręt

308 obr/m

41,06 obr/m

13,96%

Wilgotność

6,98%

0,08%

1,13%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań laboratoryjnych.

Uzyskana przędza tkacka nadaje się do zastosowań w tkaninach tekstylno –
odzieżowych o gramaturze od 300 do 450 g/m2. Taka tkanina jest wykorzystywana w średnio ciężkim krawiectwie w szyciu spodni, marynarek czy bluz.

4. Wnioski
Głównymi beneficjentami do których adresowane są wyniki projektu są plantatorzy, przedsiębiorstwa rolne działające w branży lniarskiej oraz przetwórcy słomy
lnianej. W ramach realizacji zadania opracowano instrukcję uprawy, zbioru oraz
przetwórstwa lnu włóknistego uwzględniając specyfikę gospodarowania oraz warunki agrotechniczne w trzech województwach - zachodniej, południowej oraz
wschodniej Polski. Ośrodek Doradztwa Rolniczego może uczestniczyć w procesie
rozpowszechniania opracowanej technologii poprzez jej promocję wśród rolników z różnych części kraju.
Obecnie gospodarstwa rolne aby uprawiać len muszą dysponować specjalistycznymi drogimi maszynami służącymi do wyrywania oraz odwracania lnu na
plantacji. Maszyny te służą jedynie do pielęgnacji lnu i nie można ich zastosować
przy innych roślinach. Opracowana w ramach projektu technologia umożliwia
po dostosowaniu, wykorzystanie w zbiorze lnu włóknistego kombajnu zbożowego, przegrabiarki do siana oraz tradycyjnych pras rolniczych. Są to maszyny powszechnie dostępne w rolnictwie.
Opracowana metoda pozwala na obniżenie kosztów pracy związanej ze zbiorem, pielęgnacją i zwózką słomy lnianej o około 30%. Nakłady materiałowe są na
podobnym poziomie. Dotychczas przerób słomy odbywał się na dwóch liniach tj.
zespole turbinowym i zespole pakulanym. W zaproponowanym rozwiązaniu słoma lniana przerabiana jest na jednym agregacie, obniża to koszt przerobu o 15%.
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W tradycyjnej technologii przerabiając słomę otrzymujemy włókno długie i krótkie. Nowa technologia pozwala uzyskać włókno jednopostaciowe. Cena włókna
jednopostaciowego wynosi ok. 5 zł/kg a włókna długiego ok. 9 zł/kg. W nowej
technologii otrzymujemy nasiona, które podnoszą opłacalność produkcji. Przeprowadzona analiza ekonomiczna wykazała, że zastosowanie nowej technologii
zwiększa opłacalność uprawy lnu włóknistego o ponad 400 zł/ha.
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JERZY MAŃKOWSKI, JACEK KOŁODZIEJ, ANDRZEJ KUBACKI
INNOWACYJNA METODA ZBIORU LNU WŁÓKNISTEGO I PRZEROBU SUROWCA
NA WŁÓKNO JEDNOPOSTACIOWE

Słowa kluczowe: len włóknisty, włókno jednopostaciowe, nasiona lniane, koszenie lnu,
przędza lniana
STRESZCZENIE

W Instytucie Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich opracowano efektywną technologię zbioru lnu włóknistego z przeznaczeniem na włókno jednopostaciowe z jednoczesnym pozyskaniem nasion.
Len włóknisty jest rośliną, która wymaga stosowania drogich, specjalistycznych maszyn do wyrywania, pielęgnacji i zbioru słomy. W miejsce specjalistycznych maszyn, zaproponowano wykorzystanie kombajnów zbożowych. Celem wydobycia włókna, słomę
po skoszeniu trzeba wyrosić. Zabieg roszenia polega na wyściełaniu słomy na plantacji.
Na wyściełaną słomę działają mikroorganizmy grzybowe, które powodują rozkład pektyn
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łączących włókno z drewnikiem. Aby proces roszenia przebiegał równomiernie, wyściełaną słomę należy odwracać. Do odwracania słomy wykorzystano dostępne w większości
gospodarstw rolnych maszyny, zbiór wyroszonej słomy prowadzony był przy wykorzystaniu pras rolujących.
W artykule przedstawiono prace adaptacyjne mające na celu dostosowanie wytypowanych kombajnów zbożowych do koszenia lnu. Przedstawiono również wyniki doświadczenia polowego. Słomę lnianą przerabiano wykorzystując opracowaną linię. Otrzymane
włókno jednopostaciowe poddano ocenie metrologicznej a następnie wyprodukowano
doświadczalne partie przędzy lnianej, którą także przebadano laboratoryjnie.

JERZY MAŃKOWSKI, JACEK KOŁODZIEJ, ANDRZEJ KUBACKI
AN INNOVATIVE METHOD OF FIBROUS FLAX HARVESTING AND PROCESSING THE
RAW MATERIAL INTO ONE-TYPE (HOMOMORPHIC) FIBRE

Keywords: fibrous flax, one-type (homomorphic) fibre, flax seed, flax mowing, flax yarn
A B S T R AC T

At the Institute of Natural Fibres and Medicinal Plants in Poznań, an effective technology of fibrous flax harvesting intended for one-type (homomorphic) fibre with simultaneous seed production has been developed.
Fibrous flax is a plant that requires the use of expensive, specialized machines for pulling, maintaining and harvesting straw. Instead of specialized machines, it was proposed
to use cereal combine harvesters. In order to extract the fiber, the straw must be dew retted
after it is mowed. The retting procedure consists in padding the straw in the field in the
plantation. The retted straw is affected by fungal microorganisms and in the process of
degumming, fibres are separated from adhesive substances like hemicelluloses, pectin,
and partially from lignin, waxes and fats. To ensure that the retting process is even, the
retted straw should be turned over at least twice. The machines available in most farms
were used to turn the straw over, while the harvest of the retted straw was conducted with
the use of round balers.
The article presents adaptation works aimed at adjustment of selected cereal combine
harvesters to flax mowing. The results of the field experiment are also presented. Flax
straw was processed using the developed line. The obtained homomorphic fibre was subjected to metrological evaluation, and then experimental batches of linen yarn were produced, which were also tested in the laboratory.
e-mail: jacek.kolodziej@iwnirz.pl
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1. Wstęp
Spożycie grzybów na całym świecie gwałtownie wzrasta. Przez okres 40 lat, od
1978 roku do 2018 ich produkcja wzrosła z 1 do 27 mld kg (wzrost konsumpcji na mieszkańca z poziomu 0,25 kg do 4 kg rocznie).Według danych GEMS/
Food średnie roczne spożycie grzybów w krajach Unii Europejskiej w roku 2016
wyniosło ok. 1,5 kg/osobę [www.extranet.who.int]. Grzyby mogą być istotnym
składnikiem diety. Zawierają ok. 1,5- 3,6 % białka w świeżej masie, co odpowiada
10 - 40% w przeliczeniu na suchą masę [Barros 2008]. Białko grzybów charakteryzuje się dobrą biodostępnością, sięgającą 90% [Siwulski 2014]. Owocniki grzybów
zawierają 4,7 - 6,9% sacharydów ogółem (około 50% s. m.), z czego 2,7 - 3,9% stanowi błonnik pokarmowy [Rajewska 2004]. Dostarczają także znaczących ilości
witamin z grupy B oraz składników mineralnych, takich jak selen, potas, miedź
i cynk [Feeney 2014]. Grzyby mogą być także źródłem witaminy D w diecie.
Witamina D pełni wiele ważnych funkcji w organizmie człowieka, miedzy innymi stymuluje syntezę białek transportujących wapń w jelicie cienkim, zwiększa
wchłanianie wapnia z pożywienia, a tym samym przyczynia się do zmniejszenia
ryzyka osteoporozy i osteomalacji u dorosłych oraz krzywicy u dzieci [Jones 2014,
Lips 2006]. Odpowiednia podaż witaminy D może pomóc w ochronie przed niektórymi nowotworami, chorobami układu oddechowego u dzieci, chorobami
układu krążenia, chorobami neurodegeneracyjnymi oraz działa korzystnie w profilaktyce cukrzycy typu 1 i 2 [Hossein-Nezhad 2013, Ford 2014]. Witamina D
może być syntetyzowana w organizmie w wyniku ekspozycji skóry na działanie
promieniowania UV pochodzącego ze słońca [Jones 2014]. Witamina D dostar1 Wkład pracy: Joanna Kobus-Cisowska – 30%, Agnieszka Zawadzka – 70%.
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czana jest też z pożywniem, co łącznie decyduje o właściwym jej stężeniu we krwi.
Szacuje się, że 1 miliard ludzi na całym świecie ma niedobór witaminy D (stężenie
25 (OH) D ≤ 50 nmol / l). Dwie główne formy witaminy D w diecie to D3, znajdująca się w produktach zwierzęcych oraz D2, znajdujaca się w grzybach i drożdżach
[Phillips 2012, Keegan 2013]. Grzyby suszone na słońcu i poddane działaniu promieniowania UV są potencjalnie dobrym źródłem witaminy D (forma D2) [Calvo 2005, Lamberg-Allardt 2006]. Wiele państw na świecie zezwala, a nawet zaleca
wzbogacanie witaminą D produktów spożywczych takich jak mleko, margaryna,
płatki śniadaniowe i soki [Mau 1998, Nölle 2016]. Mówi się wówczas o wzbogacaniu obligatoryjnym lub dobrowolnym. Obligatoryjne wzbogacanie nakłada
na wszystkich producentów określonego asortymentu środków spożywczych
obowiązek dodawania witamin lub składników mineralnych w ilości regulowanej
odpowiednimi przepisami. W Polsce, na mocy Rozporzadzania Ministra Zdrowia
z dnia 16 września 2010 roku w sprawie substancji wzbogacających dodawanych
do żywności, obowiązkowe jest wzbogacanie w witaminę D tłuszczów do smarowania (z wyjątkiem masła, które zawiera ją naturalnie).

2. Wymagania z zakresie ilości spożycia witaminy D
Zalecane spożycie witaminy D, w zależności od wieku, mieści się w granicach
5-15 µg/dzień (200-600 IU) w Australii i Nowej Zelandii, 15-20 µg/dzień (600-800
IU) w USA, 15 µg/dzień (600 IU) w Europie, 5-20 µg/dzień (600-800 IU) w Kanadzie i 10 µg/dzień (400 IU) w Wielkiej Brytanii (tabela 1). Szacunki dotyczące
spożycia witaminy D w diecie w Stanach Zjednoczonych wynoszą 5-6 µg/dzień
u dorosłych mężczyzn i 3,5–4,5 µg/dzień u dorosłych kobiet [Bailey 2010]. Dorośli Kanadyjczycy dostarczają z pożywieniem średnio 5,8 µg witaminy D dziennie,
co obejmuje również żywność wzbogaconą w witaminę D [Vatanparast 2010].
Szacuje się, że spożycie witaminy D przez Europejczyków mieści się w zakresie
2–4 µg/dzień [Calvo 2005]. W populacji irlandzkiej średnie spożycie witaminy
D ogółem u dorosłych szacuje się na 3,5 µg/dzień, osiągając 3,7 µg/dzień u osób
spożywających żywność wzbogaconą w witaminę D [Black 2015]. Rozbieżność
między rzeczywistym a zalecanym spożyciem witaminy D wskazuje na to, że mało
prawdopodobne jest, aby naturalne źródła witaminy D z diety dostarczały wystarczających jej ilości.
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Tabela 1
Przykłady zalecanego dziennego spożycia witaminy D (µg)/dzień
w różnych regionach świata
Region/ Wiek (lata)

Zalecane spożycie witaminy D (µg)/dzień
1–18

19–30

31–50

51–70

71+

15

15

15

15

20

2

15

15

15

15

20

Wielka Brytania 3

10

10

10

10

10

4

15

15

15

15

15

5

5

5

10

15

USA 1
Kanada
Europa

Australia i Nowa Zelandia 5

Źródło: Opracowano na podstawie:
Dietary Reference Intakes for Calcium and Vitamin D; Institute of Medicine, The National Academies Press: Washington, DC, USA, 2011.
2 Canada, Adequate Intake (AI); Dietary Reference Intakes.
3 UK, Reference Nutrient Intake (RNI); Vitamin D and Health; Scientific Advisory Committee on Nutrition, The
Stationary Office: London, UK, 2016.
4 Europe, AI; Dietary Reference Values for Nutrients: Summary Report; European Food Safety Authority:
Parma, Italy, 2017.
5 Australia and NZ, (AI); Nutrient Reference Values for Australia and New Zealand; National Health and
Medical Research Council, Commonwealth of Australia: Canberra, Australia, 2006.
1 USA, Recommended Dietary Allowance (RDA);

3. Metabolizm witaminy D w grzybach
Grzyby są produktem żywnościowym pochodzenia niezwierzęcego zawierającym
znaczne ilości biodostępnej witaminy D, przez co mogą stanowić dobre jej źródło
w diecie, w szczególności dla wegan i wegetarian. Najczęściej spożywanymi grzybami na świecie są: pieczarka dwuzarodnikowa Agaricus bisporus (Lange) Imbach
(30% światowej konsumpcji), boczniak Pleurotus (Jacquin) Kummer (wszystkie gatunki: 27% światowej konsumpcji) oraz grzyby shiitake Lentinula edodes (Berkeley) Pegler (17% światowej konsumpcji), które razem stanowią około trzy czwarte
wszystkich spożywanych grzybów [Royse 2014]. Współczesna systematyka organizmów żywych umieszcza grzyby jako odrębne – w stosunku do roślin i zwierząt –
duże królestwo organizmów żywych, które cechuje się dużą różnorodnością, często
jednak porównywane są do roślin. Jednak w odróżnieniu od roślin, grzyby mają
wysokie stężenie ergosterolu w błonach komórkowych prekursora witaminy D2
[Weete 2010]. Pod wpływem promieniowania UV ergosterol w błonie komórkowej
grzyba przekształca się w prowitaminę D2, która jest następnie termicznie izomerowana w procesie zależnym od temperatury do ergokalcyferolu, powszechnie znanego jako witamina D2 [Keegen 2013, Jasinghe 2007].
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4. Zawartość witaminy D w grzybach świeżych
Zainteresowanie zawartością witaminy D2 w grzybach zaczęło się wraz z odkryciem jej obecności w jadalnych dzikorosnących grzybach fińskich. W pieprzniku
trąbkowym (Cantharellus tubaeformis) (potocznie nazywanym kurką), zbieranym
późnym latem i jesienią, zawartość witaminy D2 wynosiła 3-30 µg/100g świeżej
masy, podczas gdy pieczarka zakupiona w punkcie sprzedaży detalicznej zawierała mniej niż 1 µg/100 g świeżej masy [Mattila 1994]. Od tego czasu, dużą zawartość witaminy D2 znaleziono w pieprzniku jadalnym (Cantharellus cibarius) (10,7
µg D2/100 g świeżej masy) oraz w borowiku szlachetnym (Boletus edulis) (58,7 µg
D2/100 g świeżej masy) [Teichmann 2007].
Większość świeżych pochodzących z upraw grzybów (zwłaszcza pieczarek)
sprzedawanych w Wielkiej Brytanii, Europie, Ameryce Północnej, Australii i Nowej Zelandii uprawiane są w pomieszczeniach w kontrolowanych warunkach, następnie zbierane i przewożone do punktów sprzedaży detalicznej w transporcie
chłodniczym.
Uprawa pieczarek odbywa się w ciemności, ponieważ wpływa to na jej
śnieżnobiały kolor, dzięki czemu jest bardziej pożądana przez konsumentów. Jedyny czas, kiedy pieczarki są wystawione na działanie światła, to czas zbioru pod
lampami fluorescencyjnymi, które zazwyczaj emitują niewielkie ilości promieniowania UV. Stąd zawartość witaminy D2 w pieczarkach uprawianych w takich
warunkach jest znikoma i nie przekracza 1 µg/100 g świeżej masy (około trzy
pieczarki) [Simon 2011, Phillips 2011].
Obecnie praktykowane są także technologie uprawy pieczarek, gdzie poddaje
się je ekspozycji na działanie promieni UV (światło słoneczne) przez czas 15–120
minut. Grzyby wytwarzają wtedy wiecej witaminy D2, wielkości przekraczające
10 µg/100 g świeżej masy [Phiilips 2013, Urbain 2015]. Jednak zawartość syntetyzowanej witaminy D2 zależy od pory dnia, pory roku, szerokości geograficznej, warunków pogodowych i czasu ekspozycji. Stwierdzono, że krojone grzyby
wystawione na działanie promieni słonecznych syntetyzują więcej witaminy D2
niż całe grzyby [Phiilips 2013, Urbain 2015]. W Niemczech przeprowadzono badania, z których wynika, że zawartość witaminy D2 w plastrach pieczarek wystawionych na słońce w lecie (w południe) wynosiła odpowiednio, po 15 minutach
ekspozycji 17,5 µg/100 g świeżej masy, zaś po 60 minutach 32 µg/100 g świeżej
masy [Urbain 2015].
Dobrym sposobem produkcji grzybów, w których zwiększona będzie zawartość witaminy D2 może być uprawa uwzględniająca ekspozycję na promieniowanie
UV generowane przez lampy fluorescencyjne lub pulsacyjne. Grzyby syntetyzują
wówczas witaminę D2 w odpowiedzi na promieniowanie UV podczas fazy wzrostu,
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ale także już po zbiorach. Jednak hodowcy komercyjni z praktycznych powodów
używają lamp UV już po zbiorach. Świeże grzyby, celowo wystawione po zbiorach na źródło promieniowania UV, wytwarzają ilości witaminy D2 często sięgające 40 µg/g suchej masy (ok. 320 µg/100 g świeżej masy) [Ko 2008, Wittig 2013].
Wykazano, że promieniowanie UV-B (o długości fali 280–315 nm) najskuteczniej
stymuluje syntezę witaminy D2 w grzybach [Jasinghe 2006]. Niektórzy badacze
używali UV-A (315–400 nm) [Jasinghe 2006] i promieniowanie UV-C (<280 nm),
jednak promieniowanie UV-A nie było skuteczne w zwiększaniu stężenia witaminy
D2 we wszystkich przypadkach [Huang 2016, Guan 2016, Teichmann 2007]. Najważniejszym czynnikiem wpływającym na zawartość witaminy D2 okazuje się być
intensywność promieniowania. Wykazano, że 90 minutowa ekspozycja na promieniowanie UV-B o mocy 1,14 W/m2 w temperaturze 28oC jest optymalna do syntezy
witaminy D2 (240 µg/g suchej masy) [Wu 2014]. W literaturze wpływ temperatury
na syntezę witaminy D2 nie został szczegółowo zbadany, chociaż sugeruje się, że
temperatury w zakresie 25 a 35°C mogą być optymalne w uprawach dla celów handlowych. Jedno z badań wykazało, że synteza witaminy D2 w całych boczniakach
wzrosła z 152 µg/g suchej masy do 178 µg/g suchej masy przy wzroście temperatury
z 15°C do 35°C [Wu 2014]. Wykazano, że istotne z żywieniowego punktu widzenia
stężenia witaminy D2 (10 µg/100 g świeżej masy) w boczniakach można skutecznie osiągnąć w bardzo krótkim czasie za pomocą impulsowej lampy UV (1-2 s; 3-6
impulsów) [Kouualamudi 2011, Kalaras 2012]. Do wygenerowania takich samych
stężeń witaminy D2 przy użyciu fluorescencyjnej lamp UV potrzebnych jest kilka
minut. Dlatego też impulsowe promieniowanie UV może być najskuteczniejszą metodą zwiększenia stężenia witaminy D2 w grzybach.

5. Zawartość witaminy D w grzybach suszonych
Przemysłowo suszone grzyby mają znacznie dłuższy okres przydatności do spożycia niż grzyby świeże (2-3 lata). Masa grzybów suszonych stanowi 15% masy grzybów świeżych, co czyni je tańszymi w transporcie i potencjalnie tańszym źródłem
witaminy D2. Suszenie na słońcu to jedna z metod suszenia grzybów w krajach
azjatyckich. Analiza zawartości witaminy D2 i zawartość ergosterolu w 35 gatunkach suszonych grzybów sprzedawanych w Chinach wykazała, że są one dobrym
źródłem witaminy D2, której średnia zawartość wynosiła 16,9 µg/g suchej masy
(zakres 7–25 µg/g suchej masy) [Huang 2016]. Nie są znane szczegóły dotyczące
metod ani czasu suszenia, ale wilgotność w analizowanych próbach była zróżnicowana (w większości na poziomie 3-7%).
Grzyby zbierane w środowisku naturalnym najczęściej suszone są w gorącym
powietrzem, dzięki czemu ich trwałość wzrasta nawet do kilku lat. Naśladując ten
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proces, zbadano pieprzniki jadalne (C. cibarius). Zawartość witaminy D2 wynosiła od 0,12 do 6,3 µg/g suchej masy po wysuszeniu gorącym powietrzem i przechowywaniu bez dostępu światła przez okres od 2 do 6 lat [Rangel-Castro 2002].
W badaniach nad pieczarkami, shiitake i boczniakami autorzy zasugerowali, że
temperatura 60°C to optymalna temperatura suszenia po wcześniejszej ekspozycji
na promieniowanie UV-B, ponieważ powyżej 60°C grzyby zmieniały swoją barwę
[Nölle 2018].
Grzyby po procesie liofilizacji (suszenie zamrożonych produktów w warunkach próżniowych) osiągają bardzo niską zawartość wody (ok. 2%), co powoduje, że ich sucha masa wynosi nawet 8-10% masy grzybów świeżych. Wykazano,
że liofilizowane pieczarki, shiitake i boczniaki zawierały więcej witaminy D2 po
ekspozycji na promieniowanie UV-B w porównaniu z grzybami suszonymi gorącym powietrzem [Slawińska 2016]. Liofilizowane boczniaki po ekspozycji na
promieniowanie UV przez 30 minut zawierały 34,6 µg D2/g suchej masy, shiitake
60 µg D2/g suchej masy, pieczarki 119 µg D2/g suchej masy, podczas gdy pieczarki
suszone gorącym powietrzem wystawione na promieniowanie UV zawierały 3281 µg D2/g suchej masy.

6. Stabilność witaminy D2 w grzybach wzbogaconych w witaminę D
po przechowywaniu i gotowaniu
Dane literaturowe wskazują, że świeże grzyby wystawione na działanie promieni
UV podczas przechowywania zachowują istotne pod względem odżywczym ilości
witaminy D2. Dotyczy to warunków chłodniczych, gdzie wykazano wysoką stabilność witaminy D2 w produktach przechowywanych do 7 dni. Ilość witaminy
D2 w pieczarkach, grzybach shiitake oraz w boczniakach wystawionych na działanie lampy UV-B, a następnie suszonych gorącym powietrzem może utrzymywać
się na stałym poziomie do ośmiu miesięcy, pod warunkiem, że grzyby są przechowywane w suchym, ciemnym miejscu, w temperaturze 20°C, w zamkniętych
pojemnikach bez dostępu światła [Slawińska 2016].
Do dzisiaj niewiele badań dotyczyło oceny wpływu obróbki kulinarnej (termicznej) na retencję witaminy D2 w grzybach „wzbogaconych” w witaminę D.
Literatura wskazuje jednak, że po 5 minutach smażene bez oleju pieprzniki jadalne zachowały co najmniej 85% zawartości witaminy D2 w stosunku do jej ilości w surowych grzybach, biorąc pod uwagę straty wody [Mattila 1999, Ložnjak
2018]. W pieczarkach z zawartością witaminy D2 na poziomie 19 µg/100 g świeżej
masy po gotowaniu w wodzie przez 20 minut lub pieczeniu w piekarniku przez
10 minut pozostało 62-67% początkowej ilości, zaś podczas smażenia grzybów
na patelni bez oleju przez 5 min zawartość witaminy D2, która pozostała, była na
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poziomie 88% [Ložnjak 2018]. Oznacza to, że czas trwania i sposób gotowania są
ważnymi czynnikami w zatrzymaniu witaminy D2 w grzybach.

7. Biodostępność
Pierwsze badania mające na celu określenie biodostępności witaminy D2 w grzybach zostały przeprowadzone dopiero w latach 90 XX wieku [Outila 1999]. Dostępność biologiczną witaminy D2 z grzybów oceniono w badaniach interwencyjnych z udziałem 30 zdrowych dorosłych osób. Doświadczenie polegało na
spożywaniu przez uczestników badania przez trzy miesiące 2000 IU witaminy
D2 dziennie, gdzie pierwsza grupa osób otrzymała zadaną ilość w postaci suplementu witaminy D2, a druga grupa w postaci preparatów grzybowych [Keegan
2013]. Wykazano, że witamina D2 z grzybów była równie efektywna w zwiększaniu i utrzymywaniu stężenia witaminy D w surowicy krwi, jak suplement witaminy D2. W innym badaniu trwającym pięć tygodni uczestnikom podawano zupę
grzybową przygotowaną z grzybów wystawionych na działanie promieniowanie
UV-B. Okazło się, że poziom witaminy D poprawił się równie skutecznie jak
u badanych, którzy otrzymywali suplement witaminy D2 [Urbain 2011]. Badania
wskazują, że bardziej skuteczna w podnoszeniu stężenia witaminy D we krwi jest
witamina D3 [Wilson 2017, Tripkovic 2017], jednak ze względu na narturalne
źródła jej pochodzenia nie jest odpowiednia dla wegan i wegetarian. Dlatego witamina D2 pochodząca z grzybów takich jak pieczarka czy boczniak może stanowić dobre jej źródło nie tylko dla osób na diecie wegetariańskiej, ale także dla
wszystkich u których stwierdza się niedobory witaminy D.

8. Podsumowanie
Badania prowadzone w różnych ośrodkach naukowych na świecie potwierdzają, że działanie promieniowania UV podczas uprawy grzybów przyczynia się do
wzrostu w nich zawartości witaminy D2. Uzyskane w wyniku takiej uprawy grzyby mogą zawierać co najmniej 10 µg D2/100 g świeżej masy, a w związaku z tym
porcja 100 g może dostarczyć konsumentowi 50-100% dziennej dawki witaminy
D. Ekspozycja grzybów na promieniowanie UV po zbiorze lub po wysuszeniu
mogłyby stać się standardową praktyką handlową. Stosowanie impulsowych lamp
UV może być najbardziej opłacalną metodą w przemysłowej produkcji pieczarek
wzbogaconych w witaminę D, z powodu krótkiego czasu ekspozycji (1-3 sekundy) potrzebnego do osiągniecia co najmniej 10 µg D2/100 g świeżej masy. Grzyby zawierają wysokie stężenie witaminy D2, która jest biodostępna i stosunkowo
stabilna podczas przechowywania i gotowania. Dlatego uzasadnienie znajduje
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prowadzenie dalszych badań w celu określenia optymalnego poziomu promieniowania UV wymaganego do produkcji grzybów zawierających witaminę D2
w ilości znaczącej z żywieniowego punktu widzenia, a także określenie optymalnych warunków przechowywania oraz kulinarnych metod obróbki termicznej.
Jednocześnie dalszych badań wymagają korzyści związane z działaniem witaminy
D2 pochodzącej z grzybów w odniesieniu do witaminy D3 syntezowanej w wyniku ekspozycji skóry na promieniowanie słoneczne.
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Słowa kluczowe: witamina D, grzyby, promieniowanie UV, pieczarka, shiitake, boczniak
S treszczenie

Powszechnie spożywane gatunki grzybów pod wpływem działania promieni UV
(światło słoneczne lub lampa UV) mogą generować istotne z punktu widzenia żywieniowego zawartości witaminy D. Główną formą witaminy D, która występuje w grzybach
jest D2 (ergokalcyferol C28H44O) oraz mniejsze ilości D3 (cholekalcyferolC27H44O) i D4
(22-dihydroergokacyferol C28H46O). Witamina D3 w największych ilościach znajduje się
w produktach pochodzenia zwierzęcego. Źródłem witaminy D2 są grzyby. Pomimo tego,
że procesy technologiczne lub przechowywanie powodują spadek jej zawartości, zawartość D2 w grzybach może stanowić dobre jej źródło w diecie.
Celem pracy była analiza aktualnych danych literaturowych w zakresie wpływu promieniowania UV na syntezę witaminy D2 w grzybach, a także wpływu ich przechowywania i obróbki termicznej na jej zawartość i biodostępność.

JOANNA KOBUS-CISOWSKA, AGNIESZKA ZAWADZKA
PROCESS INFLUENCING THE VITAMIN D CONTENT IN MUSHROOMS

Keywords: vitamin D, mushroom, UV radiation, button mushroom, shiitake mushroom,
oyster mushroom
SUM M A RY

Commonly consumed mushroom species exposed to UV radiation (sunlight or UV
lamp) can generate nutritionally important amounts of vitamin D. The most common
form of vitamin D in mushrooms is D2, with lesser amounts of vitamin D3 and D4, while
vitamin D3 is the most common form of vitamin in animal products. Although the level
of vitamin D2 in mushrooms exposed to UV radiation may decrease with storage and
cooking, if they are consumed before the expiry date, the level of vitamin D2 is likely to
remain above 10 µg / 100 fresh masstherefor mushrooms have the potential to be the only
non-animal and unenriched food source that can provide a significant amount of vitamin
D2. This review analyses current information on the role of UV radiation in enhancing
concentration of vitamin D2 in mushromms, the effects of storage and cooking on D2
content, and bioavailability of vitamin D2 from mushrooms.
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1. Wstęp
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej miało zdecydowanie pozytywny wpływ
na wszystkie sfery życia społeczno-ekonomicznego kraju, ale przede wszystkim
dla wsi i rolnictwa. Przyjęcie Wspólnej Polityki Rolnej przeorientowało proces
podejmowania decyzji przez rolników, a pojawienie się funduszy europejskich
stanowiło nowy instrument kształtowania dochodów rolniczych. Pojawienie się
mechanizmów finansowych związanych z płatnościami obszarowymi i środkami
wsparcia obszarów wiejskich wymagało udzielania efektywnej pomocy rolnikom,
przede wszystkim przez doradców, a ponadto przez stowarzyszenia, instytucje samorządowe, związki branżowe i organizacje rolnicze.
Pierwszy okres po przystąpieniu do Wspólnoty był czasem dostosowawczym
do standardów europejskich, którego przejawy można było znaleźć we wszystkich
sferach życia rolniczego, począwszy od prawa unijnego, poprzez dystrybucje i rynki
rolne a kończąc na metodach uprawy i chowie zwierząt. W stosunkowo krótkim
okresie czasu wkroczono do kolejnych perspektyw finansowych, które wymagały
dalszych procesów dostosowawczych, wynikających z nowych regulacji ustawodawczych oraz poszerzonego wsparcia wynikającego z programów rozwoju obszarów wiejskich. Obecnie stajemy przed nową perspektywą finansową przypadającą
na lata 2021-2027, która oznacza przyjęcie nowego modelu WPR, zmierzającą do
polityki zmodernizowanej, innowacyjnej i uproszczonej, mającej na uwadze zachowanie środowiska i niekorzystne zmiany klimatyczne [Przyszłość rolnictwa 2017].

Udział doradców ODR w procesie realizacji niektórych działań WPR ...
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2. Problematyka, cel i zakres badań
Funkcjonowanie służby doradczej zdeterminowane zostało przez ustanowienie
Systemu Doradztwa Rolniczego (2003) i w ślad za tym przyjęcie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego (2004). Służba doradcza ODR odpowiedzialna jest za
wprowadzanie wiedzy, informacji i innowacji rolniczych oraz oferowanie wsparcia rolnikom korzystających z funduszy europejskich.
Podstawowym celem opracowania było przedstawienie zakresu pomocy, jakiej
udzielały służby doradcze ODR rolnikom w obszarze płatności obszarowych i programów rozwoju obszarów wiejskich, które realizowane były w formie nieodpłatnej. Liczbowy zakres pomocy porównano do ogólnej liczby rolników ubiegających
się o wsparcie z europejskich funduszy WPR. Ośrodki doradztwa rolniczego obok
wymienionych działań oferowały ponadto całą gamę innych form pomocy dotyczących takich zagadnień jak stosowanie nowoczesnych metod produkcji, rolnictwo ekologiczne, zarządzanie i modernizacja gospodarstw rolnych, rachunkowość,
szkolenia, pokazy itp., które nie zostały objęte niniejszą informacją.
Badaniami objęto trzy okresy, które odpowiadają trzem perspektywom finansowym WPR, realizowanym dotychczas w rolnictwie polskim. Informację przedstawiono w formie danych ilościowych, które zilustrowano porównawczo w oparciu
o wybrane lata. Materiały źródłowe czerpano z opracowania A. Mickiewicza: Podmioty doradcze w rolnictwie - ich cele i uwarunkowania funkcjonowania [Mickiewicz 2016] oraz z ośrodków doradztwa rolniczego.

3. Udzielanie wsparcia przez doradców ODR w świetle ustawy
o jednostkach doradztwa rolniczego
Ustawa o jednostkach doradztwa rolniczego (2004) określała funkcjonowanie
ośrodków i nakładała obowiązek prowadzenia doradztwa rolniczego obejmującego działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego. Podejmowane działania miały na celu poprawę
poziomu dochodów rolniczych, podnoszenia konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także
podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców
obszarów wiejskich. Zgodnie z ustawą jednostki doradztwa rolniczego realizują
zadania z zakresu doradztwa rolniczego, zarówno w formie nieodpłatnej, jak też
jako usługi odpłatne [Ustawa 2004].
W ustawie występują dwa zbliżone pojęcia dotyczące omawianej problematyki. W części dotyczącej pomocy nieodpłatnej stwierdzono, że ośrodki „udzielają
pomocy rolnikom i innym mieszkańcom obszarów wiejskich w zakresie sporzą-
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dzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy ze środków pochodzących
z funduszy Unii Europejskiej”. Natomiast w usługach odpłatnych stwierdzono, że
doradcy w sposób komercyjny „wypełniają wnioski lub inne dokumenty niezbędne do ubiegania się o przyznanie pomocy finansowanej lub współfinansowanej ze
środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych i zagranicznych”. Interpretując te zapisy można stwierdzić, że w pierwszym przypadku doradcy udzielają tylko nieodpłatnej pomocy o charakterze informacyjnym (porady) w sporządzaniu dokumentacji, w drugim zaś przypadku
w sposób komercyjny wypełniają wnioski przy udziale rolnika. W kontekście tych
zapisów wyłania się postać doradcy, który występuje w dwóch postaciach (rolach), przede wszystkim jako osoba zobowiązana z tytułu pełnionej funkcji do
udzielenia porady, z drugiej strony jako profesjonalista o charakterze komercyjnym, który służy usługą w zakresie wypełniania wniosków. Dlatego procesowi
udzielania wsparcia rolnikom w wypełnianiu wniosków towarzyszyło zjawisko
odpowiedzialności za prawidłowe ich wypełnienie, a ponadto kwestia ubezpieczenia doradców od odpowiedzialności cywilnej. Niezależnie od formy pomocy,
zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) z 2014 r., tylko beneficjenci pozostają odpowiedzialni za złożenie prawidłowego wniosku o przyznanie
pomocy [Rozporządzenie 2014].
Z uwagi na fakt, że jednostki doradztwa rolniczego prowadzą samodzielną gospodarkę finansową i funkcjonują w oparciu o dotacje z budżetu państwa, dlatego
też poziom dotacji określał możliwości wypełniania społecznej misji doradztwa.
Tymczasem dotacje budżetowe stały przez dłuższy okres czasu na niskim poziomie. Przykładowo w 2013 r. poziom dotacji dla ODR wyniósł 154,1 mln zł, by
w 2016 r. odnotować wzrost do 161,8 mln zł oraz w 2019 r. do 180,3 mln zł (bez
CDR). Dodatkowo minister rolnictwa mógł uruchamiać środki rezerwy celowej,
które służyły pokrywaniu najpilniejszych potrzeb, jak przykładowo w 2020 r.
wyrównanie najniższych stawek płac do poziomu 2600 zł brutto (1920 zł netto).
W 2013 r. przychody osiągane przez jednostki doradztwa rolniczego wyglądały
następująco: dotacje z budżetu 61,1%, dotacje z innych źródeł 3,1%, środki UE
6,5%, przychody z działalności gospodarczej 20,4%, pozostałe przychody 8,9%.
Natomiast po stronie kosztów funkcjonowania ODR, finansowanie działalności
doradczej skierowane było w głównej mierze wynagrodzenia (66,3%) oraz ubezpieczenie społeczne (11,9%) [Mickiewicz 2016].
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4. Historyczne spojrzenie na udział służby doradczej w świadczeniu
pomocy rolnikom w perspektywie finansowej 2004-2006
Proces integracji europejskiej oznaczał istotną zmianę społeczno-ekonomicznych
warunków funkcjonowania polskiego rolnictwa. Zmiany dotyczyły zarówno sposobów wspierania rolnictwa, konieczności zniesienia barier w handlu zagranicznym,
jak i pojawienia się nowych instrumentów finansowych wspierających rozwój obszarów wiejskich. W ramach Wspólnej Polityki Rolnej zaszła konieczność odejścia
od poprzedniego systemu wspierania produkcji rolniczej na korzyść systemu płatności obszarowej. Część dotychczas stosowanych instrumentów wsparcia została
wygaszona, inne zaś uległy wyraźnemu ograniczeniu. Zmieniony został system
interwencji na podstawowych rynkach rolnych, w tym zwłaszcza zanikły dopłaty
do ceny skupu zbóż i interwencji na rynku skupu zwierząt rzeźnych. Pozostały natomiast - na okres przejściowy - kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR do oprocentowania, zwłaszcza na cele inwestycyjne i zakup gruntów rolnych.
Dostosowanie polskiego rolnictwa do integracji europejskiej oznaczało przygotowanie jednostek gospodarczych do sprostania konkurencji na powstałym
jednolitym rynku europejskim. Podmioty gospodarcze dążyły do spełnienia
wszystkich warunków, wynikających z przepisów prawa europejskiego, w tym
przede wszystkim przepisów weterynaryjnych, sanitarnych, fitosanitarnych oraz
z zakresu ochrony środowiska. Dostosowanie do wdrożenia WPR było konieczne na różnych poziomach gospodarki narodowej, poczynając od szczebla administracji centralnej, regionalnej, terenowej oraz gospodarstw rolnych. Przepisy
prawne były zawarte w wielu obszernych regulacjach ustawowych, zaś ich wdrożenie należało do obowiązku państwa kandydującego do UE.
W okresie poprzedzającym formalne przystąpienie Polski do Unii Europejskiej zorganizowano cykl spotkań dla rolników pod nazwą działań informacyjno-promocyjnych. Celem kampanii było zapoznanie rolników z prawem unijnym
i procedurami korzystania z systemu wsparcia finansowego Wspólnej Polityki
Rolnej. Spotkania w takiej formie prowadzone były w Polsce na niespotykaną dotąd skalę. Zostały one zorganizowane i skierowane do przyszłych beneficjentów,
którzy potencjalnie mogli skorzystać z instrumentów wsparcia w ramach dopłat
bezpośrednich oraz programów rozwoju obszarów wiejskich. Przy realizacji tego
przedsięwzięcia wiodącą rolę odegrała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa, w której uczestniczyli doradcy z ODR, specjaliści z izb rolniczych,
pracownicy banków spółdzielczych, pracownicy urzędów geodezji i kartografii
oraz innych jednostek. Zgodnie z przygotowanymi harmonogramami, podczas
spotkań rolnikom udostępniane były wypisy z rejestru gruntów, które ułatwiały wypełniane wniosków o płatności bezpośrednie. Rolnicy mieli również wgląd
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w mapy obrębowe terenów, na których położone były ich działki. Oprócz wypisów uczestnicy każdego spotkania dostawali formularze wniosków, instrukcje ich
wypełniania oraz broszury informacyjne.
W wyniku tych działań informacyjno-promocyjnych prawie wszyscy rolnicy
otrzymali wsparcie w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie. Dominujący udział w tym procesie mieli doradcy wywodzący się z ODR, którzy jak nikt
inny byli intencjonalnie przygotowani do udzielania pomocy rolnikom. Cechą
charakterystyczną pierwszego okresu składania wniosków o dopłaty bezpośrednie było, że formalnie Polska przystąpiła do UE 1 maja 2004 r., zaś Agencja zaczęła
przyjmować wnioski już 15 kwietnia i zgodnie z ustawą proces ten miał trwać do
15 czerwca 2004 r. Z uwagi na słaby napływ wniosków, który w pierwszym miesiącu wyniósł tylko 10%, zaszła konieczność przedłużenia terminu do 30 czerwca.
Po tym terminie następowało zmniejszanie poziomu dopłat o 1% za każdy dzień
zwłoki. Równolegle do wniosków o dopłaty bezpośrednie, należało ubiegać się
o płatności z tytułu gospodarowania na obszarach o niekorzystnych warunkach
gospodarowania (ONW). Prawidłowy przebieg wypełniania a następnie składania wniosków nie mógł się obyć bez doradców ODR, którzy pomagali rolnikom
na każdym etapie zbierania dokumentów, w tym pozyskiwanie mapek geodezyjnych, niezbędnych zaświadczeń i decyzji. Okazało się, że wielu rolników nie ma
uregulowanych notarialnie praw własności, wypisów z ksiąg wieczystych czy dokumentów związanych z dzierżawą gruntów rolnych.
W pierwszym roku funkcjonowania w UE udzielanie pomocy rolnikom w zakresie sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania dopłat bezpośrednich
odbywało się na ogół bezpłatnie i powszechnie. Wyjątkiem od tej zasady były gospodarstwa towarowe bądź wielkoobszarowe, które przy wypełnianiu wniosków oczekiwały udziału doradców. Ogólnie można powiedzieć, że niemal cały skład osobowy
doradców terenowych ODR brał udział w pomocy, w celu umożliwienia rolnikom
dostępu do płatności obszarowych i innych instrumentów finansowych (tabela 1).
Tabela 1
Udział doradców w opracowaniu wniosków o dopłaty bezpośrednie
Wyszczególnienie

2004

2005

2006

1 366 055

1 450 595

1 431 879

216 799

469 557

471 772

Procent

15,9

32,4

32,9

Liczba zaangażowanych doradców ODR

1 547

3 486

3 519

140

134

134

Liczba złożonych wniosków o dopłaty
bezpośrednie przez rolników
Liczba opracowanych wniosków
o dopłaty przez doradców ODR

Średnio wniosków na jednego doradcę

Źródło: A. Mickiewicz [2016].
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Zupełnie inaczej kształtowała się pomoc odnośnie do II filara WPR, który
wdrażano w późniejszym terminie. Najwcześniej – poza ONW – weszło w życie
rozporządzenie MRiRW w sierpniu 2004 r. w sprawie rent strukturalnych. Kolejne rozporządzenie dotyczyło wspierania przedsięwzięć rolno-środowiskowych
(wrzesień 2004 r.). Pozwalało to doradcom nabyć nowych kompetencji a rolnikom ocenić wpływ danego działania na funkcjonowanie gospodarstwa rolnego.
W ramach PROW 2004-2006 realizowano sześć działań, związanych głównie
z gospodarką rolno-spożywczą oraz ochroną środowiska.
Tabela 2
Udział doradców ODR w przygotowaniu wniosków w ramach
planu rozwoju obszarów wiejskich
Wyszczególnienie

Renty strukturalne

2004

2005

2006

Liczba wniosków złożonych przez rolników

21 592

17 846

18 904

Liczba wniosków opracowanych przez doradców

1 812

3 015

3 744

303

533

917

42 122

99 645

57 523

Liczba wniosków opracowanych przez doradców

241

4 146

15 489

Liczba zaangażowanych doradców

64

410

499

Liczba wniosków złożonych przez rolników

628 762

708 675

717 623

Liczba wniosków opracowanych przez doradców

13 073

16 403

16 554

157

162

161

Liczba wniosków złożonych przez rolników

43 803

45 514

50 596

Liczba wniosków opracowanych przez doradców

1 685

1 895

1 177

Liczba zaangażowanych doradców

604

990

772

Liczba wniosków złożonych przez rolników

0,0

6 524

6 138

Liczba wniosków opracowanych przez doradców

0

85

13

Liczba zaangażowanych doradców

0

3

2

7 589

32 898

32 814

Liczba wniosków opracowanych przez doradców

294

28 651

1 746

Liczba zaangażowanych doradców

53

2 889

340

Liczba zaangażowanych doradców
Liczba wniosków złożonych przez rolników
Wspieranie gospodarstw
niskotowarowych

Wspieranie działalności
rolniczej na obszarach o
niekorzystnych warunkach
gospodarowania (ONW)
Wspieranie przedsięwzięć
rolno-środowiskowych
i poprawy dobrostanu
zwierząt

Zalesianie gruntów rolnych

Dostosowanie gospodarstw
rolnych do standardów Unii
Europejskiej

Liczba zaangażowanych doradców

Liczba wniosków złożonych przez rolników

Źródło: A. Mickiewicz [2016].
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Analiza tabeli 2 wskazuje, że w przypadku PROW udzielanie pomocy przez
doradców było zróżnicowane i zależało od ważności tego działania dla rolników.
Największym zainteresowaniem cieszyły się działania związane z rentami strukturalnymi i wsparciem gospodarstw niskotowarowych.
Spośród 15 działań zapisanych w Sektorowym Programie Operacyjnym,
w przypadku dziewięciu działań, ARiMR pełniła funkcję instytucji wdrażającej.
Natomiast w pozostałych przypadkach, Agencja funkcję tę delegowała na inne
instytucje jak FAPA i urzędy marszałkowskie. Działania SPO 2004-2006 miały
funkcję uzupełniającą i dopełniającą wobec PROW, przy czym zawierały działania, które nie zostały ujęte w planie rozwoju obszarów wiejskich.
Tabela 3
Liczba opracowanych przez doradców wniosków w ramach SPO 2004-2006
Rodzaje działań
Inwestycje
w gospodarstwach
rolnych

Wyszczególnienie

2004

2005

2006

10 592

10 846

10 904

Liczba wniosków opracowanych przez doradców

812

715

744

Liczba zaangażowanych doradców

303

333

317

4 250

6 645

7 523

Liczba wniosków opracowanych przez doradców

241

1 146

1 489

Liczba zaangażowanych doradców

64

410

499

Liczba projektów

8

26

39

13 073

16 403

16 554

157

162

161

Liczba umów

0

2 514

3 596

Liczba zaangażowanych doradców

0

773

623

Liczba wniosków złożonych przez rolników

Liczba wniosków złożonych przez rolników
Ułatwienie startu
młodym rolnikom

Szkolenie zawodowe

Liczba uczestników
Liczba zaangażowanych doradców

Wsparcie doradztwa
rolniczego

Źródło: A. Mickiewicz [2016].

Analizując tabelę 3 można stwierdzić, że rolnicy uzyskali stosunkowo dużo
pomocy w przypadku działania ułatwienie startu młodym rolnikom (19,8%) oraz
inwestycje w gospodarstwach rolnych (6,8%).

5. Drugi okres działalności doradców ODR w procesie kształtowania
Wspólnej Polityki Rolnej (2007-2013)
Prawidłowe i terminowe wypełnianie wniosków o dopłaty bezpośrednie stanowiło
podstawowy problem rolników. Nieprawidłowości po stronie rolników dotyczyły
niekiedy drobnych problemów, ale istotnych z punktu widzenia Agencji. Zdarzało się, że całkowita powierzchnia działki ewidencyjnej deklarowana we wniosku
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o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych była mniejsza lub
większa od jej powierzchni zapisanej w ewidencji gruntów i budynków. W przypadku przestrzegania wymogów ONW zwracano uwagę, czy na działce rolnej
była prowadzona działalność rolnicza lub czy działka rolna utrzymywana była
w dobrej kulturze rolnej. Często zamiast uprawy zadeklarowanej przez producenta kwalifikującej się do przyznania uzupełniających płatności obszarowych, na
działce rolnej występowała uprawa należąca do niższej grupy płatności (jednolitej
płatności obszarowej).
W perspektywie finansowej WPR przypadającej na lata 2007-2013 podjęto działania mające na celu ułatwienie rolnikom korzystanie z dostępnych instrumentów
finansowych. W zakresie dopłat bezpośrednich Agencja przygotowała szereg działań pomagających wypełnianie wniosków, w tym przygotowała formularz wniosku,
materiały graficzne, broszury informacyjne czy opcje tzw. oświadczenia.
Tabela 4
Pomoc doradców ODR przy wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie
i działania ONW
Województwo

Procent
Liczba
Udział doradców ODR
złożonych
w dopłatach obszarowych złożonych
wniosków
wniosków
do liczby
(2012)
2010
2011
2012
doradców

2010

2011

2012

Udział doradców ODR
w działaniu ONW

Liczba
złożonych
wniosków
ONW
(2012)

Procent
złożonych
wniosków
do liczby
doradców

Dolnośląskie

21561

20329

19796

56454

35,1

7491

7224

7057

20165

35,1

Kujawskopomorskie

11502

11555

11500

65692

17,5

5419

5383

5227

30750

16,9

Lubelskie

17562

26231

25300

177327

14,3

9927

9470

9272

66233

13,9

Lubuskie

5421

5370

4866

19853

24,5

7113

5624

5514

16755

32,9

Łódzkie

23024

22488

20992

122936

17,1

13845

12823

12767

75105

16,9

Małopolskie

37589

35809

36344

121261

29,9

15204

15064

15042

50141

29,9

Mazowieckie

25463

24307

22045

206639

10,7

16705

15212

14121 140696

10,0

5832

5734

5001

27737

18,0

1460

1258

1189

6996

16,9

Podkarpackie

Opolskie

50478

49532

48313

116593

41,4

18576

17448

17020

42551

39,9

Podlaskie

11587

10292

9427

81009

11,6

9031

8231

8012

71569

11,2

Pomorskie

12989

12842

12360

38411

32,2

8496

6341

6237

24441

25,5

Śląskie

21354

20172

19555

47477

41,2

5908

4785

5178

18999

27,2

Świętokrzyskie

11864

10900

12270

85290

14,4

4760

5212

5021

36114

13,9

Warmińskomazurskie

13589

13675

13037

43132

30,2

10105

9481

9342

31960

29,2

Wielkopolskie

12541

11709

12883

121121

10,6

7598

8270

8124

78309

10,4

6974

6588

7048

28370

24,8

4396

4684

4574

19030

27,0

289330 287533 280737 1359302

20,6

146034 136510 133697 729814

18,3

Zachodniopomorskie
Ogółem

Źródło: A. Mickiewicz [2016].
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Poziom pomocy udzielanej rolnikom w zakresie sporządzania dokumentacji
niezbędnej do uzyskania środków finansowych z funduszy europejskich, był zróżnicowany z uwagi na regionalne uwarunkowania, strukturę agrarną, występujące
warunki klimatyczne i charakterystykę społeczno-zawodową producentów rolnych (wykształcenie, wiek, płeć, itp.). Rolnicy byli zobowiązani złożyć wniosek
w odpowiednim okresie czasu, natomiast warunki klimatyczne i przebieg wegetacji nie zawsze pozwalały na określenie rodzaju zasiewów. Stąd wsparcia udzielali
nie tylko doradcy ODR, ale również specjaliści z izb rolniczych, doradcy akredytowanych firm doradczych oraz pracownicy Agencji.
Odrębnego postępowania ze strony doradcy wymagały działania zawarte
w II filarze WPR, które ujęte zostały w czterech osiach priorytetowych, obejmujących łącznie 22 działania. Od doradcy wymagało się znajomości każdego działania PROW, które regulowane były odrębnymi, szczegółowymi rozporządzeniami
MRiRW. Podobnie jak to miało miejsce w poprzednim okresie programowania,
działania uruchamiane były sukcesywnie. Poza ONW, pierwsze rozporządzenie
MRiRW dotyczyło zalesienia gruntów rolnych (18 kwiecień 2007 r.), kolejne rent
strukturalnych (19 kwiecień 2007 r.) oraz grup producentów rolnych (20 kwiecień 2007 r.). Oczekiwane przez rolników rozporządzenia dotyczące modernizacji
gospodarstw rolnych i ułatwienie startu młodym rolnikom ukazały się jesienią
2007 r. Rozłożenie w czasie rozpoczęcia naboru wniosków pozwoliło rolnikom na
wybór doradcy, natomiast doradcom na przygotowanie się i udzielenie kierunkowej porady.
Przystąpienie do działania obwarowane było szeregiem warunków, które spełniać musiał przyszły beneficjent. W niektórych przypadkach MRiRW ustalało limity środków finansowych przypadających na poszczególne województwa i lata,
które można było wykorzystać w określonym roku kalendarzowym. Dotyczyło to
zwłaszcza działań cieszących się dużym zainteresowaniem rolników, jak modernizacja gospodarstw rolnych, renty strukturalne czy ułatwienie startu młodym
rolnikom.
Według Mickiewicza [2016] istniejące zróżnicowania między województwami
(ODR) są odzwierciedleniem intensywności pracy doradczej i przyjętego sposobu postępowania w danych warunkach organizacyjnych i terenowych. Dane mają
wartość informacyjną, ponieważ nie zawsze można było udzielać wsparcia, gdy
przykładowo w danym roku minister nie uruchamiał środków UE, ustalał limity
wsparcia lub określał je na niskim poziomie [Mickiewicz 2016].
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Tabela 5
Pomoc doradców ODR przy wypełnianiu wniosków w zakresie działań
rolno-środowiskowych i modernizacji gospodarstw rolnych

Województwo

Udział doradców ODR
w działaniu rolnośrodowiskowym

Liczba
złożonych
wniosków
(2012)

2012

Procent
złożonych
wniosków
do liczby
doradców

Udział doradców
ODR w działaniu
modernizacja
gospodarstw
rolnych
2009

Liczba
złożonych
wniosków
(2011)

2011

Procent
złożonych
wniosków
do liczby
doradców

2010

2011

Dolnośląskie

1850

1949

826

4350

18,9

158

212

1681

12,6

Kujawsko-pomorskie

1812

2945

3559

9470

37,6

454

898

3616

24,8

Lubelskie

6084

5977

6068

14749

41,1

852

311

4822

6,4

Lubuskie

1244

1188

1433

3560

40,2

272

78

117

6,7

Łódzkie

1540

1973

862

4762

18,1

56

607

3975

15,2

Małopolskie

1915

3605

3356

5541

60,5

400

257

1825

14,1

Mazowieckie

1643

3838

3694

11468

32,2

407

784

8704

9,1

989

915

900

2458

36,6

226

171

372

45,9

Opolskie
Podkarpackie

3761

4457

5106

8324

61,3

372

288

1035

27,8

Podlaskie

2777

2857

3131

9673

32,4

665

810

3497

23,2

Pomorskie

3690

3463

3837

6933

55,3

72

76

509

14,9

405

386

351

1619

21,7

119

182

1060

17,2

Śląskie
Świętokrzyskie

2979

3350

3454

7607

45,4

543

424

2224

19,1

Warmińskomazurskie

1609

1684

1187

8072

14,7

171

302

1106

27,3

Wielkopolskie

1717

874

1758

10610

16,6

147

0

0

0

Zachodniopomorskie

1648

1764

1228

6594

18,6

148

0

13

0

35663

41225

40750

115790

35,2

5062

5400

34556

15,6

Ogółem

Źródło: A. Mickiewicz [2016].

6. Udział doradców w uzyskaniu pomocy finansowej przez rolników
w Wieloletnich Ramach Finansowych (2014-2020)
Wejście w życie Wieloletnich Ram Finansowych przypadających na lata 20142020 oznaczało pewne modyfikacje odnośnie dopłat bezpośrednich i instrumentów wsparcia obszarów wiejskich. W kontekście dopłat bezpośrednich dużym
ułatwieniem dla rolników i doradców było wprowadzenie spersonalizowanego
wniosku o płatność. Z kolei od 2018 roku wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych PROW składano wyłącznie w formie elek-
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tronicznej za pośrednictwem formularza geoprzestrzennego (GSAA). Poprzez
aplikację eWniosekPlus Agencja dostarczała rolnikom dane wygenerowane na
podstawie dokumentów, przy czym dla rolników pozbawionych dostępu do Internetu, Agencja udostępniała stanowiska komputerowe [Ustawa 2018]. Z tego
względu rola doradców uległa zmianie, tym niemniej ujęcie w jednym wniosku
wielu innych działań, jak płatności rolnośrodowiskowe, ekologiczne, ONW i zalesienia, była przyczyną sięgania po pomoc ze strony rolnika.
W tematyce płatności obszarowych ośrodki zorganizowały i przeprowadziły
liczne szkolenia związane z zasadami wypełniania wniosku o przyznanie płatności
i realizacji wymogów zazielenienia. Ponadto – obok szkoleń - ODR udzielały indywidualnej pomocy rolnikom i innym mieszkańcom obszarów wiejskich w zakresie
sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowanej.
Tabela 6
Udzielanie pomocy rolnikom przez doradców w sprawie uzyskania
dopłat bezpośrednich
Województwo
Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie

Udział doradców ODR w dopłatach
obszarowych
2016

2017

2018

2019

17957

16700

14222

12909

Liczba złożonych
wniosków o dopłaty
bezpośrednie
(2019)
53204

Procent
złożonych
wniosków do
liczby doradców
24,3

2745

3428

3104

2519

61200

4,1

30359

8828

8454

10458

170343

6,1

Lubuskie

1018

1532

1806

1688

19530

8,6

Łódzkie

18668

9348

10487

5681

117733

4,8

Małopolskie

20100

6247

5480

4925

117001

4,2

Mazowieckie

27079

13401

18467

11673

203533

5,7

Opolskie
Podkarpackie

2546

2276

3094

2583

26714

9,7

10244

22511

20406

21302

112484

18,9

Podlaskie

9588

6373

9842

7349

80363

9,1

Pomorskie

7160

7525

11477

2740

38223

7,2

Śląskie

9300

10300

10200

9600

45965

20,9

Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie

4698

5036

6057

4290

82286

5,2

10428

9406

2411

7250

43283

16,7

Wielkopolskie

7299

449

6257

2687

117658

2,3

Zachodniopomorskie

2981

4101

5274

1892

28162

6,7

182170

127461

137038

109546

1317682

8,3

Ogółem

Źródło: Dane Ośrodków Doradztwa Rolniczego z 2020 r.
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Zbiór ilościowy danych opiera się na ogólnych sprawozdaniach z realizacji
rocznego programu działalności ODR, które udostępnione zostały przez dyrekcje ODR. Możliwość pogłębionej analizy była utrudniona z uwagi na fakt, że tylko niektóre ODR publikują roczne sprawozdania na swojej stronie internetowej
(np. kujawsko-pomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie). Charakterystyczną cechą badanego wsparcia było, że z jednej strony liczba wniosków o dopłaty
bezpośrednie w kraju utrzymywała się na zbliżonym poziomie ponad 1,3 mln,
z lekką tendencją spadkową. Z drugiej natomiast strony udział doradców ODR
w procesie wsparcia ulegał stopniowemu zmniejszeniu, co można interpretować
jako przejaw skuteczności działania wprowadzonych wniosków elektronicznych,
a ponadto nabytego doświadczenia zdobytego w poprzednich latach i przyjętego
rytmu składania wniosków. Przedstawione procenty dotyczące poszczególnych
ośrodków nie mogą stanowić podstawy do oceny zakresu pomocy, ponieważ
każde środowisko wiejskie wykazuje specyficzne cechy społeczno-gospodarcze
i strukturalne, które przejawiają się w poziomie oczekiwanego wsparcia. Przykładowo w regionach charakteryzujących się występowaniem z dużym natężeniem
gospodarstw wielkoobszarowych (woj. warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie, itp.), liczba podmiotów ubiegających się o wsparcie była mniejsza. Właściciele tych gospodarstw korzystali na ogół z pomocy komercyjnych doradców.
Natomiast w przypadku rolnictwa rozdrobnionego (ściana wschodnia), liczba beneficjentów była wysoka w stosunku do zajmowanego obszaru użytków rolnych.
Ponadto cechą specyficzną sprawozdań ODR było, że podawane w nich były zarówno dane dotyczące udzielania pomocy w formie porad indywidualnych, jak
i w postaci szkolenia, obejmujące większe zbiorowości. Ogólnie rzecz biorąc
można stwierdzić, że po wprowadzeniu e-wniosków w 2018 r., w kolejnym roku
nastąpił spadek udziału doradców w programach rozwoju obszarów wiejskich,
związany z korzystaniem ze wsparcia unijnego.
W celu ukazania zakresu wsparcia ze strony ODR, sięgnięto do Systemu Informacji Zarządczej ARiMR, gdzie zarejestrowane są dane dotyczące liczby i poziom wnioskowanych kwot płatności dla 26 działań podstawowych, związanych
z programem rozwoju obszarów wiejskich. Analiza danych dotyczących PROW
odzwierciedla strukturę działań, co do których beneficjenci starali się uzyskać pomoc. Tak więc liczba złożonych wniosków wskazuje jedynie, że w przekonaniu
rolników spełniają oni kryterium dostępu i dlatego złożyli wnioski. W badaniach
uwagę skoncentrowano na pięciu działaniach PROW, które pod względem liczbowym dominują w stosunku do innych poczynań w tym zakresie. Wśród nich do
analizy przyjęto następujące dane: modernizacja gospodarstw rolnych (59,5 tys.
wniosków), premie dla młodych rolników (24,3 tys. wniosków), restrukturyzacja
małych gospodarstw (37,1 tys. wniosków), rolnictwo ekologiczne (95,0 tys. wnio-
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sków) oraz działalność rolno-środowiskowo-klimatyczna (376,1 tys. wniosków).
Wykazany poziom wsparcia przez doradców ma charakter informacyjny i na jego
podstawie nie można wyciągać daleko idących wniosków. Wskazuje jedynie na
jego spadek pomocy w poszczególnych latach, co może być konsekwencją spadku
liczby doradców i niewystarczającego poziomu dotacji pozwalający na szeroko
zakrojone poczynania doradcze.
Tabela 7
Udzielanie pomocy rolnikom przez doradców w sprawie wybranych
działań PROW
Województwo
Dolnośląskie

Udział doradców w programach rozwoju
obszarów wiejskich
2016

2017

2018

2019

Liczba złożonych
wniosków PROW
(2019)

Procent
złożonych
wniosków do
liczby doradców

21948

17529

12196

9716

25378

38,2

Kujawsko-pomorskie

3854

3266

2419

2180

34924

6,2

Lubelskie

3503

7538

6869

5890

72274

8,1

Lubuskie

5250

6136

5723

3613

20120

17,9

Łódzkie

15346

17300

11552

5418

22580

23,9

Małopolskie

20100

6216

4104

3779

28305

13,3

Mazowieckie

11206

35511

2485

23552

63303

43,9

4176

3000

1364

1162

7131

16,3

Podkarpackie

25230

25976

20339

13617

51939

26,3

Podlaskie

11283

14175

8121

7103

60688

11,7

Pomorskie

7975

14180

11794

7995

35156

22,7

Śląskie

13100

9700

9200

9700

7027

138,0

Świętokrzyskie

11770

8182

5892

5632

28443

19,8

Warmińskomazurskie

11694

1541

2435

3542

180232

2,0

Wielkopolskie

18779

802

9107

6726

50045

13,4

8699

305

3324

2056

34444

5,9

193913

171357

116924

111681

591989

18,9

Opolskie

Zachodniopomorskie
Ogółem

Źródło: Dane Ośrodków Doradztwa Rolniczego z 2020 r.

Wsparcie doradców ODR dla rolników w zakresie rozwoju obszarów wiejskich
należy rozpatrywać także przez pryzmat właściwości tych działań. O ile dopłaty
bezpośrednie miały postać rocznych kopert finansowych realizowanych w ramach I filara WPR, to PROW miał charakter wieloletniego programu wypłacanego sukcesywnie w miarę realizacji określonego działania (II filar WPR). Minister
rolnictwa określał, które działania pojawią w pierwszej kolejności i ile środków
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(limitów) przypadnie do wykorzystania w danym roku i w danym województwie.
Nie wszystkie działania, podobnie jak w poprzednim okresie cieszyły się jednakowym zainteresowaniem ze strony rolników. Przykładowo ważne działanie takie jak modernizacja gospodarstw rolnych, było skonstruowane w ten sposób, że
dzieliło się na cztery obszary, przy czym tylko obszar „d” związany z zakupem
maszyn rolniczych, skłaniał rolników do składania wniosków. Ponadto terminy
naboru wniosków niekiedy miały krótkotrwały charakter (2 tygodnie) i były rozpisywane kilkakrotnie w danym roku. Wszystkie te wymienione i nie wymienione właściwości wpływały na rozmiar udzielanego wsparcia, aktywność doradców
i zakres uzyskanych rezultatów.

7. Uwagi końcowe
Udzielanie pomocy rolnikom w procesie wdrażania Wspólnej Polityki Rolnej należy do statutowych obowiązków ośrodków doradztwa rolniczego oraz instytucji
funkcjonujących na obszarach wiejskich. Jednostki otoczenia rolniczego w ciągu
ostatnich lat dostosowały się do prawnych i strukturalnych wymagań Unii Europejskiej, stanowiąc instytucjonalne zaplecze producentów rolnych. Prawo do korzystania z instrumentów wsparcia finansowego i innych mechanizmów unijnych
uzyskało ponad 1,3 mln gospodarstw rolnych, mających prawo oczekiwać pomocy na każdym etapie realizacji procesu produkcyjnego.
Ośrodki doradztwa rolniczego zostały intencjonalnie przygotowane do udzielania wsparcia rolnikom, przy czym działając w oparciu o umocowanie ustawowe,
pomagały producentom w sposób nieodpłatny i odpłatny dostosować się do ciągle
zmieniających się reguł ustawodawstwa unijnego. Zakres pomocy zależał od wielu czynników, w tym od kompetencji i jakości kadry doradczej, wysokości dotacji
budżetowych, usytuowania instytucjonalnego oraz opinii środowiska rolniczego.
Pomoc skoncentrowana była na dopłatach powierzchniowych i instrumentach
rynkowych, które mając charakter powszechny, spełniały funkcję rekompensacyjną z tytułu zmniejszonych dochodów rolniczych oraz zapewniały prowadzenie
działalności rolniczej na obszarach z ograniczeniami naturalnymi.
Z informacji wynika, że najwięcej problemów przysparzało rolnikom składanie wniosków o dopłaty bezpośrednie, które były coraz bardziej skomplikowane
w tym sensie, że powiązane zostały z instrumentami rynkowymi i innymi działaniami z obszarów wiejskich. Co prawda Agencja stopniowo usprawniała wypełnianie wniosków, włącznie z internetowym e-wnioskiem, to jednak pomoc
profesjonalnego doradcy okazywała się niezbędna. W ciągu analizowanego okresu najwięcej pomocy w omawianym obszarze udzielali doradcy ODR w drugiej
perspektywie finansowej (2007-2013), by potem tę pomoc ograniczyć. Troską
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zbliżającej się perspektywy finansowej jest, aby płatności były bardziej uproszczone i lepiej ukierunkowane, w których dopłaty zależeć będą nie tylko od powierzchni gruntów, ale także od innych czynników. Oczekuje się, że przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji, teledetekcji i przy daleko idących tendencjach do
uproszczania nowej WPR, dotychczasowe niedogodności w wypełnianiu dokumentów niezbędnych do uzyskania wsparcia, przejdą do historii.
Działania związane z obszarami wiejskimi miały inny charakter i adresowane były wybiórczo do około 0,7 mln rolników. Rolnik ubiegający się o wsparcie
musiał spełniać specyficzne kryteria dostępu, które były ściśle określane w odpowiednich aktach prawnych. Wśród działań PROW były takie, które cieszyły
się dużym zainteresowaniem rolników (np. modernizacja gospodarstw rolnych,
premie dla młodych rolników, itp.) i takie, które wymagały aktywności doradców,
w celu podpisania wniosku (np. działania rolno-środowiskowe).
W zbliżającej się perspektywie finansowej (2021-2027) założono, że Wspólna Polityka Rolna będzie zmodernizowana i uproszczona, a jednocześnie innowacyjna i zrównoważona, co oznacza nadanie większej rangi Systemowi Wiedzy
i Innowacji Rolniczej, w którym na pierwszy plan wysuną się ośrodki doradztwa
rolniczego.
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UDZIAŁ DORADCÓW ODR W PROCESIE REALIZACJI NIEKTÓRYCH DZIAŁAŃ
WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ W WARUNKACH POLSKICH

Słowa kluczowe: Wspólna Polityka Rolna, służba doradcza, wsparcie doradcze, programy
działania
STRESZCZENIE

W opracowaniu określono zakres wsparcia doradców dla rolników w odniesieniu
do dopłat bezpośrednich i działań zawartych w programie rozwoju obszarów wiejskich.
Charakterystykę pomocy rolników przedstawiono w odniesieniu do trzech okresów, wyznaczonych przez występujące perspektywy finansowe WPR. Z analizy wynika, że największy poziom wsparcia ze strony doradców osiągnięto w latach 2007-2013, który był
jednocześnie ważnym okresem wdrażania WPR. W odniesieniu do dopłat bezpośrednich
w obecnej pespektywie budżetowej, zakres pomocy został ograniczony, z uwagi na wprowadzenie nowych technologii informatycznych w postaci e-wniosku. Pomoc w stosunku
do działań programu rozwoju obszarów wiejskich była zróżnicowania, jako następstwo
ważności działania dla określonych producentów rolnych.

BOGDAN M. WAWRZYNIAK
PARTICIPATION OF AAC ADVISORS IN THE PROCESS OF IMPLEMENTATION OF SOME
COMMON AGRICULTURAL POLICY ACTIVITIES IN POLISH CONDITIONS

Keywords: Common Agricultural Policy, Advisory Service, Advisory Support, Action
Programs
Summary

The study sets out the scope of support for advisors for farmers in relation to direct
payments and measures included in the rural development program. The characteristics
of farmers’ aid are presented in relation to three periods, determined by the current financial perspectives of the CAP. The analysis shows that the highest level of support from
advisors was achieved in 2007-2013, which was also an important period of CAP implementation. With regard to direct payments in the current budget perspective, the scope
of assistance has been limited due to the introduction of new information technologies in
the form of an e-application. The aid in relation to the measures of the rural development
program was diversified as a consequence of the validity of the measure for specific agricultural producers.
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„Dzień Przedsiębiorcy Rolnego – materiały konferencyjne”
Wydawca: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Poznaniu,
Poznań 2020, s. 98.
Materiały z konferencji Dzień Przedsiębiorcy Rolnego pn. ,,Innowacyjne technologie w zarządzaniu gospodarstwem rolnym – Inteligentne Rolnictwo", która
odbyła się 26 listopada 2020 r. Konferencja zorganizowana została przez Centrum
Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu we współpracy z Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu pod patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Publikacja zawiera treść prezentacji
wygłoszonych podczas konferencji.
Prowadzenie nowoczesnego, efektywnego gospodarstwa rolnego, przyjaznego
dla środowiska, to jedno z najważniejszych wyzwań współczesnego rolnictwa. Niezbędne są nowe inspiracje, metody pracy oraz narzędzia. Inteligentne rolnictwo to
wciąż nowe podejście, która odnosi się do zarządzania gospodarstwem rolnym przy
użyciu nowoczesnych cyfrowych technologii takich jak: systemy łączności komórkowej, lokalizacji GPS, specjalistycznych aplikacji, gromadzenia i analityki danych czy
szeroko rozumianej robotyki.
W materiałach znajdują się treści dotyczące np. wdrażania innowacji w polskim
rolnictwie na przykładzie grup operacyjnych Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego (EPI), Lokalnych Partnerstw ds. Wody (LPW), inwestycji w obszarze nawadniania w gospodarstwie rolnym czy też zarządzania bazą paszową z wykorzystaniem
TUZ, nowych kierunków w zarządzaniu produkcją mleka – program ,,StadoOnline”,
a także precyzyjnego zarządzania stadem krów mlecznych – program E-stado oraz
wiele innych.
„Nowe technologie w nawadnianiu upraw ogrodniczych”
Autor: Włodzimierz Stachura
Wydawca: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu,
Radom 2020, s. 16.
Woda to jeden z najważniejszych czynników determinujących wzrost, rozwój
i plonowanie roślin. Jest substratem wielu procesów biochemicznych, umożliwia
transport związków mineralnych czy zapobiega przegrzewaniu i przemarzaniu roślin. Jej zawartość w roślinach jest różna i zależy od gatunku, wieku, pory roku. Warzywa są roślinami o dużych potrzebach wodnych i dużej wrażliwości na niedobór
wody, zwłaszcza w kluczowych dla tworzenia plonu fazach wzrostu. W publikacji
przedstawiono takie zagadnienia jak brak wody i sposoby jej odzyskiwania, precyzyjne nawadnianie z DDS czy sposoby nawadniania przy pomocy drona.
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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 OR M 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.

