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ANDRZEJ KOWALSKI
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB
Katedra Rozwoju Obszarów Wiejskich,
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA KIERUNKI ROZWOJU
ROLNICTWA W ZMIENIAJĄCYM SIĘ ŚWIECIE1
1. Wstęp
Podstawowe funkcje rolnictwa związane z produkcją żywności są w coraz
szerszym zakresie realizowane nie tyle przez samo rolnictwo, ile przez kompleks
działań, w których zaangażowane są różne czynniki i występują uwarunkowania
niezależne od rolnictwa. Doświadczenia światowe wskazują, że możliwości rozwojowe rolnictwa w coraz mniejszym stopniu wynikają z uwarunkowań endogenicznych tego sektora, a coraz bardziej zależą od polityki sektorowej, a przede
wszystkim od polityki makroekonomicznej. Podstawowe znaczenie dla konkurencyjności sektora żywnościowego mają tendencje rozwojowe w całej gospodarce. Pozytywne wyniki uzyskiwane w skali makro przenoszą się na rolnictwo i jego
otoczenie. Wzrost PKB sprzyja wzrostowi dochodów ludności, co z kolei wpływa
na zwiększenie popytu na produkty żywnościowe. Koniunktura rolnicza stanowi
integralną część koniunktury ogólnej i jednocześnie jest jej pochodną.
W ten sposób w sferze zainteresowania społecznego znajduje się nie tyle rolnictwo, ile cała gospodarka żywnościowa i warunki jej funkcjonowania zarówno w kraju, jak i w zakresie regionalnym lub światowym. Oznacza to, że wraz
z rozwojem gospodarczym, jak i kształtowaniem się agrobiznesu zmniejsza się
rola i znaczenie rolnictwa oraz powstaje presja na przystosowanie się gospodarki
rolnej i żywnościowej do nowych potrzeb i uwarunkowań.
1 Artykuł wygłoszony podczas I Kongresu Nauk Rolniczych Nauka-Praktyce, publikowany

w uzgodnieniu z Organizatorami i Autorem.
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2. Rola i znaczenie rolnictwa w gospodarce narodowej
w dobie globalizacji
Wzrost ekonomiczny przyśpiesza zmniejszanie się względnej roli rolnictwa
w gospodarce narodowej i związanych z tym różnorodnych konsekwencji wywołujących konieczność szerokich procesów przystosowawczych rolnictwa do gospodarki narodowej. Przystosowanie to napotyka jednak na szereg trudności, ale
szybki wzrost innych sektorów gospodarki narodowej daje rolnictwu doskonałą
okazję do racjonalnego przeorganizowania się oraz do lepszego wykorzystania
zasobów, którymi dysponuje.
Rozwój gospodarczy sprzyja postępowi w dziedzinie genetyki i biotechnologii
oraz w szeroko pojętej technice (głównie informatyce), powoduje przełom w rolnictwie i użytkowaniu jego produktów. Postęp techniczny stwarza możliwość nie
tylko automatyzacji techniki rolniczej, lecz też rozpoznawania warunków przyrodniczych i przebiegu biologicznych procesów produkcji, jakości surowca rolniczego, a następnie procesu przetwórstwa i warunków przechowalnictwa produktów.
W powiązaniu automatyzmu procesów biologicznych produkcji rolniczej z automatyzacją rozpoznawania ich przebiegu oraz możliwościami ich celowej obsługi
dostrzega się dziś szanse zasadniczych, czy wręcz rewolucyjnych, zmian organizacji rolnictwa i jego ekonomiki. Zmiany te będą oczywiście powiązane wzajemnym
oddziaływaniem ze zjawiskami ekonomicznymi, z funkcjonowaniem rynku, ale
co najważniejsze spowodują zasadnicze przemiany strukturalne w społeczności
rolniczej, a w konsekwencji w strukturze agrarnej.
Światowa tendencja rozszerzania handlu rolniczo-żywnościowego i współpracy międzynarodowej oznacza presję na wyrównywanie światowych technik oraz
standardów produkcyjnych i konsumpcyjnych oraz destabilizację tradycyjnych
układów społeczno-ekonomicznych, w tym utrwalanie procesu permanentnej
transformacji gospodarki rolnej. Globalizacja przejawiająca się w: boomie inwestycyjnym, transferach know-how, technologii i informacji (powodując wzrost
obrotów towarami i usługami), wzroście rzeczywistego znaczenia korporacji
transnarodowych, transferach kapitałowych w postaci bezpośrednich inwestycji
zagranicznych, umiędzynarodowieniu zagrożeń ekologicznych, a boom turystyczny stwarza nowe nieznane wcześniej wyzwania przed sektorem rolnym.
Globalizacja otwiera nowe możliwości rozwoju międzynarodowej współpracy
ekonomicznej. Zwiększa dostęp do nowych rynków, sieci zbytu, kapitału technologii i informacji. Jednocześnie globalna konkurencja wymusza dostosowanie
się podmiotów do nowych warunków, zmienia zachowania i interakcje przedsiębiorstw, pracowników i konsumentów. Wyzwala przedsiębiorczość, ale zwiększa
też ryzyko. Dla wielu grup społecznych, politycznych, krajów czy całych regionów
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globalna konkurencja stanowi zarówno wyzwania, jaki i zagrożenia. Otwierająca
się w wyniku procesu globalizacji i integracji gospodarka powoduje, że w coraz
większym stopniu wzrost gospodarczy, bogactwo obywateli i równowaga makroekonomiczna stają się prostą konsekwencją jakości krajowych przedsiębiorstw
i ich zdolności do podejmowania wyzwań konkurencyjnych. Globalizacja (międzynarodowa integracja ekonomiczna) stwarza nowe możliwości, ale także nowe
zagrożenia. Te gospodarki, które stworzą warunki przyciągające zagraniczne inwestycje i nowe technologie mają szanse na wysokie tempo wzrostu. Brak obiektywnych przesłanek zachęcających inwestorów powoduje, że kapitał, technologie
i wysoko wykwalifikowana siła robocza przenoszą się do kraju, który jest w stanie
stworzyć sprzyjające otoczenie biznesowe, zaś gospodarki niezdolne do dostosowania się do rywalizacji spychane są na margines.
Liberalizacja przepływów kapitałowych narzuca współzawodnictwo o niskie
podatki, malejące wydatki państwa i rezygnację z socjalnych programów wyrównawczych. Z logiki gospodarki globalnej wynika, że głównym arbitrem polityki
gospodarczej stają się rynki kapitałowe, gdyż żaden kraj nie może sobie pozwolić
na odpychanie rodzimego i zewnętrznego kapitału. Mechanizm ten nie pozostaje
bez wpływu na suwerenność polityki monetarnej i kursowej. Skutki powyższych
zmian są bardziej dotkliwe dla krajów słabiej rozwiniętych, które muszą odrabiać
dystans cywilizacyjny. Z jednej strony kraje te muszą odrabiać dystans w zakresie
infrastruktury i edukacji, aby stać się atrakcyjnym miejscem dla lokowania kapitału, a z drugiej stwarzanie atrakcyjnych warunków utrudnia wygospodarowanie
środków na programy rozwojowe i ogranicza instrumenty niezbędne dla realizacji strategii doganiania. Efektywne lokowanie czynników produkcji powoduje, że
podaż znacznie wyprzedza możliwości efektywnego popytu. Narastająca bariera
popytu skutkuje z kolei niewykorzystywaniem istniejących mocy produkcyjnych,
a to z kolei ogromnym bezrobociem. Pracobiorcy narażeni są na zwiększone ryzyko utraty pracy związane z cyklami koniunkturalnymi i na nich przerzucane są
także koszty ubezpieczeń.
Konsekwencją procesu globalizacji jest proces obnażania rzeczywistej, niczym
nie zakłóconej konkurencji. Inaczej proces globalizacji, to proces likwidacji instrumentów i sposobów ochrony przed konkurencją zewnętrzną, czyli jest to proces ograniczania barier dla rynkowego mechanizmu alokacji ponad granicami
państw. Konkurencja nabiera charakteru frontalnego. Realna konkurencyjność
staje się czynnikiem decydującym o produkcji, zatrudnieniu i efektywności. Globalizacja eliminuje ograniczenia dla kapitału wiedzy i powiązanego z nim kapitału
rzeczowego. Staje się tym samym podstawą do nowego charakteru specjalizacji.
Zamiast specjalizacji w wytwarzaniu konkretnych produktów (w sensie miejsca
wytwarzania) występuje specjalizacja w metodach jego wytwarzania (konkretne miejsce wytwarzania odgrywa wtórną rolę). Inaczej mówiąc nowy charakter
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specjalizacji polega nie na tym co się wytwarza? tylko jak się wytwarza? Przy
swobodnym przepływie towarów i pełnym otwarciu na konkurencję zewnętrzną
niewydolność konkurencyjna krajowych podmiotów gospodarczych przejawia się
nie tylko pośrednio, przez niedostateczny eksport towarów, ale i bezpośrednio, tj.
przez niedostateczny popyt na produkty krajowe na rynku wewnętrznym. Traktując konkurencyjność jako podstawowe wyzwanie rozwojowe sektora rolniczego
zakładamy, że rozwój tego sektora mieści się w ramach ogólnego rozwoju gospodarczego. Uwzględnić przy tym trzeba nie tylko sytuację na rynkach międzynarodowych, ale i rosnący napór na rynek krajowy. Konkurencyjność gospodarki
danego kraju jest określana przez wiele czynników, które dzieli się na czynniki
podstawowe (zasoby naturalne, demografia, położenie geograficzne) oraz czynniki wyższego rzędu (infrastruktura, komunikacja, specyficzne kwalifikacje, infrastruktura badawcza), przy czym żaden z tych czynników nie ma decydującego
znaczenia. W szczególności zmniejszyło się znaczenie zasobów naturalnych. Fakt
posiadanego określonego zasobu nie decyduje już o konkurencyjności kraju, ale
sposób jego wykorzystania.
Szanse i zagrożenia związane z globalizacją i globalną konkurencją dla sektora
gospodarki żywnościowej mają swój wymiar realny i instytucjonalny. Wzajemne rozległe związki pomiędzy rolnictwem i całym gospodarstwem społecznym
w procesie globalizacji ulegają znacznemu pogłębieniu, pomimo relatywnego
zmniejszania się pozycji rolnictwa mierzonej za pomocą tradycyjnych mierników.
Rośnie znaczenie rolnictwa dla zachowania środowiska naturalnego, zatrudnienia, stylu życia, zaspokajania aspiracji ludności rolniczej, zachowania i tworzenia
wartości kulturowych, rozwoju turystyki i rekreacji. Następuje przewartościowanie koncepcji rozwoju ilościowego na rozwiązania jakościowe. Coraz częściej
rolnictwo realizuje nie tylko cel ekonomiczny, ale także realizuje cele socjalne,
społeczne, kulturowe i ekologiczne.
Konsekwencją rynku globalnego jest lawinowy rozwój konsumeryzmu jako
filozofii życia. Konsumeryzm jest przejawem postaw i wartości polegającym na
przywiązywaniu nadmiernej wagi do swobody nabywania i używania dóbr i usług,
które nie tylko spełniają swoją rolę użytkową, ale także dostarczają przyjemności
i satysfakcji. Konsumeryzm jest dominującą w społeczeństwach postindustrialnych aktywną postawą dążącą do nabywania dóbr, aby nie pozostawać w tyle za
znajomymi i za postępem technologicznym. Wybór przedmiotu posiada pewne
klasowe, kulturowe i emocjonalne znaczenie. W każdym przypadku kupno staje
się wyborem spośród wielu dostępnych opcji, a produkcja zmienia swój charakter.
Produkuje się aby konsumować, a nie po to aby zaspokoić potrzeby.
Preferencje konsumentów wynikające ze zunifikowanych gustów prowadzą
do powstania jednorodnego rynku globalnego. Korzyści z tego procesu odnoszą głównie podmioty globalne, produkujące standaryzowane produkty w skali
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o światowym zasięgu. Wykorzystując efekt skali mogą one ustalać ceny niższe niż
ich konkurenci zorientowani na rynki krajowe czy lokalne. Wielkie korporacje
ponadnarodowe coraz częściej wpisują się w układ podmiotów gospodarczych,
zajmując w nich pozycję dominującą. Ogromna siła tych korporacji oraz rozproszenie akcjonariatu pozwala na podporządkowanie sobie nie tylko słabszych
państw, ale także całych segmentów rynku. Rozwój sektora informatycznego,
ujednolicanie gustów i upodobań konsumentów, które umożliwia zwiększenie
skali produkcji powoduje, że tworzy się nowa gospodarka światowa, w której decydującego znaczenia nabiera wiedza wsparta kreatywnością i przedsiębiorczością nie tylko kierownictwa, ale także pozostałych pracowników.
Kolejnym charakterystycznym zjawiskiem współczesnego świata jest narastająca instytucjonalizacja światowej gospodarki żywnościowej i agrobiznesu – powstają różnorodne instytucje wychodzące poza granice regionów i krajów, o dużym wpływie opiniotwórczym i materialnym, rzucające wyzwania tradycyjnym
siłom instytucjonalnym – państwom i narodom.

3. Rola polityki ekonomicznej w kształtowaniu modeli rozwoju
rolnictwa
Rozwój rolnictwa we współczesnym świecie jest rezultatem samoistnych procesów gospodarczych, jak i realizowanej krajowej polityki rolnej, uwzględniającej
zarówno uwarunkowania wewnętrzne i światowe tendencje wyznaczające miejsce
sektora rolnego w gospodarce poszczególnych krajów, jego znaczenie i kierunki
zmian. Polityka gospodarcza powinna opierać się na określonej wizji przyszłości.
Chcąc racjonalnie działać, trzeba wiedzieć, w jakim kierunku oraz do czego się
zmierza. To co wydaje się racjonalne z lokalnej perspektywy oraz w krótkim okresie czasu, może okazać się krańcowo nieracjonalne z punktu widzenia makroekonomicznego i w dłuższym horyzoncie czasowym.
Kluczową kwestią w procesie konstruowania strategii rozwojowej jest wybór
celów. Ich sprecyzowanie wiąże się z podstawowymi aspektami procesu rozwoju,
czyli z aspektem techniczno-gospodarczym, ekonomicznym, przestrzenno-ekologicznym, społeczno-politycznym i cywilizacyjno-kulturowym. Ponieważ związane z tymi aspektami punkty widzenia oraz wynikające z nich kryteria oceny
są odmienne, nieunikniona jest wynikająca stąd rozbieżność ocen. Ocena możliwych dróg rozwojowych może być różna w przypadku poszczególnych punktów
widzenia i związanych z nimi kryteriów wyboru.
Zbiór wchodzących w rachubę kryteriów wyboru obejmuje kryteria technicznogospodarcze, ekonomiczne, ekologiczno-przestrzenne i społeczno-polityczne. Kryteria techniczno-gospodarcze są zorientowane na racjonalność procesu produkcji,
a ich wyrazem jest sprawność procesu, czyli jego wydajność i produktywność.
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Kryteria ekonomiczne mogą mieć charakter mikroekonomiczny oraz makroekonomiczny. W pierwszym przypadku są to kryteria zorientowane na rentowność firmy, w drugim natomiast są to kryteria zorientowane na dynamikę wzrostu
zrównoważonego. Kryteria ekologiczno-przestrzenne mają charakter interdyscyplinarny i wiążą się z jednej strony z koncepcją równowagi ekologicznej, z drugiej
strony natomiast z koncepcją ładu przestrzennego. Kryteria społecznopolityczne
są wyrazem preferencji określonych sił politycznych i wiążą się z dążeniem do
realizowania interesów grupowych klienteli wyborczej ugrupowań politycznych.
Między poszczególnymi kryteriami występują sprzeczności. Z techniczno-gospodarczego punktu widzenia najbardziej racjonalnym wyborem może być wybór
rozwiązań najsprawniejszych, czyli w praktyce najnowszych. Z mikroekonomicznego punktu widzenia racjonalność wyboru będzie wiązała się z jego wpływem na
wynik finansowy firmy. W przypadku wyboru kryterium makroekonomicznego
konieczne będzie uwzględnienie sytuacji na rynku pracy, z której może wynikać
konieczność preferowania rozwiązań pracochłonnych, a więc nieracjonalnych
z techniczno-technologicznego punktu widzenia. Podobne konfliktowe konsekwencje będzie powodowało uwzględnienie ekologiczno-przestrzennych oraz
społeczno-politycznych kryteriów wyboru. Tak więc ostateczne wyspecjalizowane kryteria racjonalności, uzasadnione z wąsko profesjonalnego punktu widzenia,
muszą prowadzić do rozbieżnych rozstrzygnięć. W praktyce oznacza to groźbę
zdominowania decyzji rozwojowych przez pewien typ kryteriów, np. o charakterze techniczno-technologicznym czy makroekonomicznym, ze wszystkimi konfliktogennymi konsekwencjami takiej sytuacji.
Konstruując założenia polityki gospodarczej należy przede wszystkim ustalić
kryteria oceny tej polityki.
W odniesieniu do nowoczesnego rolnictwa kryteria określające jego efektywność i konkurencyjność powinny uwzględniać sprawność:
■ produkcji rolniczej (techniczną, ekonomiczną, dynamikę i jej stabilność, racjonalność, efektywność),
■ strukturalną,
■ w zakresie eksportowo-importowego otwarcia rolnictwa,
■ w zapewnianiu standardów pracy i życia producentów rolnych,
■ w zakresie zdolności do reprodukcji rozszerzonej,
■ w zakresie ochrony środowiska naturalnego,
■ w zakresie pozytywnego versus negatywnego uplasowania w gospodarce
narodowej.
Ujęte w ten sposób kryteria sprawności rolnictwa tworzą system społeczno-gospodarczy obejmujący zarówno techniczne, ekonomiczne, socjalne, jak i uwarunkowania ekologiczne. Zaprezentowany zestaw kryteriów odzwierciedla podstawowe interesy różnych grup społecznych uczestniczących w tworzeniu i podziale
produkcji rolnej: producentów rolnych, konsumentów żywności, producentów
środków produkcji, przetwórców itp.
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Ważne są również relacje w jakich pozostają poszczególne kryteria sprawnościowe. Najczęściej są one powiązane ze sobą w sposób komplementarny, co oznacza, że realizując jedno z kryteriów osiąga się postęp w realizacji innych. Rzadko
są to zależności wprost proporcjonalne. Pewna grupa pozostaje między sobą w relacjach konkurencyjnych. Przykładem może być minimalizowanie szkodliwych
skutków ekologicznych produkcji rolnej, która na ogół pozostaje w sprzeczności
z większością kryteriów.
W ewaluacji kryteriów oceny ważną rzeczą jest punkt odniesienia, według
którego dokonuje się oceny. Relacje między punktem odniesienia polityki rolnej
z jednej strony i producentów rolnych z drugiej mogą być zarówno koherentne,
jak też dychotomiczne. Maksymalizacja technicznej i ekonomicznej efektywności
produkcji rolnej jest kryterium w pełni koherentnym, wspólna zarówno rolnikom, jak i politykom, ale maksymalizacja wolumenu produkcji od pewnego czasu
stała się kryterium dychotomicznym. Producenci rolni są zainteresowani maksymalizacją produkcji, a polityka rolna w wielu krajach stara się poziom produkcji
ograniczać.
Uwagi te upoważniają do konstatacji, że wszelkie oceny sprawności wytwórczości rolniczej oparte zarówno na analizach teoretycznych, czy modelowych,
a także na empirycznych doświadczeniach innych krajów nie mogą być absolutyzowane. Mają one wprawdzie istotną wartość poznawczą, ale równocześnie
ograniczoną przydatność praktyczną. Nie jest możliwe bowiem przeniesienie
z zewnątrz i realizowanie wysoce skutecznych koncepcji i usprawnień rolnictwa,
które nie brałyby pod uwagę istniejących w danym kraju warunków i potrzeb
społeczno-gospodarczych.
Przedmiotem wyboru drogi rozwoju przestaje być ścieżka wzrostu gospodarczego w tradycyjnym rozumieniu makroekonomicznym. Celem nie może być
także jakiś model gospodarki, społeczeństwa, kraju. Przedmiotem wyboru drogi rozwoju nie mogą być też określone proporcje makroekonomiczne. Dylemat
sprowadza się do wyboru jednej z trzech możliwości:
■ kontynuacji wzorca rozwojowego społeczeństwa konsumpcyjno-przemysłowego, do którego dążą pomimo jego negatywnych konsekwencji kraje
rozwijające się,
■ racjonalizacji tego wzorca, wynikającej ze świadomości jego słabych stron
pojawiających się przede wszystkim na styku gospodarki, społeczeństwa
oraz ekosystemów,
■ rezygnacji z kontynuacji oraz racjonalizacji dominującego wzorca rozwojowego, a także poszukiwania własnej alternatywy rozwojowej, wynikającej
z przekonania o wartości zachowania własnej tożsamości kulturowej.
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4. Główne współczesne strategie rozwoju rolnictwa
Tworząc nową strategię rozwoju rolnictwa dostosowaną do warunków krajowych de facto należy poddać analizie istniejące we współczesnym świecie modele
rozwoju rolnictwa.
Rozwój industrialny. Na płaszczyźnie materialnej industrializacja otworzyła nowe horyzonty dla wzrostu produkcji rolnej poprzez wytwarzanie środków
produkcji wspomagających i zastępujących siłę roboczą – rąk ludzkich i zwierząt (mechanizacja) – oraz wspomagających wydajność ziemi i zwierząt gospodarskich (środki chemii rolnej, pasze przemysłowe, postęp agrobiologiczny). Te
pierwsze umożliwiły przekroczenie skali produkcji uprzednio ograniczonej przez
zasoby pracy, uwolnienie znaczących zasobów pracy ludzkiej na potrzeby przemysłu i innych pozarolniczych sektorów gospodarstwa społecznego, uwolnienie
na potrzeby konsumpcji tych produktów rolnych, które uprzednio przeznaczano
na karmienie żywej siły pociągowej. Otwarta została droga do zwielokrotnienia
plonów i produktywności zwierząt gospodarskich. Rosła intensywność produkcji
rolnej, na ogół dzięki wdrażaniu kapitałochłonnych technik produkcji rolniczej.
Wszystko to prowadziło do zwiększenia nakładów pochodzenia przemysłowego,
także tych eliminujących produkty wytwarzane przez rolnictwo. Do rolnictwa
wkraczał postęp techniczny, agronomiczny i genetyczny. Umożliwiło to niebywały wzrost plonów i wydajności zwierząt, a przede wszystkim wydajności pracy.
Na płaszczyźnie ekonomicznej industrializacja wywierała wpływ na rolnictwo
poprzez zwiększanie popytu na produkty rolne, ssanie siły roboczej z rolnictwa,
postęp w środkach transportu umożliwiający przemieszczanie produktów rolnych
na dalekie odległości (i rozwój ośrodków miejskich), przejmowanie niektórych
funkcji przetwórstwa rolno-spożywczego oraz rozwój techniki rolniczej. Tworzyło to przesłanki do najważniejszej zmiany, a mianowicie komercjalizacji rolnictwa
polegającej na wysunięciu się dochodu pieniężnego na czoło celów stawianych
przez rolników, w skrajnym przypadku nawet jako celu jedynego. To oczywiście
przeorientowało całą ekonomikę produkcji rolnej oraz organizację gospodarstw
rolnych na maksymalizację dochodu (zysku), który stał się głównym motywem
działalności w rolnictwie. Motyw ten tworzył nakaz maksymalizacji produkcji według zasady przyrostów krańcowych. Dopóki popyt nie stanowił bariery z efektów
maksymalizacji produkcji korzystali rolnicy. Sytuacja zaczęła się jednak zmieniać
w ostatnich dekadach XX wieku pod wpływem zarówno wzrostu produktywności rolnictwa, zwłaszcza w rozwiniętych krajach zachodnioeuropejskich, importu tanich produktów rolnych z krajów zamorskich (rozwój środków transportu),
a także postępującego ekonomicznego zróżnicowania ludności, co hamowało
wzrost popytu. Pojawienie się bariery popytu miało ogromne konsekwencje dla
rolnictwa. Bariera popytu w warunkach rosnącej podaży uruchomiła sekularny
proces obniżki cen produktów rolniczych, tj. rozwierania się nożyc cen rolnych,
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a zatem proces transferu wartości tworzonej w rolnictwie do konsumentów oraz
nierolniczych sektorów gospodarki. Równocześnie tworzyło to silne stymulacje
dla przyspieszenia procesów koncentracji i specjalizacji, zmian struktury agrarnej
oraz intensyfikacji kapitałochłonnej rolnictwa, w tym wdrażania efektów postępu
naukowo-technicznego.
Mimo szybkiego wzrostu wydajności pracy w rolnictwie dochody rolnicze –
główny motyw funkcjonowania gospodarstwa w epoce industrialnej – nie nadążają za dochodami poza rolnictwem. Rolnictwo jest eksploatowane, gdyż ponosi
koszty reprodukcji siły roboczej przepływającej do innych sektorów, oddaje grunty rolne na potrzeby sektorów nierolniczych, a znaczna część tworzonych dochodów przepływa poprzez mechanizm rynku i inne serwomechanizmy społecznoekonomiczne do sektorów nierolniczych. Transfer ten dokonuje się głównie za
pośrednictwem cen wyrażających preferencje nabywców w relacji do dostawców
(relacja: popyt – podaż). Mechanizm rynkowy ustala zatem cenę dla konkretnych
warunków podaży i popytu, które mogą nie odzwierciedlać faktycznie wytworzonej wartości dodanej, ale przesądzają o wartości zrealizowanej, czyli o dochodzie.
Za pośrednictwem tego mechanizmu dokonują się ogromne transfery wartości
wytworzonej w rolnictwie, a zatem i dochodów. Okazuje się, iż pewne dziedziny
tworzenia dochodu są nagradzane przez mechanizm rynku, inne zaś są deprecjonowane. Rolnictwo należy do tych drugich.
Na płaszczyźnie kulturowej industrializacja silnie wpływała na system wartości i postawy rolników, poszerzając zakres potrzeb. Te zmiany wywierały coraz
większe piętno na techniki produkcji rolnej oraz motywy gospodarowania w rolnictwie. Potrzeba pieniędzy stała się oczywista, zmuszając rolników do reorientacji produkcji na rynek i zmiany sposobów gospodarowania. Zmianie ulegały
stosunki międzyludzkie, w tym rodzinne.
Rozwój indukowany. Rozwój indukowany jest koncepcją wymuszonego rozwoju rolnictwa. Ponieważ rolnictwo generuje zbyt słabe siły wewnętrzne, aby
mogły one wywołać proces wzrostowy i utrzymać go w stanie dynamicznej równowagi, główne impulsy dla jego rozwoju muszą być wniesione doń z zewnątrz.
Chodzi tu o takie kluczowe kwestie, jak kreacja kapitału, innowacyjność, struktury instytucjonalne, efektywna alokacja zasobów i inne. Twierdzi się, że bez odpowiedniej ingerencji państwa efekty zewnętrzne mogą być zbyt słabe i wówczas
równowaga w gospodarce może się ustalić poniżej optimum.
Innowacje i materialne nośniki postępu w rolnictwie – zgodnie z modelem
rozwoju indukowanego – powstają poza rolnictwem i są doń wtłaczane kanałami
rynkowymi. Aby proces ten mógł przebiegać nie tylko sprawnie, ale także był efektywny, potrzebny jest normalnie funkcjonujący rynek, który generuje prawdziwe
informacje cenowe, a więc określa decyzje alokacyjne. Problem polega jednakże
na tym, że w większości krajów rozwijających się takiego rynku nie ma. Gdyby
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rynek taki był i decyzje alokacyjne zapadały w zgodzie z neoklasyczną formułą
efektywności mikroekonomicznej, to wówczas kraje te byłyby znacznie lepiej rozwinięte. To założenie stanowi słaby punkt modelu rozwoju indukowanego.
Analizowany model może znaleźć w Polsce znacznie szersze zastosowanie niż
w krajach słabo rozwiniętych, a to dlatego, że mamy w miarę normalnie funkcjonujący rynek środków produkcji, dzięki temu decyzje alokacyjne podejmowane
są wedle kryterium efektywności mikroekonomicznej. Szeroko rozumiany postęp
(innowacje) musi przyjść do rolnictwa z zewnątrz; ów transfer innowacji leży nie
tylko w interesie rolników, ale także całego społeczeństwa. Im bardziej efektywne
jest rolnictwo, tym mniejsze jest obciążenie całej gospodarki kosztami jego rozwoju. Problem, jaki rozwiązać musi polityka rolna, polega na stworzeniu mechanizmu wtłaczania postępu do rolnictwa i jego struktur. Mechanizm ten powinien
obejmować 4 elementy: innowacje w sektorze prywatnym, innowacje w sektorze publicznym, współzależności między postępem technicznym a przemianami
instytucjonalnymi oraz dynamiczne zależności między postępem technicznym
a wzrostem gospodarczym.
Strategia polaryzacji dwubiegunowej czerpie swoje inspiracje z liberalizmu
rynkowego. Zgodnie z tą doktryną przyjmuje się á priori, że głównym problemem
polskiego rolnictwa jest wadliwa struktura agrarna i w radykalnej jej zmianie upatruje się szans na unowocześnienie rolnictwa i postęp. Zwolennicy tej strategii
dowodzą, że trzeba doprowadzić jak najszybciej do spolaryzowania tej struktury
na sektor silnych ekonomicznie gospodarstw typu farmerskiego, a na drugim biegunie pozostanie wielki liczebnie sektor gospodarstw nierozwojowych, „socjalnych”, które będą upadać jako gospodarstwa rolne i przekształcać się w jednostki
wielofunkcyjne.
Założenie, że poprawa struktury obszarowej rozwiąże główne problemy rolnictwa jest uproszczeniem. Wzrost obszaru gospodarstwa nie jest wystarczający dla
osiągnięcia nowej jakości. Podać można wiele przykładów gospodarstw obszarowo dużych (jak na warunki polskie), które są ekonomicznie słabe. Potwierdzają to
również wyniki powszechnych spisów rolnych. Okazuje się, że około 24% rolników, właścicieli gospodarstw o powierzchni 10-50 ha, których głównym źródłem
dochodu jest działalność rolnicza, uznało swoje gospodarstwa za nierozwojowe. Nie
wystarczy zatem zwiększyć obszar gospodarstwa. O sukcesie współcześnie decydują technologie, a także jakość zarządzania. To prawda, że większy obszar stwarza
większą elastyczność działania i umożliwia stosowanie nowoczesnych technologii,
zwłaszcza mechanizacyjnych. Ale obecnie dostępne są również takie technologie,
które dostosowane są do małej skali. Epoka, kiedy technologie mechanizacyjne dawały bezwzględną przewagę gospodarstwom dużym obszarowo już minęła.
Mamy tu do czynienia z przeciwstawieniem kryteriów efektywności jednostkowej i społecznej. Koncentracja – w tradycyjnym jej rozumieniu – wyzwala po-
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prawę efektywności jednostkowej, natomiast nie respektuje uwarunkowań ogólnospołecznych. Poprawie efektywności mikroekonomicznej towarzyszą poważne
niekorzyści, choćby takie jak niekontrolowane bezrobocie agrarne, ekonomiczna i cywilizacyjna deprecjacja licznej grupy gospodarstw ekonomicznie słabych
itd., które muszą być finansowane przez całe społeczeństwo ze środków budżetowych.
Strategia wzrostu zrównoważonego. W Polsce, mimo prób wejścia na drogę
rozwoju industrialnego, nie zostały przekroczone progi krytyczne. Ciągle jeszcze
sytuacja jest pod tym względem bardziej korzystna niż w większości rozwiniętych
krajów europejskich, co może być polską szansą, jeśli zostanie odpowiednio zmieniona polityka rozwojowa i będą respektowane podstawowe zasady rolnictwa zrównoważonego. Na świecie zmieniają się kryteria oceny tego co jest rozwojem i nowoczesnością, a co jest zacofaniem. Weryfikacji podlegają teorie, na których opierał się
dotychczasowy rozwój rolnictwa. Rozwój nauk, zwłaszcza biologii i genetyki, doprowadził do zwielokrotnienia produkcyjności ziemi i innych zasobów. Zwiększanie produkcyjności z jednostki obszaru przestało być problemem. Przekraczane są
nieustannie nowe granice i to bez angażowania dodatkowych środków pochodzenia
chemicznego. Na coraz mniejszej ilości ziemi wytwarza się coraz więcej żywności,
a granica potencjalnych możliwości rolnictwa zdaje się być ciągle odległa. Działanie
prawa malejącej wydajności po raz kolejny zostaje zawieszone, gdyż do produkcji wchodzą nowe technologie pozwalające wytwarzać nie tylko coraz więcej, ale
i taniej. Powstają warunki, kiedy coraz to większe obszary ziemi wykorzystywanej
dotychczas rolniczo będą mogły być przeznaczane na zaspokajanie innych niż wyżywienie potrzeb ludzi. Zapowiada to pełniejszą harmonię w układach biocenotycznych, stopniowe odchodzenie od monokultury rolniczej i osiąganie równowagi
w procesie kształtowania środowiska naturalnego.
Model industrialny rozwiązał problem produkcyjny rolnictwa (wytwarzanie
standardowej żywności na wielką skalę, przy relatywnie niskich kosztach), ale
nie rozwiązał dwóch niezwykle ważnych problemów współczesnego rolnictwa,
a mianowicie – poziomu dochodów ludności rolniczej oraz stanu środowiska, co
z kolei wywiera zasadniczy wpływ na jakość żywności.
Zwolennicy modelu rolnictwa społecznie zrównoważonego wyciągając wnioski z doświadczeń historycznych innych krajów uznają, że współczesne koncepcje
rozwoju powinny kojarzyć trzy następujące komponenty:
■ dostosowywanie wolumenu i tempa wzrostu produkcji żywności do popytu
końcowego;
■ utrzymywanie satysfakcjonującego poziomu dochodów ludności rolniczej,
co powstrzyma nadmierną migrację ludności wiejskiej oraz zmniejszy nacisk na rynek pracy (jego chłonność na siłę roboczą jest i pozostanie ograniczona);
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■ powstrzymywanie degradacji środowiska naturalnego, co poprawi biologiczną jakość wytwarzanej żywności i jednocześnie uczyni z obszarów wiejskich atrakcyjne i cenione miejsca do życia coraz większej liczby rodzin. Tak
rozumiane walory środowiskowe będą miały swoją wysoką cenę, co stworzy
dodatkowy strumień dochodów płynących na wieś.
Na rzecz rolnictwa społecznie zrównoważonego przemawia także nasilająca
się orientacja na popyt finalny konsumentów żywności oraz innych użytkowników produktów rolniczych, co wiąże się z nasilaniem konkurencji totalnej. Popyt na żywność ulega pewnej segmentacji. Z jednej strony jest to popyt zgłaszany
przez masowego konsumenta na tanie produkty spożywcze będące wynikiem masowej produkcji w systemie rolnictwa industrialnego. W zaspokajaniu tego rodzaju popytu trudno jest zastąpić rolnictwo industrialne. Z drugiej strony poszerza
się segment rynku na produkty rolnictwa ekologicznego, o wysokich walorach
odżywczych i zdrowotnych, lecz także o wyższych cenach. Segment ten nie jest
jeszcze zbyt duży z różnych względów, nie tylko ekonomicznych. Jednakże można
sądzić, iż wraz ze wzrostem świadomości ekologiczno-zdrowotnej będzie się on
rozwijał.
Generalnym przesłaniem tej strategii rozwoju rolnictwa jest zmierzanie w kierunku rolnictwa nowoczesnego, sprawnego pod względem technicznym i ekonomicznym, przyjaznego dla ludzi i środowiska, opartego głównie na gospodarstwach rodzinnych, zintegrowanego z całą gospodarką narodową oraz w szczególności komplementarnego względem innych działalności na obszarach wiejskich.
Ta polityka powinna zakładać rozsądny interwencjonizm i pomoc państwa, wielofunkcyjność samego rolnictwa i obszarów wiejskich, umacnianie samorządu
wiejskiego i rolniczego, regionalizację i internacjonalizację, w tym skutki procesu
integracji ze strukturami Unii Europejskiej.

5. Wnioski
Analiza rolnictwa światowego stanowi niezbędną przesłankę do formułowania
programu rozwoju rolnictwa polskiego i polityki rolnej. Polityka rolna powinna
być w coraz większym stopniu oparta na przesłankach globalnych. W skali światowej coraz większe znaczenie będą miały następujące czynniki:
■ wzrost liczby ludności (do roku 2030 zwiększy się o 2 miliardy),
■ niska aktywność produkcyjna rolnictwa w relacji do technologii informatycznej,
■ wdrażanie nowych generacji technologii farmingu oraz „inteligentnej” żywności,
■ drastyczne zmiany struktur rolnictwa oraz marketingu rolniczego,
■ spadek produkcji rolniczej w krajach o rozwiniętej gospodarce,
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■ w miejsce dotychczasowych powstają nowe centra produkcji żywności na
skalę globalną (są nimi Ameryka Łacińska i Karaiby),
■ nasilenie procesu degradacji środowiska naturalnego,
■ przyśpieszony proces urbanizacji obszarów wiejskich.
Analiza światowych ścieżek rozwojowych rolnictwa wskazuje, że podstawowym czynnikiem sprawczym jego rozwoju była i jest maksymalizacja efektywności (produktywności) nakładów ogółu czynników produkcji, czyli minimalizowanie ich zużycia na jednostkę produkcji. Stąd oczywisty wniosek, że poprawa
efektywności stanowi klucz w poszukiwaniu modelu polskiego rolnictwa.
Rozważania o modelu polskiego rolnictwa nie mogą abstrahować od faktu
jego zapóźnienia w stosunku do krajów UE, które przejawia się w ponad 3-krotnie
wyższym zatrudnieniu w rolnictwie i kilkakrotnie niższym uzbrojeniu pracy,
w konsekwencji czego mamy 1,5 razy niższą wydajność ziemi i około 5-krotnie
niższą wydajność pracy w stosunku do średnie unijnej.
Konieczne staje się poszukiwanie nowych podstaw przewagi konkurencyjnej
dla polskich firm i produktów. Szybko bowiem tracą na znaczeniu w Polsce dotychczasowe podstawy konkurencyjności cenowej, takie jak niskie koszty pracy,
niskie ceny ziemi i energii oraz niedowartościowany, w stosunku do swej siły nabywczej, złoty. Nie docenia się przede wszystkim narastającej siły konkurencyjnej
głównych podmiotów rynku globalnego, jakim są ponadnarodowe korporacje
gospodarcze. Nie ma również pełnej świadomości konsekwencji zatarcia się różnicy między produkcją krajową a produkcją zagraniczną. W warunkach otwartych granic dla przepływów dóbr i usług dbałość o zachowanie konkurencyjności
na rynku wewnętrznym i zewnętrznym jest równie ważna. Pojęcie konkurencyjności coraz bardziej odnosi się do rynku wspólnego, a nie krajowego lub szerzej
do międzynarodowej konkurencyjności produkcji rolnej.
Szukanie pożądanego modelu rozwoju rolnictwa polskiego nie może abstrahować od tempa przeobrażeń całej gospodarki w kierunku poprawy jej konkurencyjności oraz procesów zachodzących w UE. Podczas szczytu UE w 2000 roku
w Lizbonie została przyjęta Agenda Lizbońska, która zakładała znaczne przyspieszenie rozwoju gospodarczego Wspólnoty. Oceniając sytuację gospodarczą świata
europejscy przywódcy oceniali, że do 2010 roku UE ma szanse stać się najszybciej
rozwijającym się regionem i wyprzedzić USA w poziomie rozwoju gospodarczego. Proces rozwoju gospodarczego miał podlegać monitorowaniu, a wnioski co
cztery lata przedstawiane przez Światowe Forum Ekonomiczne (The World Economic Forum). Rozwój gospodarczy oceniany jest według ośmiu kryteriów, które
uwzględniają przede wszystkim poprawę konkurencyjności poprzez wdrażanie
zasad gospodarki opartej na wiedzy, liberalizację życia gospodarczego, rozwój instytucjonalnego otoczenia biznesu, włączaniu do udziału w życiu gospodarczym
wszystkich warstw społecznych. Ocenie podlegały wszystkie kraje UE-27.
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Najbardziej konkurencyjną gospodarkę wśród krajów UE w 2007 r. według Światowego Forum Gospodarczego miała Szwecja. W przedstawionym rankingu uzyskała 5,71 punktów w sześciostopniowej skali. Przedostatnie miejsce zajęła Polska
z 3,76 punktu (niżej oceniona została tylko Bułgaria), przy średniej dla UE-27 –
4,73 pkt. W Polsce bardzo nisko zostało ocenione budowanie gospodarki opartej
na wiedzy. Najniżej spośród ocenianych wypadliśmy także w ocenie włączania
wszystkich grup społecznych do życia gospodarczego oraz stopnia instytucjonalnego rozwoju otoczenia biznesowego.
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CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA KIERUNKI ROZWOJU ROLNICTWA W ZMIENIAJĄCYM
SIĘ ŚWIECIE
STRESZCZENIE

W artykule wskazano, że w formułowaniu programu rozwoju rolnictwa polskiego
i polityki rolnej należy wykorzystać doświadczenia rolnictwa światowego. Podstawowym
czynnikiem rozwoju rolnictwa powinna być maksymalizacja efektywności nakładów ogółu
czynników produkcji. Jednocześnie politykę rolną w coraz większym stopniu należy opierać na przesłankach globalnych. Ponadto konieczne staje się poszukiwanie nowych podstaw
przewagi konkurencyjnej dla polskich firm i produktów, w czym mogą być pomocne współczesne strategie rozwoju rolnictwa (rolnictwa społecznie zrównoważonego).
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FACTORS EFFECTING DEVELOPMENT DIRECTIONS OF THE AGRICULTURE IN
CHANGING WORLD
SUM M A RY

In the article showed that into formulating of the development program
of the Polish agriculture and farming policy one should be use experiences of the world
agriculture. The basic factor of the development of agriculture should be maximization of
affectivity of production expenditure. At the same time farming policy in more and more
greater degree should be based on global data. Besides it is necessary to look for new bases
of competitive superiority for Polish firms and products, in what can be helpful present
strategies of development of agriculture (agriculture socially sustainable).
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ZAGADNIENIA DORADZTWA ROLNICZEGO NR 3/2009

20

JÓZEF KANIA
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja
w Krakowie

ROLA DORADZTWA W DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ
SEKTORA ROLNO-SPOŻYWCZEGO1
1. Wstęp
Wzrost innowacyjności gospodarki, w tym sektora rolno-spożywczego, opartej na szeroko zakrojonych badaniach naukowych, zwłaszcza w nowoczesnych
dziedzinach wiedzy oraz rozwój zasobów ludzkich to dwa priorytetowe obszary
wdrażanej strategii lizbońskiej, czyli planu rozwoju przyjętego dla Unii Europejskiej przez Radę Europejską na posiedzeniu w Lizbonie w 2000 r.
Innowacje według. J. Schumpetera [Samuelson, Nordhaus 1996] to wprowadzenie na rynek nowego produktu, w sposób różniący się od innych, wprowadzanie nowej techniki lub otworzenie nowego rynku. A. van den Ban [1997] definiuje
innowację jako pomysł, metodę, przedmiot, produkt, który uważany jest za nowość, a który niekoniecznie musi być wynikiem badań naukowych. Innowacjami
wg tego autora są również nowe metody wspierające decyzje w zarządzaniu, nowe
systemy gospodarowania, czy też nowe organizacje społeczne.
W ostatnim okresie zmieniło się pojęcie innowacji, które przekształciło się
z pojedynczego wydarzenia w kompleks zjawisk i procesów tworzących nowe
wzorce i technologie produkcji [Królewicz 2001]. W założeniach polityki innowacyjnej państwa, miernikami innowacyjności są: wzrost PKB na mieszkańca,
wzrost eksportu, zmniejszenie poziomu kosztów wytwarzania, zmniejszenie
wskaźnika zużycia maszyn i urządzeń oraz zmniejszenie bezrobocia [Założenia…
1999]. W dokumencie tym określono również, co jest działalnością innowacyjną.
Są to prace związane z przygotowaniem i uruchomieniem wytwarzania nowych
lub udoskonalonych materiałów, wyrobów, urządzeń, usług, procesów lub metod,
przeznaczonych na rynek albo do innego wykorzystania w praktyce. Działalność
innowacyjna obejmuje m.in. podnoszenie poziomu organizacji i zarządzania,
1 Artykuł wygłoszony podczas I Kongresu Nauk Rolniczych Nauka-Praktyce, publikowany

w uzgodnieniu z Organizatorami i Autorem.
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podnoszenie efektywności przedsięwzięć gospodarczych i jakości produktów. Do
działań innowacyjnych zalicza się również podnoszenie poziomu edukacji i wykształcenia, rozwój infrastruktury teleinformatycznej, standaryzację i normalizację oraz ochronę własności przemysłowej i intelektualnej.
Polityka innowacyjna państwa ma sprzyjać budowaniu społeczeństwa informacyjnego, w którym zarządzanie informacją, jej jakość i szybkość przepływu są
zasadniczymi czynnikami konkurencyjności we wszystkich działach gospodarki
narodowej, zaś edukacja i innowacje budują fundamenty gospodarki opartej na
wiedzy [Grosse 2004].
Na podkreślenie zasługuje fakt nowego podejścia do strategii lizbońskiej (od
wiosennego szczytu Radu UE w 2005 r.) poprzez kompleksowe (systemowe) podejście do gospodarki opartej na wiedzy, a więc np. inwestowanie nie tylko w badania i rozwój (B+R), ale również w działalność szkoleniową, czy też zmiany
w systemie edukacji w powiązaniu z analizą potrzeb gospodarki [Grosse 2005].
Działalność szkoleniowa, informacyjna i doradcza w sektorze gospodarki
żywnościowej to główne funkcje doradztwa rolniczego świadczonego w różnej
proporcji przez ośrodki doradztwa rolniczego w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej.
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie roli doradztwa rolniczego
we wdrażaniu i upowszechnianiu innowacji rolniczych prowadzących do rozwoju
i wzrostu konkurencyjności rolnictwa i całego sektora rolno-żywnościowego.

2. Doradztwo w Systemie Wiedzy i Informacji Rolniczej i jego rola
Podejście klasyczne
System Wiedzy i Informacji Rolniczej (SWIR) definiowany jest jako „Osoby, sieci
i instytucje oraz kontakty i relacje między nimi, zajmujące się tworzeniem, gromadzeniem, selekcją, przetwarzaniem, integrowaniem, przekazywaniem i wykorzystywaniem wiedzy i informacji w celu zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów
wiejskich” [Röling i Engel 1991]. System ten tworzą trzy kluczowe subsystemy: badania i edukacja rolnicza, doradztwo rolnicze oraz rolnicy (rysunek 1).
Rysunek 1
Kluczowe subsystemy Systemu Wiedzy i Informacji Rolniczej

Źródło: [Röling i Engel 1991].
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Podejście systemowe
System Wiedzy i Informacji Rolniczej zdefiniowany przez Bank Światowy
oznacza „System ludzi i instytucji, który generuje wiedzę i informację oraz transferuje je i wykorzystuje w praktyce rolniczej” [Future… 2003]. W znaczeniu praktycznym, to po prostu system wspomagania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich [Wilkin 2002, Adamowicz 2005].
Jak ilustruje to rysunek 2, obejmuje on sześć głównych ogniw, wzajemnie od
siebie zależnych, reprezentowanych przez różne podmioty. Są to:
1. Produkcja: reprezentują ją przede wszystkim rolnicy – właściciele gospodarstw rolnych bądź dzierżawcy, ale również menedżerowie zarządzający
gospodarstwami będącymi własnością innych osób. Rolników należy postrzegać w systemie wraz z rodzinami i całą społecznością danej wsi, w której zamieszkują.
2. Zaopatrzenie: organizacje lub instytucje, osoby fizyczne lub prawne – dostawcy środków i usług, którzy zaopatrują rolników w środki produkcji, tj.
w nawozy, środki ochrony roślin, nasiona, zwierzęta hodowlane, maszyny,
a także udzielają pożyczek i kredytów oraz wypłacają dopłaty, dotacje, itp.
3. Sprzedaż/marketing: osoby fizyczne i prawne, organizacje producenckie
i przedsiębiorstwa, które skupują produkty rolnicze, magazynują, sortują,
przetwarzają, transportują, sprzedają w hurcie i detalu.
4. Polityka rolna, ustawodawstwo, inspekcja: politycy, urzędnicy administracji państwowej i samorządowej oraz inspektorzy. Są oni odpowiedzialni za
kształt polityki rolnej, obowiązujące prawo i jego egzekwowanie w zakresie
jakości, higieny, bezpieczeństwa, ochrony środowiska itp.
5. Badania i edukacja: naukowcy, wykładowcy i nauczyciele szkół rolniczych,
zajmujący się generowaniem nowej wiedzy, by systematycznie wzmacniać
system (innowacyjność), analizą efektywności stosowanych technologii
produkcji, rozwijaniem sposobów zarządzania w poszczególnych ogniwach
systemu oraz wszechstronnym i specjalistycznym kształceniem nowych
kadr dla wszystkich elementów tego systemu.
6. Doradztwo rolnicze: doradcy terenowi i specjaliści zajmujący się informacją
rynkową, upowszechnianiem innowacji rolniczych, ekonomicznych, organizacyjnych, edukacją ustawiczną oraz rozwiązywaniem problemów praktyki rolniczej, obejmującej nie tylko ogniwo produkcji, ale również zaopatrzenie i sprzedaż, we współpracy z przedstawicielami nauki.
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Rysunek 2

Źródło: opracowanie własne.

Każdy z tych elementów systemu jest słabiej lub silniej związany z innymi. Dlatego uważa się, że każda zmiana w jednym ogniwie systemu musi spowodować
określone skutki w pozostałych ogniwach i odwrotnie. Nie można na przykład
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twierdzić, że tylko nauka jest w stanie rozwiązać wszelkie problemy niedostatku
żywności na świecie, czy też, że tylko dobry system doradztwa rolniczego może
efektywnie wykorzystać rezultaty badań naukowych. Wszystkie ogniwa są ważne
i muszą współdziałać, by rozwój wsi i rolnictwa mógł postępować zgodnie z założeniami strategicznymi polityki rolnej i strukturalnej.
Zatem doradztwo nie może funkcjonować samo dla siebie, w oderwaniu
od pozostałych ogniw Systemu Wiedzy i Informacji Rolniczej. Współdziałanie
z nimi jest niezbędne, by mogło ono w pełni wykorzystać swoje możliwości. Nie
można również doskonalić samego doradztwa bez doskonalenia systemu badań
naukowych i mechanizmu łączącego je z doradztwem, jak również nie można doskonalić zarządzania doradztwem bez możliwości wpływania rolników na jego
program i ocenę uzyskiwanych efektów.
Krytycznymi ogniwami w Systemie Wiedzy i Informacji Rolniczej są lokalne organizacje pośredniczące, tj. ośrodki doradztwa rolniczego, izby rolnicze,
oddziały terenowe ARiMR, ARR, ANR, samorządy gminne i powiatowe, banki,
szkoły rolnicze i inne, wykorzystujące zarówno tradycyjne, jak i zaawansowane
technologie informatyczne (telefon, faks, e-mail, internet, intranet, portal korporacyjny), a także klasyczne i nowoczesne metody i techniki pracy doradczej [Fukuyama 2005, Kania 2007].
Kluczowymi elementami przepływu wiedzy i informacji w tym systemie są
[Future... 2003]:
– ważność informacji zwrotnej oraz przepływ informacji na każdym etapie
systemu,
– ważność organizacji pośredniczących, które w imieniu rolników mogą stanowić pomost pomiędzy zaawansowanymi a tradycyjnymi technologiami
informatyczno-komunikacyjnymi,
– różnorodność organizacji, które są częścią systemu, połączonych poprzez
technologie informatyczno-komunikacyjne, stwarzające nowe źródła informacji dla rolników, przedsiębiorców i społeczności lokalnych.

3. Analiza modelowa powiązań nauki i doradztwa z praktyką rolniczą
w aspekcie ewolucji roli i umiejętności doradców
Analizując istniejące koncepcje powiązań nauki i doradztwa z praktyką rolniczą, można wyróżnić trzy modele tych powiązań: model transferu technologii,
model społecznej interakcji oraz model rozwiązywania problemów. Dwa ostatnie
modele stanowią alternatywne podejścia w działalności doradczej, które podjęły
się wdrażać publiczne organizacje doradcze, celem poprawy efektywności i skuteczności pracy doradczej oraz lepszego dostosowania się do potrzeb klientów.
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Model transferu technologii
Stwierdzenie, że „Naukowcy kreują wiedzę, doradcy przekazują ją rolnikom,
a rolnicy wykorzystują ją w praktyce” jest jednym z założeń współczesnego systemu upowszechniania wiedzy rolniczej w różnych krajach świata [Ban i Hawkins
1997]. Odnosi się ono do tradycyjnej roli organizacji doradczej, charakterystycznej
obecnie dla krajów mniej uprzemysłowionych, polegającej na transferze technologii (TOT – Transfer of Technology). Punktem wyjścia jest tutaj opracowanie nowej technologii w jednostce naukowo-badawczej, a następnie jej wdrożenie i upowszechnienie w praktyce. Ten sposób powiązań nauki z doradztwem i praktyką
znany jest w literaturze jako model badawczo-wdrożeniowo-upowszechnieniowy
[Havelock 1969]. Obejmuje on następujące fazy: badania podstawowe, badania
stosowane, rozwój technik i technologii produkcji, wdrażanie, upowszechnianie.
Doradztwo traktowane jest w tej koncepcji jako część Systemu Technologii Rolniczej (Agricultural Technology System – ATS) [Swanson i Claar 1984] lub jako
część Systemu Rozwoju Rolniczego i Transferu Informacji (Agricultural Development and Information Transfer System – ADITS) [Rivera 1991].
Przepływ informacji odbywa się w tym tradycyjnym modelu od jednostki naukowo-badawczej do ośrodka doradztwa rolniczego i rolnika, z góry w dół (rysunek 3). Wadą jego jest brak przepływu informacji zwrotnej od rolników do doradców i naukowców, co współcześnie kojarzy nam się z badaniami marketingowymi
wśród klientów doradztwa, czyli rozeznaniem ich potrzeb i oczekiwań. W modelu
tym nie uwzględnia się ponadto roli badań socjologicznych, psychologicznych,
polityki rolnej i ekonomicznej, a także funkcjonowania całego otoczenia instytucjonalnego wsi i rolnictwa.
Rysunek 3
Uproszczony schemat przepływu wiedzy i informacji
w modelu transferu technologii

Źródło: [Ban i Hawkins 1997].
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Doradcy działają w modelu transferu technologii jak specjaliści (naukowcy),
zafascynowani posiadaną wiedzą (wynikami swoich badań), chcący, by klienci
dostosowali się do oferowanej przez nich informacji czy porady. Informacja czy
też sposób jej przekazu nie może być kwestionowana z uwagi na wysoki status
doradcy (naukowca, eksperta). Częste pytanie doradców brzmi: „Dlaczego oni
(rolnicy) nie stosują tego, co ja im proponuję?”. A bez dostosowania informacji
i porady do potrzeb i możliwości danego rolnika oraz znajomości jego cech osobowych skuteczność pracy doradczej będzie niska.
Model społecznej interakcji
Przepływ wiedzy i informacji w modelu społecznej interakcji przedstawiono
na rysunku 4. W modelu tym wykorzystuje się teorię dyfuzji innowacji Rogersa
[1995] oraz informację zwrotną od rolników do doradców, naukowców i polityków,
a przede wszystkim uwzględnia się potrzeby i oczekiwania klientów doradztwa.
Powiązania powyższe mają swoje odzwierciedlenie w koncepcji doradztwa
w USA, gdzie jest ono częścią Programu Rozwoju Rolnictwa (Agricultural Process Development Program – APDP), realizowanego przez stanowe uniwersytety
rolnicze, a także w nowoczesnej koncepcji doradztwa jako ogniwa Systemu Wiedzy Rolniczej i Informacji – (Agricultural Knowledge and Information System
– AKIS) [Bunting 1986, Röling i Engel 1991].
Rysunek 4
Uproszczony schemat przepływu wiedzy i informacji w modelu
społecznej interakcji

Źródło: [Ban i Hawkins 1997].
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W modelu społecznej interakcji mamy do czynienia z marketingowym podejściem do badania potrzeb i upowszechniania innowacji, zaś określona forma
i metoda doradztwa dostosowywana jest do konkretnego odbiorcy lub grupy
odbiorców, którzy reagują na innowacje w bardzo różny sposób. Wśród grup
odbiorców przyjmujących innowacje rolnicze po raz pierwszy wyróżnia się innowatorów, stanowiących 2,5% populacji, wcześnie adaptujących nazywanych
również pionierami, rolnikami postępowymi lub liderami opinii, stanowiącymi
tzw. „prawe ramię” doradców, których jest 13,5%, wczesną większość – rolników
dość postępowych, nazywanych inaczej naśladowcami – 34%, późną większość
– rolników dość tradycyjnych – 34% oraz maruderów – rolników opieszałych –
16% [Rogers 1995]. Umiejętność rozeznania przez doradcę poszczególnych grup
odbiorców wśród populacji rolników w rejonie swojego oddziaływania, a zwłaszcza wyłonienie grupy liderów opinii, może znakomicie ułatwić przekaz informacji
i udzielanie porad oraz zwiększyć oddziaływanie na inne grupy rolników.
Doradcy w tym modelu pełnią rolę edukatorów w zakresie specjalistycznej
wiedzy fachowej, posiadających przy tym znakomite umiejętności pedagogiczne
i marketingowe.
Model rozwiązywania problemów
W nowoczesnej koncepcji doradztwa dużą uwagę przywiązuje się do trzeciego
modelu rozwiązywania problemów przy wykorzystaniu podejścia uczestniczącego. Punktem wyjścia w tym modelu jest problem klienta, inicjowany przez niego
lub przez doradcę a nie rezultat badań czy innowacja. Problem ten rozwiązywany
jest wspólnie przez doradcę i rolnika na zasadzie partnerskiej współpracy, dzielenia się informacją, przy czym ostateczną decyzję podejmuje klient.
W przypadku stosowania metod doradztwa grupowego należy pamiętać, by łączyć rolników w tzw. grupy celowe – grupy rolników posiadających ten sam bądź
podobny problem. Ich wspólne z doradcą czy specjalistą zaangażowanie w proces
rozwiązywania danego problemu zazwyczaj przynosi bardzo pozytywne efekty.
W modelu rozwiązywania problemów mamy do czynienia z doradcą facylitatorem, posiadającym znakomite umiejętności socjotechniczne (znajomość metod
rozwiązywania problemów, pracy w grupie, przewodzenia w grupie, rozwiązywania konfliktów, osiągania konsensusu, ustalania priorytetów, technik pracy grupowej itp.), pozwalające na włączenie do procesu rozwiązywania problemów tych,
którzy te problemy posiadają [Ban 2001].
Analizując powyższe modele nie można stwierdzić, że jeden z nich jest dobry,
a inny nie. Każdy z nich może okazać się skuteczny, jeżeli zostanie użyty adekwatnie do zaistniałego problemu. W ostatnich latach model rozwiązywania problemów stosowany jest coraz częściej przez organizacje doradcze, zwłaszcza te o charakterze prywatnym i komercyjnym. Jest to spowodowane m.in. świadomością
niepożądanych skutków wielu innowacji oraz faktem, że wiedza i doświadczenie

28

Józef Kania

rolników i przedsiębiorców są bardzo ważnym fundamentem do opracowywania
dobrych rozwiązań problemów.

4. Cechy efektywnego systemu doradztwa rolniczego oraz warunki
i czynniki jego doskonalenia
Z badań i doświadczeń autora wynika, że każdy system doradztwa rolniczego
powinien charakteryzować się następującymi cechami [Kania 2007]:
1) zdolnością do zaspokajania potrzeb odbiorców usług doradczych oraz uczestników systemu doradztwa co wymaga:
■ ścisłego powiązania doradztwa z nauką, dającego w efekcie:
– lepsze jakościowo porady,
– lepsze rozeznanie potrzeb badawczych i doradczych,
– lepsze rozwiązania technologiczne oraz bardziej efektywne zarządzanie
gospodarstwami rolniczymi z uwzględnieniem potrzeb rynku,
– wsparcie doskonalenia zawodowego producentów i mieszkańców wsi,
– szybkie docieranie do źródeł informacji o wynikach badań,
– możliwość korzystania z porady u wysokiej klasy specjalistów w tym również pracowników instytutów naukowo-badawczych i uczelni rolniczych;
■ społecznej identyfikacji potrzeb oraz opiniowania wykonywanych zadań
doradczych, co poprawi efektywność środków finansowych przeznaczonych
na działalność doradczą i upowszechnieniową;
■ wzmocnienia rangi ośrodków doradztwa rolniczego poprzez stworzenie lepszej bazy informacyjnej, specjalistycznej (laboratoria komputerowe i analityczne) oraz szkoleniowej, co wzmocni wiarygodność doradców i oferowanych przez nich usług;
2) zdolnością do efektywnego działania przy ograniczonych środkach przez dopasowanie systemu do istniejących realiów organizacyjnych i ekonomicznych
w rolnictwie oraz przeniesienie niektórych kosztów usług doradczych na tych
klientów, którzy osiągają z nich bezpośrednie korzyści finansowe;
3) elastycznością, czyli zdolnością do rozwoju i przeobrażeń uwzględniających
nowe potrzeby reformowanej gospodarki, zwłaszcza wielofunkcyjny rozwój
obszarów wiejskich;
4) wysoką oceną oraz pozytywnym wizerunkiem w oczach potencjalnych klientów; system musi być przyjazny dla klientów dzięki profesjonalnemu wykształceniu doradców, ich wiarygodności i szybkiemu reagowaniu na potrzeby doradcze rolników.
Konieczne jest również lepsze wykorzystanie przez doradztwo wyników badań, co wymaga wywołania:
■ autentycznego zapotrzebowania doradców na wyniki badań naukowych,
pomoc doradczą i konsultacje naukowców;
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■ zainteresowania pracowników nauki efektami zastosowania wyników ich
badań w praktyce gospodarczej poprzez:
– uwzględnienie w ocenie dorobku naukowego wyników uzyskiwanych we
współpracy z praktyką rolniczą,
– wynagradzanie osób i zespołów podejmujących się rozwiązania problemów zgłaszanych przez ODR, izby rolnicze, szkoły rolnicze, administrację państwową i samorządy terytorialne (np. honoraria, granty, zadania
zlecone itp.).
O efektywności doradztwa decydować będą następujące czynniki [Ban i Hawkins 1997, Kania 2007]:
■ dobrze przygotowana kadra zarządzająca organizacją doradczą;
■ wysokie kwalifikacje specjalistów doradztwa;
■ dobry program podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników doradztwa;
■ ścisła współpraca doradztwa z nauką;
■ dostępność niezbędnych środków finansowych;
■ ścisła współpraca dyrekcji ODR i pracowników doradztwa z radami społecznymi reprezentującymi interesy klientów doradztwa oraz z izbami rolniczymi reprezentującymi interesy rolników;
■ aktywna praca doradcza oparta na zaplanowanych programach doradczych,
ich monitorowanie i ocena;
■ aktywne uczestnictwo rolników i mieszkańców obszarów wiejskich w planowaniu i realizacji programów doradczych.
Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że kierunki doskonalenia doradztwa rolniczego w naszym kraju powinny obejmować:
■ wzmocnienie roli doradztwa rolniczego przez wprowadzenie systemu rejestracji i akredytacji doradców uwzględniającego specjalistyczne kwalifikacje
oraz wprowadzenie w życie proponowanych przez rząd nowych zasad wynagradzania pracowników doradztwa;
■ doskonalenie współpracy ODR z ARiMR we wdrażaniu instrumentów WPR
i polityki strukturalnej UE, a także z innymi organizacjami i instytucjami
pracującymi na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich, zwłaszcza z izbami
rolniczymi;
■ konieczność doskonalenia zarządzania czynnikiem ludzkim (kadrami
ODR), programami doradczymi i projektami o charakterze doradczym
bądź edukacyjnym oraz finansami jednostek doradczych;
■ wzmocnienie powiatowych biur doradczych zarówno jeśli chodzi o wyposażenie, jak i kadrę specjalistyczną. Wszyscy doradcy techniczni powinni
posiadać wyższe wykształcenie rolnicze i specjalizację zawodową dopasowaną do kierunków produkcji rolniczej w danym regionie. Powinni oni
również posiadać określone umiejętności praktyczne i doświadczenie za-
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wodowe oraz, co jest ogromnie ważne w doradztwie, umiejętność komunikacji z klientami. Nowi doradcy powinni pochodzić ze środowisk wiejskich,
najlepiej z gospodarstw rolniczych lub mieć zaliczoną praktykę zawodową
w gospodarstwie rolnym w kraju bądź za granicą oraz staż pracy w produkcji rolniczej, przetwórstwie rolnym lub instytucjach okołorolniczych;
■ opracowanie, promocję i wdrożenie zasad dobrej praktyki doradczej w zakresie świadczenia odpłatnych usług doradczych na rzecz rolników – upowszechnienie wśród rolników cennika usług, pakietów usług, wyposażenie
wszystkich biur powiatowych w kasy fiskalne, wdrożenie procedur sprzedaży usług doradczych, wystawianie kwitów i rachunków, rejestrację przychodów gotówkowych, dokonywanie i rejestrację przelewów itp.;
■ w przypadku ograniczenia dotacji budżetowej, co jest raczej nieuniknione,
opracowanie i realizację zespołowych oraz indywidualnych planów przychodów pieniężnych oraz wprowadzenie premii motywacyjnych dla tych,
którzy przynosić będą organizacji doradczej największe dochody. W ten
sposób, być może, wyeliminuje się bądź znacznie ograniczy złą praktykę,
jaką jest przyjmowanie zapłaty od rolników za wykonanie określonych usług
doradczych w sposób nieformalny;
■ nadanie właściwej rangi i kompetencji Społecznym Radom Doradztwa Rolniczego w zakresie planowania programów doradczych (ustalania priorytetów), monitorowania działań doradczych i oceny pracy doradców. Winny
one reprezentować interesy rolników (udział i kompetencje przedstawicieli
izb rolniczych w Radach powinny być autentycznie duże), mieszkańców wsi
(przedstawiciele marszałka, sejmiku, starostów, wójtów) oraz rządu (zadania
ministra rolnictwa i wojewodów). Szczególnie ważne jest wzmocnienie w Radzie przedstawicieli izb rolniczych, bowiem nie można doskonalić zarządzania doradztwem rolniczym bez możliwości wpływania rolników, głównych
klientów doradztwa, na jego program i ocenę uzyskiwanych efektów.

5. Wnioski
Dokonana w niniejszej pracy ocena pozwala na sformułowanie następujących
wniosków:
1) Doradztwo rolnicze w Polsce działa na rzecz stosunkowo małych i zróżnicowanych pod względem produkcyjnym i ekonomicznym gospodarstw, w sytuacji znaczącego ubóstwa oraz faktycznego i ukrytego dużego bezrobocia
na wsi. W tej sytuacji jest ono kluczem do kreowania oczekiwanych przemian ekonomicznych w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Wyniki badań
pokazują, że zakres jego oddziaływania wychodzi poza tradycyjne rolnictwo
i gospodarstwo rolnicze, obejmuje także gospodarstwa wielkoobszarowe,
drobnych przedsiębiorców i bezrobotnych. Dobre wykorzystanie kredy-
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tów i pożyczek z ARiMR, programu SAPARD, dopłat bezpośrednich oraz
innych instrumentów WPR i polityki strukturalnej dowodzą skuteczności
oddziaływania doradców rolnych na swoich klientów, a szerzej doradztwa
rolniczego na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich.
2) Globalizująca się gospodarka żywnościowa stawia nowe, konkurencyjne
wyzwania przed wszystkimi ogniwami Systemu Wiedzy i Informacji Rolniczej w Polsce. Dotyczy to różnych organizacji, instytucji, także polityków,
urzędników, a zwłaszcza naukowców i doradców, reprezentujących sześć
podstawowych ogniw systemu wiedzy – produkcji, zaopatrzenia, sprzedaży,
polityki rolnej, badań i edukacji oraz doradztwa rolniczego. Każdy z tych
elementów systemu jest słabiej lub silniej powiązany z innymi. Wszystkie
one tworzą System Wiedzy i Informacji Rolniczej, dlatego są bardzo ważne i wymagają współdziałania oraz posiadania dobrej, wiarygodnej i coraz
bardziej selektywnej informacji, której obieg najlepiej odzwierciedla model
społecznej interakcji. Doskonaląc ten system należy pamiętać, że ostatecznym jego beneficjentem jest producent żywności (rolnik lub przetwórca),
który rozwijając swoje gospodarstwo, poprzez podejmowanie trafnych decyzji, zmienia obraz rolnictwa i wsi polskiej.
3) Przepływ wiedzy i informacji od nauki i polityki, przez doradztwo, do praktyki rolniczej (rolników) i odwrotnie jest niezwykle ważnym zagadnieniem
w procesie zmian społeczno-ekonomicznych, zwłaszcza we wzmacnianiu
kapitału ludzkiego w rolnictwie. Doradcy z organizacji doradczych mają do
spełnienia szczególne i bardzo trudne zadanie – osiągnięcie pozytywnych
zmian w zachowaniu rolników (zmiana postaw i filozofii ich myślenia). To
bowiem nie politycy, naukowcy czy doradcy zmieniają rolnictwo, ale właściciele gospodarstw poprzez rozwiązywanie określonych problemów i podejmowanie trafnych decyzji. Osiągnięcie tych zmian będzie jednak niemożliwe bez doradców posiadających gruntowną specjalistyczną wiedzę techniczną i ekonomiczną oraz umiejętności komunikowania się z rolnikami
i otoczeniem rolnictwa, a także bez znaczącego wsparcia doradztwa, nauki
i rolnictwa ze strony państwa (UE) oraz doradztwa ze strony nauki.
4) W Polsce nie ma dotychczas dobrze funkcjonującego Systemu Wiedzy
i Informacji Rolniczej. Pomimo istnienia większości z wyszczególnionych
w nim instytucji i organizacji, brak wzajemnych i faktycznych powiązań
uniemożliwia ich współdziałanie oraz funkcjonowanie jako systemu. Sprawia to również, że tworzenie wiedzy rolniczej odbywa się często w oderwaniu od potrzeb i oczekiwań jej odbiorców. Dlatego efekty funkcjonowania
różnych instytucji i organizacji, działających najczęściej w rozproszeniu
bądź całkowitej izolacji, zajmujących się badaniami przyczynkarskimi są
gorsze, niż można by oczekiwać, biorąc pod uwagę wielkość i jakość posiadanego potencjału intelektualnego.
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5) Uczelnie rolnicze i instytuty naukowo-badawcze nie w pełni wykorzystują
swój potencjał intelektualny w procesie urynkowienia gospodarki, wspierania demokratyzacji życia społecznego i decentralizacji zarządzania. Instytucje te, w ramach prowadzonej edukacji i badań, nie wykorzystują również
wystarczająco nowych szans rynkowych w tworzeniu wartości dodanej i dywersyfikacji produktów w sektorze żywnościowym oraz we wzroście możliwości surowcowych w rolnictwie. Jednym z powodów tego stanu rzeczy jest
fakt, że nauki socjo-ekonomiczne, w tym doradztwo, są wciąż niedoceniane
w programach nauczania wyższego szkolnictwa rolniczego. Absolwentom
uczelni rolniczych brakuje cech przywódczych oraz umiejętności wpływania na innych, umiejętności pracy z ludźmi, znajomości metod i technik
stosowanych w komunikacji społecznej, potrzebnych, by efektywnie wykorzystać swoją wiedzę fachową.
6) Wzrost sprawności działania doradztwa rolniczego w Polsce osiągany jest
głównie przez wykorzystywanie wewnętrznego potencjału ODR. Zdaniem
autora, ulega on wyczerpaniu i nie jest możliwe sprawne wykonywanie
wszystkich przypisanych doradztwu zadań. Sytuacja taka musi ulec zmianie, stąd też konieczność poszukiwania nowych rozwiązań organizacyjnych
i funkcjonalnych. Powinny one zapewnić lepsze wykorzystanie bogatego
potencjału intelektualnego, umiejscowionego przede wszystkim w nauce
i szkolnictwie wyższym. Jest to podstawowy warunek pomyślności procesów restrukturyzacji i modernizacji sektora rolnego oraz zapewnienia jego
konkurencji z rolnictwem innych krajów Unii Europejskiej.
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JÓZEF KANIA
ROLA DORADZTWA W DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ SEKTORA
ROLNO-SPOŻYWCZEGO

Słowa kluczowe: doradztwo rolnicze, system wiedzy i informacji rolniczej, upowszechnianie wyników badań w rolnictwie, wdrażanie innowacji w rolnictwie
STRESZCZENIE

Rozdrobnione i w większości ekonomicznie słabe gospodarstwa rolne napotykają na
wiele barier we wdrażaniu innowacji, które ułatwiłyby ich dostosowanie się do wymogów
konkurencyjnej gospodarki rynkowej. W Polsce brakuje jednak sprawnie funkcjonującego
Systemu Wiedzy i Informacji Rolniczej przyspieszającego procesy innowacyjne, zwłaszcza
w rolnictwie. Po stronie nauki brakuje rozwiązań, które stymulowałyby zainteresowanie
podejmowaniem prac badawczych i wdrożeniowych do bezpośredniego wykorzystania
w praktyce rolniczej. Małe gospodarstwa nie mają możliwości bezpośredniego zaangażowania nauki w rozwiązywanie swoich problemów. Doradztwo rolnicze – zwłaszcza publiczne finansowane z budżetu państwa – powinno aktywnie wspierać rolników w procesach dostosowawczych do wymagań rynkowej gospodarki.
Brak sprawnych powiązań pomiędzy instytucjami funkcjonującymi w Systemie Wiedzy i Informacji Rolniczej, utrudnia ich współdziałanie oraz funkcjonowanie jako systemu. W rezultacie tworzenie wiedzy rolniczej odbywa się często w oderwaniu od potrzeb i oczekiwań jej odbiorców. Efekty funkcjonowania różnych instytucji i organizacji,
działających często w rozproszeniu bądź izolacji, są gorsze, niż można by oczekiwać, biorąc pod uwagę ich potencjał intelektualny. Sytuacja taka musi ulec zmianie, stąd też konieczność poszukiwania nowych rozwiązań organizacyjnych. Osiągnięcie oczekiwanych
zmian w rolnictwie będzie jednak niemożliwe bez doradców posiadających gruntowną
specjalistyczną wiedzę techniczną i ekonomiczną oraz umiejętności komunikowania się
z rolnikami i otoczeniem rolnictwa, a także bez znaczącego wsparcia doradztwa, nauki
i rolnictwa ze strony państwa (UE) oraz doradztwa ze strony nauki.
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THE PART OF ADVISORY IN INNOVATIVE ACTIVITY OF THE AGRI-FOOD SECTOR
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Comminution and mostly economically weak holdings meet many barriers in initiation of the innovation, which would make easy their adaptation to requirements of competitive market economy. However in Poland it is lack of the efficiently working System of
Knowledge and Agricultural Information of accelerating innovative processes, especially
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in agriculture. On science side it is lack of solutions, which would stimulate interest with
treat of research and extension works to direct utilization in agricultural practice. Comminution and economically weak farms have not possibilities of direct engagement of the
science into solving of their own problems. The agricultural advisory- especially public
financed from the state budget - should actively support farmers in adjustment processes
to requirements of market economy.
The lack of efficient connections among institutions working in the System of the
Knowledge and Agricultural Information makes difficult in their cooperation and act as
the system. Finally creation of agricultural knowledge takes place often separately from
needs and expectations of her receivers. Effects of activities of different institutions and
organizations, working often dispersedly or in isolation, are worse, than could be expected in consideration of their intellectual potential. Such situation must undergo change,
therefore also it is necessity of inquiries of new organizational solutions. The success of
awaited changes in agriculture will be however impossible without advisers possessing
thorough specialistic technological and economic knowledge, and skills in communication with farmers and environment of agriculture, and also without significant support of
advisory service, science and the agriculture from the state (EU) and advisory from the
science side
e-mail: rukania@cyf-kr.edu.pl
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WPROWADZANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII I TECHNIK
W SEKTORZE ROLNO-SPOŻYWCZYM JAKO KWESTIE
ZARZĄDZANIA1
1. Wstęp
Debata o roli nowych technik i technologii (wytwarzania, informacji, zarządzania, współpracy) w naukach ekonomicznych, w tym o zarządzaniu, prowadzona jest nie od dziś [Allouche i Schmidt 1995, Parker 1995, Sundbo 2001]. Kwestie
dyskusyjne obejmują nie tylko definicję nowoczesnych technik i technologii, ich
rolę w sukcesie rynkowym przedsiębiorstwa, związku z innowacjami, konkurencyjnością firmy, ale przede wszystkim związku ze strategią przedsiębiorstwa,
z zarządzaniem strategicznym, międzynarodowymi aspektami funkcjonowania
przedsiębiorstwa.
Powyższe obliguje do przedstawienia w takim właśnie aspekcie kwestii nowoczesnych technik i technologii w sektorze rolno-spożywczym w Polsce, zwłaszcza
w kontekście dyskutowanych barier ich wprowadzania.

2. Nowoczesne techniki i technologie w przedsiębiorstwie –
– w kontekście rozwojowym
Okres gospodarki centralnie planowanej konserwował w przedsiębiorstwach
takie podejście do funkcjonowania, gdzie o jego powodzeniu rozstrzygały posiadane maszyny, wyposażenie i dostęp do zaopatrzenia. W przypadku przetwórstwa rolno-spożywczego sytuacja była o tyle istotna, że producentami surowców
są rolnicy i w okresie niedoborów każdy produkt o obojętnie jakich parametrach
1 Artykuł wygłoszony podczas I Kongresu Nauk Rolniczych Nauka-Praktyce, publikowany

w uzgodnieniu z Organizatorami i Autorem.
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mógł być sprzedany. Była więc komfortowa sytuacja dla producentów surowców,
przetwórców, handlowców, bo o ich powodzeniu zaiste rozstrzygały zasoby materialne, wyposażenie i technologie. Jedynym poszkodowanym w tym łańcuchu był
konsument.
Po 1990 r. stało się oczywiste, że w gospodarce rynkowej o powodzeniu przedsiębiorstwa decydują zupełnie inne czynniki: dobre zarządzanie, podnoszenie
kwalifikacji, znalezienie swojego miejsca na rynku, tworzenie więzi biznesowych
z innymi podmiotami, budowa przewagi konkurencyjnej, zdolność przedsiębiorstw do zmian i podejmowania nowych wyzwań. Źródłem miejsca na rynku
stała się socjoekonomiczna funkcja działalności produkcyjnej, dystrybucyjnej,
informacyjnej i zarządczej. W ten sposób przedsiębiorstwa w miarę rozwoju stały
się głównym motorem tworzenia i podziału bogactwa oraz narzędziem łączącym
różne jednostki należące do sektora rolnego.
Aby zapewnić sobie stabilne warunki funkcjonowania na rynku w tej coraz
bardziej złożonej rzeczywistości ekonomicznej i społecznej oraz sprostać wymaganiom rentowności coraz bardziej złożonych procesów inwestycyjnych i ekspansji na rynku podmioty gospodarcze zainteresowane są umacnianiem wzajemnych
więzi wzdłuż całego łańcucha powiązań od produkcji surowca, poprzez przetwórstwo do sprzedaży i konsumpcji ostatecznego produktu; w ten sposób tworzą się
wzajemne relacje pomiędzy poszczególnymi podmiotami a także etapami całego
łańcucha żywnościowego.
Dodatkowym faktem i procesem stało się otwarcie granic i włączenie Polski w międzynarodowy podział pracy. Polskie przedsiębiorstwa weszły w proces
umiędzynarodowienia po 1989 roku, kiedy państwo straciło monopol na handel
zagraniczny, a przedsiębiorstwa w ramach wolności gospodarczej zaczęły na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność podejmować decyzje o sprzedaży swoich produktów na rynkach zagranicznych oraz o miejscu prowadzenia biznesu.
Tym samym polskie przedsiębiorstwa włączyły się nie tylko w procesy zachodzące
w gospodarce europejskiej, ale także w gospodarce światowej. Wejście w struktury
UE ułatwia dalszą integrację z rynkami międzynarodowymi. Proces globalizacji
i internacjonalizacji w działalności przedsiębiorstw jest tym czynnikiem i tym
zjawiskiem, którym muszą się one kierować, aby stworzyć sobie perspektywy
sukcesu w długim okresie. Globalizacja obejmuje coraz szerszy zasięg, dotyczy
coraz większej ilości działów i sektorów. Przedsiębiorstwa wychodząc na rynek
przystępują do konkurencji globalnej w przypadku wielu produktów zglobalizowanych już branż. Jest zatem zasadne, aby wybierały sobie strategie ułatwiające im
penetrację rynków międzynarodowych i odnalezienie się wobec nasilających się
procesów globalizacji.
Obecny poziom rozwoju da się wyrazić następująco:
– rozwinięte kraje weszły w epokę rozwoju postindustrialnego;
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– tzw. „trzecia fala rozwoju” oznacza koniec masowości, tworzenie „świata bez
granic”, tworzenie nowego, złożonego układu społecznego;
– podstawowymi czynnikami tworzącymi bogactwo w miejsce surowców, siły
roboczej i kapitału staje się informacja i wiedza;
– jest to epoka wymagająca coraz wyższych kwalifikacji pracowników i coraz
większych kompetencji zarządzających;
– w przedsiębiorstwach następuje odchodzenie od produkcji masowej na
rzecz produktów zróżnicowanych (marketing segmentacyjny); upowszechniają się krótkie serie w produkcji, a w organizacji – z biurokratycznej i hierarchicznej – następuje przejście do zarządzania macierzowego;
– rozwój infrastruktury oznacza budowę infostrad i rozbudowę sieci informatycznych.
Wiedza staje się nie tylko źródłem tworzenia bogactwa, ale ponadto jest źródłem nieograniczonym, co stwarza dodatkowe możliwości dla dalszego rozwoju
(Friedman 2001, Toffler 1996).
Jednocześnie daje się wyraźnie określić siły i trendy wpływające na poszczególne państwa i podmioty w nich funkcjonujące, zatem wyróżnić można:
a) zwiększający się stopień współzależności o charakterze globalnym – w wyniku rozwoju złożonych struktur międzynarodowych tworzy się współzależny
system w handlu, współzależny system inwestycji, wytwarzania i świadczenia usług; związki między gospodarkami narodowymi mają charakter partnerski, a nie poddańczy, co oznacza, że przy zasadach wolności gospodarczej każdy z partnerów znajdzie właściwe dla siebie miejsce w społecznym
podziale pracy;
b) nasilające się procesy integracji regionalnej (tworzenie regionalnych bloków
gospodarczych) są odpowiedzią na konkurencję globalną. Istotą tej integracji jest nie tylko współpraca, ale obrona interesów krajów członkowskich;
kluczowego znaczenia nabiera też zarządzanie handlem międzynarodowym
w różnych układach: między blokami krajów, między poszczególnymi krajami;
c) zacieśnianie się globalnej współzależności nie tylko w rozwoju gospodarczym, ale i społecznym, u podstaw stoi koncepcja przedsiębiorstwa odpowiedzialnego społecznie, w którą to koncepcję także polskie przedsiębiorstwa muszą się włączyć;
d) istnienie wielu gałęzi przemysłu, które są zglobalizowane (samochodowy,
elektroniczny, farmaceutyczny, chemiczny), a podmioty gospodarcze funkcjonują w formie wielonarodowych korporacji o charakterze transkontynentalnym;
e) zmianę roli państwa narodowego (w wyniku tych procesów), choć państwo
nadal pełni swoje niezbywalne funkcje publiczne, jednak stopniowo rządy narodowe tracą możliwość bezpośredniego ingerowania w działalność
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przedsiębiorstw. W kompetencjach rządu pozostaje nadal możliwość kontroli „wejść” na rynek narodowy, ale nie kontroli produkcji; rozwój procesów
globalizacyjnych wyzwolił w przedsiębiorstwach nastawienie się na rynek
światowy do tego stopnia, że możliwe się stało przenoszenie wytwarzania
w miejsce wyższej efektywności, także poza dany kraj;
f) eksplozję „wysokich” technologii przyczyniających się do tworzenia dóbr
o wysokiej wartości dodanej;
g) stopniową liberalizację gospodarek prowadzącą do tego, że rządy tracą możliwość wywierania bezpośredniego wpływu na działalność przedsiębiorstw
[Allaire i Firsirotu 2000, Bauman 2000, Penc 1999b].
Unia Europejska grupująca dziś 27 krajów dostrzegła zjawisko nowej ery, czego dowodem jest Strategia Lizbońska, przewidująca cele i środki działania dla poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym (w zamyśle strategia ta opracowywała program „dogonienia USA” do 2010 roku). Strategia
Lizbońska jako główne narzędzie realizacji postawionych celów przyjęła koordynację polityki strukturalnej i koncentrację działań na 5 filarach obejmujących:
■ wzrost przedsiębiorczości poprzez ułatwienia dla sektora MŚP;
■ wspieranie innowacyjności: docelowo kraje muszą przeznaczać 3% PKB na
badania i rozwój. Przedmiotem działań staną się zmiany w finansowaniu
działalności badawczo-rozwojowej w krajach członkowskich, priorytet został nadany takim dziedzinom wiedzy, jak biotechnologie i nanotechnoligie,
został wprowadzony Patent Wspólnotowy. Strategia nadaje priorytet działaniom związanym z dostępem do internetu, poprawie informacji poprzez
nowoczesne systemy informatyczne, tworzeniu partnerskich związków między uczelniami, zespołami badawczymi i firmami;
■ likwidację barier rynkowych: integrację rynków finansowych, liberalizację
rynku gazu i energii, dalsze otwieranie usług transportowych;
■ wspieranie przemian w strukturze siły roboczej: podnoszenie kwalifikacji
zawodowych, poprawa mobilności na rynku pracy, przedłużenie wieku aktywności zawodowej dla emerytów, reformy systemów emerytalnych;
■ budowę podstaw zrównoważonego rozwoju: skoncentrowanie wysiłków na
działaniach związanych z problemami stwarzającymi nieodwracalne zagrożenia dla przyszłego dobrobytu i bezpieczeństwa. Za główne zagrożenia
uznano rozszerzanie się obszarów biedy w Europie, starzenie się populacji,
podupadanie dzielnic centralnych w aglomeracjach i niekontrolowany rozwój przedmieść, zagrożenia dla zdrowia publicznego, dla zaniku różnorodności biologicznej gatunków zwierząt i roślin, ocieplanie się klimatu.
Polska więc, wkraczając w nową epokę rozwoju, znalazła się z jednej strony
pod wpływem ogólnoświatowych tendencji rozwojowych, kształtowanych przez
najsilniejsze gospodarki wszystkich kontynentów, z drugiej w zakresie działania
prawa wspólnotowego na Jednolitym Rynku Europejskim. Dla przedsiębiorstw
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oznacza to zwiększającą się konkurencję, konieczność wkładania coraz większego
wysiłku w pozyskanie klienta.
Na takim tle rodzi się kwestia wprowadzania, wykorzystywania nowych technik i technologii. Nowe techniki i technologie nie są już (jak w gospodarce centralnie planowanej) przedmiotem najistotniejszych i samych w sobie decyzji, są
integralnie związane z miejscem przedsiębiorstwa na rynku, jego strategią biznesową i marketingową, pozycją w konkurencji, zdolnością konkurencyjną, budową
wartości firmy. Po to, aby firma podjęła decyzję o wprowadzeniu nowej techniki
lub technologii zarządzający muszą wziąć pod uwagę następujące aspekty:
a) strategię firmy – czyli odpowiedź na pytanie: w jaki sposób przedsiębiorstwo
będzie realizować swoje cele biznesowe (długofalowe); technologie mogą
być bezpośrednio wykorzystywane do realizacji celów strategii jako jej silny punkt (lub, gdy stanowią słabą stronę – występują przesłanki do zmian
technologicznych). Strategia może kultywować technologie – być dobrana
ze względu na daną technologie, wreszcie – to technologia może prowadzić
do poznania strategii [Allouche i Szmidt 1995];
b) ocenę i przewidywania dla danej technologii na przyszłość: ocena ta zależy
od typologii technologii, tj. natury zasobów technologicznych umożliwiających realizację celów biznesowych także w wymiarze operacyjnym, diagnozy co do strategicznych zdolności zasobów, tak w odniesieniu do technologii podstawowych, jak i kluczowych czy dopiero w fazie wprowadzania;
dotyczy to także oceny cyklu życia technologii (osiągnięcia przez nią limitu
fizycznej wydolności, możliwości jej modernizacji lub wymiany);
c) związek nowej techniki lub technologii z konkurencyjnością swojego przedsiębiorstwa, tj. zdolność stworzenia przewagi konkurencyjnej poprzez technologię prowadząca do przewagi kosztowej, dyferencjacji, niszy rynkowej
lub kooperacji [Duczkowska-Małysz 2008]. Związek technologii z konkurencyjnością jest oczywisty – występuje poprzez wysiłek inwestycyjny, wysiłek w dziedzinie badań i rozwoju oraz w dziedzinie innowacji;
d) związek nowej technologii z innowacyjnością, tj. z nowymi produktami, nowymi zachowaniami przedsiębiorstwa, nowymi kombinacjami pozostałych
elementów składających się na funkcjonowanie lub strategię przedsiębiorstwa [Sundbo 2001].
Powyższe oznacza, że nowe techniki i technologie nie mogą być przedmiotem
decyzji oderwanych od sytuacji przedsiębiorstwa, jego miejsca na rynku, pozycji
w konkurencji, a przede wszystkim od strategii przedsiębiorstwa. Może to oznaczać także, że sama technologia nie gwarantuje jeszcze sukcesu na rynku, a mniej
nowoczesne technologie nie powodują upadłości przedsiębiorstwa. To względnie
warunkowe stwierdzenie jest prawdziwe, jeśli przyjmie się, że przedsiębiorstwa
zarządzane są racjonalnie, decyzje podejmowane świadomie, a nie przypadkowo,
a wybór strategii dokonany został z pełną odpowiedzialnością. Przedsiębiorstwa,
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które na rynku obsługują nisze, które jako główną ofertę sprzedają produkty tradycyjne nie muszą walczyć o nowe technologie i nowe techniki w produkcji, mogą
natomiast zastosować najnowocześniejsze rozwiązania w systemie zarządzania,
informacji, współpracy biznesowej. Podobnie rzecz dotyczy przedsiębiorstw, które konkurują dyferencjacją produktu lub, które konkurują kosztowo i mają małą
skalę produkcji (a produkt wypuszczają równie dobry).
Podstawowym kryterium podejmowania decyzji o wprowadzeniu nowej techniki lub technologii jest pojawiająca się konieczność w przedsiębiorstwie, wynikająca jednocześnie z trzech grup czynników:
a) z potrzeb i zachowań kupujących (konsumentów, organizacji) – jeśli przedsiębiorstwo dojdzie do wniosku, że tylko w ten sposób sprosta nowym lub
zmieniającym się potrzebom rynku (innowacje popytowe);
b) z sytuacji konkurencyjnej obecnej i w przyszłości, tj. konkurencyjności
w branży (tempo i stopień koncentracji, bariery wejścia i wyjścia z konkurencji, tempo przyrostu popytu, rozmiary rynku i ich zmiana) i pozycji konkurencyjnej samego przedsiębiorstwa (innowacje podażowe);
c) z samego poziomu techniki – kierunków rozwoju technologii, opłacalności jej zastosowania, poprawy poziomu produktywności i efektywności
w przedsiębiorstwie, poprawy zdolności strategicznych.
Przemysł rolno-spożywczy jest szczególną w obecnej dobie branżą, w porównaniu z innymi stosunkowo trudno się globalizuje, co daje szansę nie tylko małym
i najmniejszym podmiotom na rynku, ale przede wszystkim daje możliwość przygotowania oferty zróżnicowanej pod każdym względem (nie ma takiego smaku
produktu, żeby nie można było wytworzyć jeszcze jednego). Natomiast ten przemysł, jak inne, podlega prawom rynku, prawu koncentracji, konsolidacji branży
i dostosowania do zmieniających się warunków otoczenia.

3. Przesłanki wdrażania nowych technik i technologii wynikające
z sytuacji w branży rolno-spożywczej
Choć nie jest intencją opracowania analizowanie sytuacji przemysłu rolnospożywczego, to na tle omówionych wyżej kwestii nasuwa się kolejna, dotyczące
roli nowych technik i technologii, jaką przydają jej same przedsiębiorstwa. Podstaw do ciekawych stwierdzeń dostarcza raport „Przemysł spożywczy w Polsce”
sporządzony w 2008 r. dla ING [Urban 2002]. Z danych tych wynika, że od wejścia
Polski do UE dynamicznie rośnie wielkość nakładów w tym przemyśle, głównie
zaś w branżach, takich jak przemysły: owocowo-warzywny, drobiarski, mięsny,
rybny, cukierniczy, olejarski, spirytusowy, cukrowniczy. Cześć tych nakładów wynikała z konieczności dostosowania się do standardów unijnych, a część z chęci poprawy konkurencyjności. Po wejściu do UE wszystkie branże odnotowały
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znaczny wzrost sprzedaży i łączyć to należy z korzyściami płynącymi z jednolitego rynku europejskiego.
Niewiele zmienia się struktura podmiotowa tej branży. Duże rozproszenie, niski poziom koncentracji produkcji powoduje, że przemysł ten angażuje w większym stopniu niż branże pozarolnicze siłę roboczą, a praca jest mniej wydajna,
przynajmniej w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Według danych ze
wspomnianego raportu udział tzw. dużych przedsiębiorstw w przemyśle spożywczym według liczby zatrudnionych wynosi ok.1,5%, przedsiębiorstw średnich –
6,5%, małych – 27% i mikro – 65% [Urban 2002]. Biorąc pod uwagę liczbę podmiotów gospodarczych – ok. 18,3 tys. – należy uzupełnić, że aż 92% tej ilości to
firmy zatrudniające do 50 pracowników (czyli mikro i małe).
Lata po wejściu Polski w struktury europejskie charakteryzuje wprawdzie postępujący stopień koncentracji, ale w dalszym ciągu produkcja przemysłu rolnospożywczego, także w innych krajach UE, należy do najbardziej rozdrobnionych.
Zamieszczona w raporcie analiza odpowiedzi samych zainteresowanych
(przedsiębiorstw) wskazuje na interesujące z punktu widzenia omawianego tematu zjawiska:
a) ponad połowa przedsiębiorstw (55%) oceniła swoją sytuację jako dobrą lub
bardzo dobrą;
b) 63% respondentów stwierdziło, że ich sytuacja w ostatnich latach poprawiła
się lub poprawiła się zdecydowanie;
c) także 63% badanych oczekuje wzrostu lub zdecydowanego wzrostu portfela
zamówień;
d) innowacyjność produktu znalazła się na 6 (przedostatnim) miejscu wśród
czynników umożliwiających skuteczne konkurowanie; znalazła się za takimi – zdaniem przedsiębiorców – czynnikami, jak: wysoka jakość i bezpieczeństwo produktu, wysoka jakość handlowa, wysoko kwalifikowana kadra,
efektywny system dystrybucji, wysoka wydajność;
e) istotne jest, iż na pytanie: na czym koncentrowały się w latach 2004–2007
inwestycje aż 87% przedsiębiorstw podało kierunki związane z unowocześnianiem technik i technologii (poprawa jakości produktów, modernizacja
linii produkcyjnych), a 72% podało unowocześnienie techniki i wprowadzenie nowego produktu;
f) podobne miejsce zajmuje odpowiedź na pytanie o wykorzystanie środków
unijnych – na pierwszych miejscach znajdują się takie kierunki, jak modernizacja linii produkcyjnych, poprawa jakości produktu, a dalej – wdrożenie
nowych technologii i wprowadzenie nowych produktów;
g) wprowadzenie nowoczesnych technologii i nowe inwestycje są również wybierane przez znakomitą większość respondentów jako kierunki strategiczne (75%) i odpowiedź tę poprzedzają takie strategiczne wybory, jak: zwiększenie udziału w rynku, czy wzrost produkcji;

Wprowadzanie nowoczesnych technologii i technik w sektorze rolno-spożywczym ...

43

h) wśród 15 wymienionych barier dla działalności przedsiębiorstw na żadnym
miejscu nie została wymieniona bariera dostępności do nowoczesnych technologii, ma to fundamentalne znaczenie, gdyż w poprzednich pytaniach respondenci dużą wagę przykładali do tego czynnika (jako czynnika sukcesu
lub kierunku inwestowania i rozwoju).
Przedstawione wyniki ankiety wskazują, że przedsiębiorstwa nie są do końca
świadome roli nowoczesnych technik i lepiej wypadają, gdy mają odpowiedzieć
na temat planów lub osiągnięć dotyczących firmy niż w przypadku analizy rynku.
Oznacza to dalej, że w tych przedsiębiorstwach problemy zarządzania są niezbyt
dobrze rozumiane. Każde nakłady na unowocześnienie produktu, poprawę jakości, modernizację produkcji, to wprowadzanie innowacji i poprawa techniki (wytwarzania, zarządzania), co także może oznaczać nowe technologie. Z jednej więc
strony przedsiębiorcy w swoich odpowiedziach wskazują na unowocześnianie
przedsiębiorstw (bazy wytwórczej), z drugiej wskazują na przedostatnim miejscu
innowacyjność jako przewagę konkurencyjną. Takie postrzeganie roli innowacji
dowodzi produkcyjnej, a nie marketingowej opcji w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

4. Bariery wprowadzania nowoczesnych technik i technologii
Podejście do wdrażania nowych technik i technologii powinno zasadniczo różnić się od tego, które dominowało w gospodarce centralnie planowanej. Decyzje
o wprowadzaniu innowacji i postępu technicznego (bo w takich kategoriach należy rozpatrywać nowe techniki) zależą od sytuacji wewnętrznej przedsiębiorstwa,
ale w większym stopniu od tego, co dzieje się w otoczeniu – wyzwań rynkowych
(kupujących, konkurencji) i zmian technologicznych. Bariery wprowadzania nowych technik i technologii w przemyśle spożywczym w tym kontekście mogą być
różnej natury:
■ ze względu na sytuację wewnętrzną przedsiębiorstwa może to być: bariera
wiedzy zarządzających (wszak nowe techniki dotyczą nie tylko produkcji,
ale zarządzania, informacji, dystrybucji). Może to być bariera środków finansowych (choć UE spieszy z pomocą dla wszystkich innowatorów, to nie
jest łatwo pozyskać pieniądze unijne, zwłaszcza w kontekście konieczności
posiadania środków własnych). Trzecią barierą może być sytuacja rynkowa
i konkurencyjna przedsiębiorstwa, któremu ze względu na swoją pozycję nie
opłaci się ponosić dużych inwestycji w nowoczesność, bo przedsiębiorstwo
nie widzi szans na szybki zwrot tej inwestycji;
■ ze względu na sytuację w otoczeniu przedsiębiorstwa barierą może być
struktura branży – małe przedsiębiorstwo niewspółpracujące biznesowo
z innymi, nie ma zdolności strategicznej do ponoszenia dużych nakładów
na innowacje. Barierą może być dostępność nowych technologii (obarczona
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opłatami, np. za patenty, wykupieniem przez wyłącznego właściciela danego
patentu itp.), barierą może być system prawny uniemożliwiający zastosowanie
niektórych technologii (np. ze względu na wymogi zdrowotne produktu).
W każdym przypadku wprowadzenie nowoczesności do przedsiębiorstwa
musi być poprzedzone kalkulacjami, za kluczowy punkt obierającymi opłacalność
takiej inwestycji w krótkim i długim okresie. Przy tym w długim okresie przedsiębiorstwo musi uwzględniać przyszłe potrzeby rynku, konkurencję, warunki
dostawy, sprzedaży bądź przyszły kurs walutowy. Wprowadzanie nowych technologii jest procesem wieloaspektowym i w złożonych warunkach funkcjonowania
przedsiębiorstw oraz wobec narastającej konkurencji coraz większy nacisk przedsiębiorcy muszą położyć na kwestie zarządzania firmą. Sama nowa technika lub
zmiana technologii wytwórczej nie gwarantuje bowiem większego sukcesu, jeśli
nie wynika ze strategii przedsiębiorstwa, z konieczności dostosowania się do nowych wyzwań rynkowych lub stanu własnej niewydolności.

5. Podsumowanie i wnioski
Polski sektor rolno-spożywczy postrzegany jest jako najbardziej dynamicznie
rozwijający się po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Dotychczasowe zmiany,
jakie się w nim dokonały, zaowocowały wzrostem eksportu i zwiększeniem obecności polskich firm na rynkach zagranicznych. Dalszy rozwój tego sektora nie
będzie już tak prosty, o jego konkurencyjności decydować będzie możliwość procesów dostosowawczych, wynikających z nowych wyzwań: obrony przed rosnącą
konkurencją kosztową w sektorach tradycyjnych (produkty masowe), możliwości dyferencjacji produkcji, wyboru odpowiednich strategii rynkowych. Wymusi
to zawiązywanie aliansów, wchodzenie w partnerstwo biznesowe, koncentrację,
konsolidację w poszczególnych branżach, zmiany w systemie zarządzania, wdrożenie nowych technik do podejmowania decyzji, do budowy systemu informacji
marketingowej, do zarządzania strategicznego.
Pytanie o to, kto powinien w przedsiębiorstwie być kierującym wprowadzaniem nowych technik i technologii nie jest bezzasadne. Związane jest to ze strategiczną odpowiedzialnością za biznes [Johnson i Scholes 2002].
Niniejsze opracowanie odnosi się do zagadnienia wprowadzania nowych technik i technologii jako do problemu dla zarządzających, bez zróżnicowań branży albo
wielkości przedsiębiorstwa. Jest oczywiste, że każda branża spożywcza dotknięta
jest swoimi problemami rozwojowymi, ma odmienne szanse i zagrożenia przed
sobą, ma inną pozycję na rynku u kupujących (ze względu na rodzaj produktu, jaki
wytwarza). Z tego punktu widzenia technologiczne zmiany mogą dotyczyć:
■ innowacji dominujących w sektorze dostawców surowców (gospodarstw
rolnych), gdzie wprowadzenie nowych technologii (poprzez nowe odmiany,
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maszyny, nawozy, środki ochrony) przynosi korzyści dla przemysłu przetwórczego i dla samego gospodarstwa (łańcuch wartości). Coraz częściej
jednak takim sukcesom muszą towarzyszyć nowe technologie informatyczne (do komunikacji i zarządzania);
■ innowacji służących rozszerzeniu i unowocześnieniu skali produkcji (systemy wytwarzania), gdzie korzyści powstają wskutek zjawiska ekonomii skali
i doświadczeń z zastosowania nowych technologii. Strategicznym wyzwaniem staje się działanie, które polega na tym, żeby to doświadczenie przerodziło się w dobrą praktykę dla całego przedsiębiorstwa;
■ innowacji w informacji – działach usługowych przedsiębiorstwa (finansowy,
zaopatrzenia, dystrybucji, marketingu) z zastosowaniem technik IT jako zadanie główne dla przedsiębiorstwa;
■ innowacji bazujących na wiedzy i wynalazkach, dających szanse na przygotowanie nowych produktów, na wdrożenie wynalazków do etapu masowej
produkcji.
Związek strategii przedsiębiorstw z techniką w przedsiębiorstwie musi być jednoznaczny i klarownie zarządzający musi umieć odpowiedzieć na pytania:
■ jak nowa technika zmieni sytuację konkurencyjną przedsiębiorstwa,
■ jak poprawi zdolności strategiczne,
■ jak osiągnąć korzyści i jak zorganizować przedsiębiorstwo wobec chęci
wdrożenia nowych technik lub technologii.
Nowe techniki i technologie zmniejszają bariery wejścia do konkurencji (ekonomia skali), zastępują stare produkty nowymi, gorsze – lepszymi, umacniają pozycję dostawców (gdy oni są innowatorami) lub kupujących. W szybko zmieniającym się świecie kurczy się cykl życia technologii i zadaniem zarządzających jest
najlepsze jej „przełożenie’ na efekty rynkowe. Najlepsze rezultaty osiągają te firmy,
w których jest dobra komunikacja wewnątrz przedsiębiorstwa, gdzie procesom
innowacji sprzyja cały personel, poczynając od najwyższej kadry, oraz dominuje
kultura „uczenia się”. Ułatwiać to powinna struktura firmy i proces zarządzania.
Zarządzający ma obowiązek nie tylko zachęcać do tworzenia nowych produktów,
ale ponadto zorganizować system, który umożliwi realizację tego postulatu, stworzyć możliwość zastosowania nowej technologii, bardziej efektywnej, poprawiającej pozycję konkurencyjną firmy [Wheelen i Hunger 2002]. Jest oczywiste, że tak
się dzieje w przedsiębiorstwach, które są dojrzałe, dobrze i fachowo zarządzane,
które mają ugruntowaną pozycję na rynku. Ale nawet te przedsiębiorstwa nie mają
zapewnionej przyszłości, gdyż jest ona przedmiotem nieustannej gry rynkowej.
Polski sektor rolno-spożywczy rozdrobniony, o małej skali produkcji pojedynczego przedsiębiorstwa funkcjonuje równolegle na rynku z przedsiębiorstwami
dużymi, korporacjami transnarodowymi. Podejście do barier wprowadzenia nowej techniki lub technologii jest zasadniczo odmienne w tych dwóch rodzajach
podmiotów: tam, gdzie jest mała skala produkcji, gdzie często występuje duży
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udział pracy żywej wprowadzenie innowacji (przy istniejących rezerwach) ma zupełnie inne znaczenie, pozwala pracę zmechanizować, poprawić jakość istniejących cech produktu. Wdrożenie nowych wynalazków musi być stosowne do skali
produkcji, aby taki wynalazek mógł w liczącym się czasie być zyskowny.
Korporacje międzynarodowe przychodzą z techniką firm macierzystych, mają
dojrzałe technologie, które często są najnowszymi technologiami na polskim rynku. Tu problem wdrażania nowych technik ma inny wymiar, jest kwestią strategii
firmy macierzystej, zyskowności i rozmiaru rynku polskiego oraz skali eksportu.
Każdy rodzaj wymienionych przedsiębiorstw we właściwy dla siebie sposób
musi podejmować działania zmierzające do wprowadzania innowacji, do zmian
odpowiadających wyzwaniom rynkowym i rozwojowym. Nie istnieje obiektywna
miara nowoczesności przedsiębiorstwa [Penc 1999], nowoczesności techniki i technologii jeśli nie są one związane z celami, rynkiem, strategią, nie przynoszą zwrotu
nakładów oraz są przedmiotem decyzji samych dla siebie. Kupujący oceniają przedsiębiorstwa przez pryzmat ich oferty rynkowej, jakości, lepszych cech użytkowych
niż oferuje konkurencja. Każde przedsiębiorstwo poszukuje swoich dostawców
„innowacji” stosownie do potrzeb. Zróżnicowany przemysł rolno-spożywczy działa podobnie, przy czym każdy podmiot, mając prawo do podejmowania decyzji
rozwojowych zdeterminowanych własną sytuacją nie może tracić z pola widzenia
ogólnych prawideł zarządzania i zmian w otoczeniu, w jakim funkcjonuje.
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STRESZCZENIE

W artykule przedstawiono analizę uwarunkowań wprowadzania rozwiązań innowacyjnych w sektorze rolno-spożywczym w warunkach coraz bardziej złożonej rzeczywistości
ekonomicznej i społecznej. Przedsiębiorstwa wchodząc na rynek przystępują do konkurencji globalnej. Jest zatem zasadne, aby wybierały sobie strategie ułatwiające im penetrację
rynków międzynarodowych i odnalezienie się wobec nasilających się procesów globalizacji.
Polski sektor rolno-spożywczy wkraczając w nową epokę rozwoju znalazł się z jednej strony pod wpływem ogólnoświatowych tendencji rozwojowych, kształtowanych przez najsilniejsze gospodarki wszystkich kontynentów, z drugiej w zakresie działania prawa wspólnotowego na Jednolitym Rynku Europejskim. Dla przedsiębiorstw oznacza to zwiększającą się konkurencję, konieczność wkładania coraz większego wysiłku w pozyskanie klienta.
Realizacja tych działań wymusza pokonywanie występujących barier, wprowadzanie nowych technik i technologii do przedsiębiorstw.
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THE INTRODUCTION OF MODERN TECHNOLOGIES AND TECHNIQUES IN AGRI-FOOD SECTOR AS THE MANAGEMENT MATTERS
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SUM M A RY

In the article introduced analysis of conditions of initiation of innovative solutions
in agri-food sector more and more complicated economic and social reality conditions.
Enterprises enter the market contest global competition. Is so legitimate, so that choose to
themselves strategies making easy them penetration of international markets and recovery themselves in the face of growing more intense globalization processes.
Polish the agri-food sector entering into the new era of development was found on one
hand under of worldwide development tendencies, shaped by most strong economies of
all continents, from second within the range operation of Single European Marked. For
enterprises it means growing larger competition, necessity to put more and more greater
effort into gaining over the customer. Realization of these activities force for conquering of
occurring barriers, initiation of new techniques and technologies to enterprises.
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OBSZARY AKTYWNOŚCI INNOWACYJNEJ LOKALNYCH GRUP
DZIAŁANIA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM
1. Wprowadzenie
Doświadczenia wsi polskiej i europejskiej uczą, że tempo rozwoju obszarów
wiejskich wymaga czasu i cierpliwości, a także respektowania zasady, że nie wyłącznie „twarde” parametry ekonomiczne, infrastrukturalne określają szanse konkretnych gmin, lecz to, co jest nazywane „kapitałem społecznym” [Kłodziński
2005]. To elity, twierdzi J. Wilkin [2003], a więc liderzy, radni i przedsiębiorcy
oraz instytucje i lokalne organizacje pozarządowe decydują o tempie rozwoju. Podejmując konkretne działania o charakterze innowacyjnym podnoszą one konkurencyjność obszaru [Gralak 2008].
Wspieranie innowacyjności, jako ważne narzędzie zdobywania przewagi konkurencyjnej, znajduje szczególne miejsce w dokumentach strategicznych województwa warmińsko-mazurskiego. Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego do 2020 r., w jednym z celów strategicznych zakłada wzrost konkurencyjności gospodarki, realizowany m.in. przez
stymulowanie działalności innowacyjnej w regionie. Także Regionalna Strategia
Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego wskazuje na konieczność budowania potencjału innowacyjnego, będącego jednym z kluczowych
czynników gwarantujących rozwój. Również w skali lokalnej zainteresowanie tak
samorządów gminnych, jak i partnerstw terytorialnych stymulowaniem działań
innowacyjnych ciągle wzrasta. Rozwiązania innowacyjne, mimo znacznego upośledzenia gospodarczego województwa1, stają się ważnym czynnikiem stymulo1 Województwo warmińsko-mazurskie jest zaliczane do regionów najbiedniejszych w Europie,
o znacznych kontrastach społecznych, ekonomicznych i środowiskowych - poczynając od obszarów
cennych przyrodniczo z jednej strony, do obszarów popegeerowskich - biedy i ubóstwa z drugiej.
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wania jego rozwoju. Takiej orientacji programów rozwoju sprzyja przekonanie, że
tylko w pełni oryginalne rozwiązania są w stanie zniwelować zapóźnienie rozwojowe regionu.
Inspiratorem działań innowacyjnych stymulujących rozwój obszarów wiejskich Warmii i Mazur są lokalne grupy działania (LGD), które obejmują 95%
gmin wiejskich i miejsko-wiejskich regionu.
Specyfika funkcjonowania LGD, oddolne planowanie uwzględniające zasoby
objętego lokalną strategią rozwoju (LSR) obszaru, dała mieszkańcom możliwość
formułowania nowatorskich koncepcji działania. Wdrażane programy zainspirowały wielu mieszkańców obszarów wiejskich do poszukiwania sposobów na
wykorzystanie zasobów lokalnych, a także wprowadzania nowych usług sprzyjających poprawie jakości życia. Oddolne podejście i współpraca w ramach trójsektorowego partnerstwa przyczyniła się do legitymizacji przyjętych w LSR przedsięwzięć i operacji, których realizacja wpisała się w specyficzne uwarunkowania
poszczególnych, objętych lokalnymi programami rozwoju, subregionów.
Obserwacja dokonań LGD działających na terenie województwa warmińskomazurskiego pozwala sformułować tezę, że wdrażanie zintegrowanych programów rozwoju obszarów wiejskich w postaci LSR, sprzyja podejmowaniu przez
członków partnerstwa (partnerów gospodarczych, społecznych i reprezentujących sektor publiczny) rozwiązań innowacyjnych.
Weryfikując przedstawioną tezę za cel pracy przyjęto wskazanie obszarów aktywności lokalnych grup działania z województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie podejmowania działań innowacyjnych na obszarach wiejskich. Szczegółowej analizie i weryfikacji poddano zapisy 14. lokalnych strategii rozwoju (LSR),
które na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego zostały przyjęte do finansowania w latach 2009-2015.

2. Charakterystyka przedsięwzięć innowacyjnych LGD
LGD stanowią specyficzną formę współpracy podmiotów trzech sektorów,
społecznego, gospodarczego i publicznego. Jednym z ich głównych celów działania jest wzrost konkurencyjności obszaru poprzez rozwój innowacji2.
W strategiach wszystkich funkcjonujących w województwie warmińsko-mazurskim LGD zostały zaplanowane operacje nie podejmowane wcześniej na tym
obszarze, które prezentują nowatorskie podejście do stymulowania rozwoju lokalnego. Przewidziane do realizacji operacje można przyporządkować do czterech
grup obejmujących:
2 Mówi o tym §2 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja
2008 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji
lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
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niekonwencjonalne wykorzystanie zasobów lokalnych,
innowacyjne sposoby angażowania mieszkańców w rozwój społeczny,
nowatorskie rozwiązania w zakresie wspierania postaw przedsiębiorczych,
zastosowanie technologii informatycznych i komunikacyjnych w stymulowaniu rozwoju lokalnego.
Najbardziej obszerny katalog działań innowacyjnych zaplanowanych do realizacji w ramach lokalnych strategii rozwoju wdrażanych przez LGD stanowią
operacje zakładające niekonwencjonalne wykorzystanie lokalnych zasobów. Takie podejście jest zbieżne z założeniami programu Leader, który w myśl zasady
lokalnego opracowania dokumentu strategicznego zakłada polepszenie zarządzania zasobami lokalnymi i ich waloryzację [Podejście Leader… 2008]. Jak podkreśla M. Halamska [2009], Leader bazuje na zasobach endogennych, przypisując
ogromną rolę społecznościom lokalnym w wyborze kierunku rozwoju obszaru,
wspomaganego środkami zewnętrznymi.
Opis obszaru objętego LSR, zawierający m.in. charakterystykę uwarunkowań
przyrodniczych historycznych i kulturowych oraz opracowane analizy SWOT
umożliwiły LGD zdefiniowanie własnego potencjału i wyznaczenie strategicznych kierunków rozwoju. Innowacyjność w gospodarowaniu zasobami obszaru
wyraża się przede wszystkim w ich nowatorskim wykorzystaniu, głównie w celu
rozwoju turystyki, która staje się jedną z głównych gałęzi światowej gospodarki
[Woźniak, Lechwar 2004, Balińska 2005]. Takie podejście do rozwoju obszarów
wiejskich jest w pełni uzasadnione. Turystyka, stymulując popyt na dobra i usługi
komplementarne (bezpośrednio z nią nie związane) przyczynia się do ogólnego
rozwoju obszaru [Jarosz 1998], co w połączeniu z unikalnymi walorami przyrodniczymi i kulturowymi Warmii i Mazur stanowi szansę poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej mieszkańców obszarów wiejskich regionu.
Spośród licznych inicjatyw wpisujących się w nurt innowacyjnego wykorzystania
walorów przyrodniczych, a także dziedzictwa kulturowego i historycznego wsi na
wyróżnienie zasługują działania LGD mające na celu rewitalizację tożsamości kulturowej. Operacje w tym zakresie koncentrują się m.in. na kultywowaniu tradycji,
przywracaniu lokalnych obrzędów i ginących zawodów, a także na propagowaniu
kuchni lokalnej. W ramach wdrażania LSR planowane są liczne festyny, jarmarki,
biesiady, na których są serwowane dania typowe dla poszczególnych, objętych LSR
subregionów, wskrzeszane zapomniane obrzędy, sprzedawane wyroby lokalnych
rzemieślników. Wszystkie te przedsięwzięcia zakładają udział społeczności lokalnej
i przyjezdnych. Atrakcję stanowią warsztaty lepienia garnków, wyplatania koszy, czy
przygotowania dań kuchni lokalnej.
Na uwagę zasługują także inscenizacje wydarzeń historycznych (np. Bitwa pod
Prostkami), nowatorskie sposoby wykorzystania nieczynnych dziś nasypów kolejowych (Mazurski Trakt Rowerowy), czy starych młynów (Centrum Aktywności
Kulturalnej w Budrach).
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Zasoby przyrodnicze także znalazły swoje miejsce w podnoszeniu atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich, na których wdrażane są LSR. W ramach
wdrażania LSR są zagospodarowywane rzeki na cele turystyczne (np. organizacja
spływów kajakowych o różnym zakresie trudności na rzece Łynie - także ekstremalnych – LGD „Warmiński Zakątek”) czy urokliwe miejsca, przez które wyznaczane są szlaki rowerowe, konne i piesze (np. Szlak Pocztyliona – LGD „Łączy Nas
Kanał Elbląski”, Mazurski Trakt Konny – LGD 9). Godną uwagi inicjatywą jest
budowa punktów obserwacyjnych i transmisje internetowe z codziennego życia
bocianów na obszarze „Ostoi Warmińskiej”, największego w Europie skupiska bociana białego (LGD „Łyna – Sajna” i LGD „Barcja”).
Studium LSR partnerstw z woj. warmińsko-mazurskiego pozwala stwierdzić,
że LGD planując wykorzystanie zasobów obszaru wykazują znaczną troskę o środowisko naturalne. Zasady zrównoważonego rozwoju w planowaniu strategicznym przestrzegały wszystkie, bez wyjątku, partnerstwa lokalne. Nieliczne jednak
z nich zdecydowały się na wprowadzenie innowacyjnych metod wykorzystywania
energii ze źródeł odnawialnych (m.in. LGD „Wysoczyzna Elbląska”, LGD „Warmiński Zakątek”).
Dla większości lokalnych partnerstw z Warmii i Mazur niszami w rozwoju obszaru są działania związane z wytwarzaniem i wprowadzaniem na rynek produktów lokalnych w oparciu o posiadane zasoby. Są to produkty kulinarne, artystyczne, związane z rekreacją i wypoczynkiem, czy wyroby rękodzieła, które stanowią
niepowtarzalny element oferty poszczególnych subregionów. Na wyróżnienie zasługują te inicjatywy, które oprócz wsparcia procesu wytwarzania produktów lokalnych uwzględniły także działania na rzecz opatrzenia tych produktów własną,
lokalną marką (np. LGD 9), sieciowanie podmiotów i stworzenie kanału dystrybucji (np. LGD „Ziemia Lubawska”, LGD „Warmiński Zakątek”), a także zastosowanie narzędzi marketingowych w ich promocji i sprzedaży (np. LGD „Partnerstwo dla Warmii”, LGD „Mazurskie Morze”, LGD „Razem silniejsi”).
Niekonwencjonalnym rozwiązaniem przyczyniającym się do wzrostu aktywności wsi są tzw. wioski tematyczne, tworzone zazwyczaj w oparciu o zasoby lokalne, związane z nazwą danej miejscowości (np. Aniołowo – wioska aniołów – LGD
„Łączy Nas Kanał Elbląski”) lub koncentrujące się wokół konkretnego tematu,
idei (np. Kamionka – wioska garncarska, Suchacz – wioska kaperska i Podgrodzie – wioska dzieci). Z analizy zapisów objętych badaniami LSR wynika, że będą
podejmowane kolejne takie przedsięwzięcia. Za przykład może posłużyć zamiar
utworzenia we wsi Monety (LGD „Lider w EGO”) numizmatycznej wioski tematycznej, w której m.in. za usługi i produkty lokalne turyści będą mogli płacić
walutą „EGO”.
W objętych analizą dokumentach strategicznych LGD duży nacisk jest kładziony także na innowacyjne sposoby angażowania mieszkańców w rozwój społeczny
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obszaru. Zasada oddolnego planowania i wdrażania LSR zakłada szeroki udział
mieszkańców w tworzeniu koncepcji rozwoju oraz partycypacji w realizacji założeń. Dzięki takiemu podejściu jest możliwe podejmowanie nowatorskich działań
umożliwiających rozwiązywanie problemów lokalnych społeczności, przyczyniając się tym samym do wzrostu atrakcyjności danego obszaru, jako miejsca zamieszkania. Jak podkreśla M. Halamska [2009], aktywni społecznie i gospodarczo
mieszkańcy znacząco stymulują proces rozwoju lokalnego.
We wszystkich objętych analizą LSR stwierdzono zapisy sprzyjające zacieśnianiu współpracy w ramach partnerstwa, co świadczy, że ich twórcy dostrzegają ważną rolę sieci społecznych w rozwoju endogennym. Większość LSR posiada zapisy
świadczące o konieczności integracji mieszkańców, rewitalizacji więzi społecznych
oraz animacji do podejmowania działań na rzecz rozwoju wspólnoty. Oprócz typowych działań (np. wspólnej organizacji imprez lokalnych, spotkań integrujących
mieszkańców, wyjazdów studyjnych) LGD zaplanowały do realizacji działania związane z tworzeniem i wsparciem działalności nieformalnych grup (np. Forum Organizacji Pozarządowych – LGD „Warmiński Zakątek”), liderów wiejskich (np. Forum
Sołtysów – LGD 9), czy chętnych do pracy i pomagania innym wolontariuszy (np.
Lokalne Centra Wolontariatu – LGD „Lider w EGO”). Pomocna w stymulowaniu
aktywności społecznej, według zapisów zawartych w LSR LGD „Warmiński Zakątek”, ma być realizacja przedsięwzięcia mającego na celu założenie organizacji pozarządowej w każdej wsi subregionu oraz powołanie Warmińskiego Centrum Inicjatyw Pozarządowych udzielającego wsparcia powstałym organizacjom.
Niekonwencjonalnym podejściem przyczyniającym się do przełamania stereotypów i integracji społecznej jest propozycja LGD „Wysoczyzna Elbląska” zakładająca integrację międzypokoleniową mieszkańców m.in. dzięki planowanej
organizacji szkoleń z zakresu obsługi komputera i wykorzystania Internetu prowadzonych przez młodzież dla osób starszych z jednej strony, z drugiej natomiast
nauka wykonywania tradycyjnych zawodów, sposobów przyrządzania potraw regionalnych prowadzona wśród młodzieży przez osoby w starszym wieku.
Rosnąca świadomość członków LGD dotycząca fundamentalnej roli jaką
w rozwoju obszaru pełnią przedsiębiorczy mieszkańcy skłoniła liczne partnerstwa
do zaproponowania wielu nowatorskich rozwiązań w zakresie wspierania postaw przedsiębiorczych. Studium zapisów LSR wskazuje, że najbardziej popularne
działania w tej grupie koncentrują się na doradztwie dla przedsiębiorców oraz
mieszkańców planujących podjęcie działalności gospodarczej. Partnerstwa lokalne w swoich planach zamierzają angażować ekspertów do pracy z mieszkańcami
(np. LGD „Łączy Nas Kanał Elbląski”) czy uczyć podejścia projektowego i efektywnej organizacji pracy (np. LGD „Kraina Drwęcy i Pasłęki”). W kręgu zainteresowań LGD znalazły się także operacje, których celem jest wpieranie rozwiązań
innowacyjnych w przedsiębiorstwach lokalnych zarówno w zakresie innowacji
produktowej, procesowej, jak i organizacyjnej.

Obszary aktywności innowacyjnej lokalnych grup działania ...

53

Na uwagę zasługuje także nowatorska inicjatywa kilku LGD (m.in. LGD „Partnerstwo dla Warmii”, LGD „Ziemia Lubawska”, LGD „Razem silniejsi”, LGD 9) zakładająca tworzenie sieci współpracy pomiędzy podmiotami lokalnymi. W założeniu mają to być sieci wzajemnych relacji i kontaktów, tworzące warunki i struktury służące wymianie informacji oraz doświadczeń, umożliwiające artykułowanie
wspólnych stanowisk i opinii, a także podejmowanie wspólnych przedsięwzięć.
Powstałe sieci mają w większości skupiać lokalnych przedsiębiorców przyczyniając się tym samym do rozwoju gospodarczego obszaru.
Znamiona innowacyjności mają podejmowane inicjatywy z zakresu ekonomii społecznej. Dużą aktywnością w tym zakresie wykazuje się LGD „Brama
Mazurskiej Krainy”, która wspiera przedsiębiorstwo społeczne „Garncarska Wioska”. Prezentowana inicjatywa została uznana za najlepsze rozwiązanie z zakresu
przedsiębiorczości lokalnej w Polsce. Ten sukces inspiruje inne LGD do działań
na rzecz powstawania przedsiębiorstw społecznych.
Kolejnym przykładem wspierania innowacyjnego rozwoju obszarów wiejskich
jest tworzenie i rozwój klastrów. Takie rozwiązanie proponują 2. z 14. LGD działających na Warmii i Mazurach. LGD „Lider w EGO” planuje rozwój aktywności
gospodarczej poprzez koncentrację podmiotów trzech najdynamiczniej rozwijających się lokalnie branż: rolnictwa, turystyki i usług prozdrowotnych, w ramach
przedsięwzięcia „Miltiklaster EGO”. Z kolei LGD „Brama Mazurskiej Krainy” zamierza utworzenie lokalnego klastra branżowego z wykorzystaniem potencjału
firm sektora turystycznego, lokalnych rzemieślników, producentów i przetwórców.
Jak wynika z zapisów LSR LGD „Brama Mazurskiej Krainy” połączenie małych
wiejskich firm, instytucji i organizacji oraz stworzenie płaszczyzny sformalizowanej współpracy spowoduje poprawę konkurencyjności, zwiększenie wydajności
oraz stworzenie kompleksowej obsługi mieszkańców i turystów.
W grupie działań LGD związanych z zastosowaniem technologii informatycznych i komunikacyjnych w stymulowaniu rozwoju lokalnego znalazły się
operacje o wysokim, jak na lokalne warunki, poziomie innowacyjności. Wdrożenie nowoczesnych technologii informatycznych przewiduje co druga LGD
z województwa warmińsko-mazurskiego. Mogą one zostać wykorzystane m.in.
w kształceniu na odległość, sprzedaży produktów lokalnych oraz promocji obszaru. Za przykład może posłużyć zamiar stworzenia sieci nowoczesnych Gminnych
Centrów Informacji na obszarze działania LGD „Lider w EGO” oraz wdrożenie
systemu informacji wizualnej obszaru. Najczęściej wskazywane w LSR są zamierzenia dotyczące tworzenie stron internetowych i baz danych zawierających informacje o atrakcjach turystycznych, produktach lokalnych, ofercie gospodarstw
agroturystycznych, imprezach i festynach, a także organizacji kawiarenek internetowych przyczyniających się do budowy społeczeństwa informacyjnego na wsi.
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3. Podsumowanie
Studium zapisów lokalnych strategii rozwoju partnerstw terytorialnych z województwa warmińsko-mazurskiego w pełni potwierdziło tezę o ważnej roli jaką
pełnią LGD w stymulowaniu i wdrażaniu rozwiązań innowacyjnych na obszarach
wiejskich. Nowatorskie staje się wykorzystanie walorów przyrodniczych oraz rewitalizacja dziedzictwa kulturowego i historycznego subregionów wiejskich. Konsekwencją tych działań jest obserwowane ożywienie i wzmocnienie tożsamości
kulturowej wsi. Coraz częściej, wobec wszechobecnej unifikacji stylu życia, są dostrzegane szczególnie przez turystów, niepowtarzalne, wyjątkowe, jedyne w swoim rodzaju walory obszarów wiejskich. Rozwijająca się „moda na lokalność”
sprzyja kultywowaniu tożsamości kulturowej, a niekonwencjonalne sposoby na
przyciągnięcie turystów i stworzenie dla nich atrakcyjnej oferty przyczynią się do
rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich.
Szczególnie godne zainteresowania i uwagi wśród przyjętych działań innowacyjnych, zawartych w LSR, są pomysły na angażowanie mieszkańców w lokalny
rozwój społeczny i gospodarczy. LGD poszukują nisz rozwoju drobnej przedsiębiorczości wiejskiej oraz animują mieszkańców do podejmowania działań służących poprawie jakości życia. Popularne stają się działania zakładające tworzenie
sieci podmiotów lokalnych, będących platformą wymiany doświadczeń, wiedzy
i umiejętności, umożliwiających podejmowanie wspólnych przedsięwzięć. W założeniu takie sieci mogą skupiać zarówno podmioty działające na rzecz rozwoju
społecznego, jak i gospodarczego.
W stymulowaniu rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich innowacyjne
okazują się także przedsięwzięcia będące narzędziem wspierania aktywności wsi.
Do takich rozwiązań można zaliczyć operacje związane z tworzeniem wiosek tematycznych i klastrów. Liczne są również przykłady działań dotyczących wdrożenia technologii informatycznych i komunikacyjnych, głównie w sprzedaży produktów lokalnych, promocji obszaru i służące kształceniu mieszkańców.
Konkludując można stwierdzić, że prezentowane przykłady zawartych w LSR
działań innowacyjnych inspirują mieszkańców obszarów wiejskich do podejmowania działań przyczyniających się do efektywnego wykorzystania posiadanych
zasobów, co pozwala mieć nadzieję na wzrost konkurencyjności obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego.
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OBSZARY AKTYWNOŚCI INNOWACYJNEJ LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA
W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM

Słowa kluczowe: działania innowacyjne, lokalna grupa działania, lokalna strategia rozwoju, województwo warmińsko-mazurskie
STRESZCZENIE

W artykule przedstawiono przykłady aktywności innowacyjnej lokalnych grup działania z województwa warmińsko-mazurskiego. Planowane w ramach realizacji lokalnych
strategii rozwoju operacje można przyporządkować do czterech grup obejmujących:
– niekonwencjonalne wykorzystanie zasobów lokalnych,
– innowacyjne sposoby angażowania mieszkańców w rozwój społeczny,
– nowatorskie rozwiązania w zakresie wspierania postaw przedsiębiorczych,
– zastosowanie technologii informatycznych i komunikacyjnych w stymulowaniu
rozwoju lokalnego.
Prezentowane przykłady zawartych w LSR działań innowacyjnych inspirują mieszkańców obszarów wiejskich do podejmowania przedsięwzięć przyczyniających się do
efektywnego wykorzystania posiadanych zasobów, co pozwala mieć nadzieję na wzrost
konkurencyjności obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego.
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The article presents innovative activity examples of local action groups from Warmia
and Mazury voivodeship. The planned within local strategies operations include:
– non conventional usage of local resources,
– innovative manners of inhabitants work in social development,
– innovative solutions in enterpreneurial profile support,
– informatic and communication technologies usage in local development stimuli.
The presented examples of innovative actions included in local strategy of development encourage rural inhabitants to undertake activities, which help in effective usage
of local resources. It increases the competetiveness of rural areas of Warmia and Mazury
voivodeship.
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PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET WIEJSKICH W OBSZARZE
TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH –
DOŚWIADCZENIA UCZESTNICZEK NIEMIECKIEGO PROJEKTU
MODELOWEGO
1. Wstęp
W literaturze przedmiotu przedsiębiorczości wiejskiej przypisuje się ogromne
znaczenie [Duczkowska-Małysz, Duczkowska-Piasecka 1996, s. 216; Hunek 1993,
s. 17; Kłodziński 2006, s. 65; Hunek 1995, s. 130; Sawicka 2005, s. 5]. Przedsiębiorczość wiejska uznawana jest za najskuteczniejszy sposób aktywizacji społeczności
wiejskiej, przyczynia się do lepszego zaspokajania lokalnych potrzeb, uruchamia
mechanizm mnożnikowy, jest szansą na modernizację wsi i rozprzestrzenianie
postępu technicznego. Prowadzi do wzrostu dochodów i jest najważniejszym sposobem walki z wiejskim bezrobociem [Duczkowska-Małysz 1993, s. 13]. Szczególne znaczenie ma przedsiębiorczość kobiet wiejskich. Kobiety wiejskie są z jednej
strony grupą najbardziej zagrożoną bezrobociem, konieczna jest zatem ich aktywizacja zawodowa, z drugiej zaś strony to właśnie kobiety w środowisku wiejskim
są często liderkami zmian. Szansą na utrzymanie żywotności i podnoszenie atrakcyjności obszarów wiejskich jest przedsiębiorczość związana z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi.

2. Projekt „IT-Kobiety Wiejskie”
Udanym sposobem integracji kobiet wiejskich w tematykę technologii informacyjno-komunikacyjnych jest niemiecki projekt modelowy „IT-kobiety wiejskie” (IT-Landfrauen) realizowany w latach 2002- 2004 przez Niemiecki Związek
Kobiet Wiejskich we współpracy z Andreas Hermes Akademie z Bonn.

58

Malwina Bajer

Projekt opierał się na trzech filarach. Pierwszym z nich było stworzenie internetowej platformy wspierania przedsiębiorczości kobiet wiejskich (Landportal); drugim (najważniejszym elementem projektu) wykształcenie 44 wybranych
kobiet wiejskich na tzw. IT-kobiety wiejskie, które stać się miały samodzielnymi
przedsiębiorczyniami i multiplikatorkami. Trzecim filarem były działania na rzecz
networkingu na obszarach wiejskich.
Podczas rocznego szkolenia (6 spotkań po 3 dni w Andreas Hermes Akademie)
wybranym 44 kobietom przekazano wiedzę i umożliwiono zdobycie umiejętności
umożliwiających m. in. tworzenie stron internetowych czy prowadzenie kursów
komputerowych. Celem było przygotowanie do pełnienia (odpłatnie i w ramach
działalności w ramach Niemieckiego Związku Kobiet Wiejskich) wielorakich
funkcji – samodzielnej przedsiębiorczyni prowadzącej działalność gospodarczą
opartą na ICT, webmasterki dla stowarzyszeń kobiet wiejskich i wiejskich przedsiębiorczyń, prowadzącej szkolenia i wykłady na temat komputera i Internetu dla
innych kobiet wiejskich.
Istotny był klucz doboru uczestniczek. 44 członkinie Niemieckiego Związku
Kobiet Wiejskich wybrane zostały spośród ponad 150 chętnych. Warunkami zakwalifikowania do projektu były: co najmniej podstawowe umiejętności obsługi
komputera i znajomość technologii informacyjno-komunikacyjnych, długoletnia
i aktywna działalność w Związku i rozległa siatka kontaktów, gotowość prowadzenia wykładów i szkoleń, odpowiednie doświadczenie oraz gotowość założenia
i prowadzenia własnej firmy [Troue 2004, s. 2].

3. Cel, zakres i metodyka badań
Przeprowadzone przez autorkę badanie miało na celu poznanie specyfiki działalności tych z wykształconych w czasie trwania projektu 44 IT-kobiet wiejskich,
które obecnie, blisko 5 lat po zakończeniu projektu, nadal aktywnie działają jako
przedsiębiorczynie i multiplikatorki. Zidentyfikowano 28 takich kobiet. Badanie
ankietowe przeprowadzono w kwietniu 2009 r., uzyskano 14 odpowiedzi zwrotnych. Wyniki badania ankietowego zostały pogłębione analizą stron internetowych badanych kobiet.
Większość ankietowanych kobiet (86%) to mieszkanki zachodnich landów
Niemiec. Wiek badanych waha się od 35 do 64 lat, przy czym najliczniejsza grupa respondentek jest w wieku 40-44 lata (36% respondentek) i 50-54 lata (21%);
7% respondentek jest w wieku 35-39 lat, 7% w wieku 45-49 lat, 14% w wieku
55-59 lat, a 14% w wieku 60-64 lata. Zdecydowana większość (57%) badanych
kobiet ma wyższe wykształcenie (29% ma wykształcenie pomaturalne, 7% średnie
wykształcenie zawodowe, 7% wykształcenie zawodowe). Wszystkie respondentki
mają długoletni staż działalności w Niemieckim Związku Kobiet Wiejskich – 38%
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działa od 6 do 10 lat, 31% od 11 do 15 lat, 15% działa od 21 do 25 lat, a 15% powyżej 25 lat.
Wszystkie respondentki mają dzieci, choć żadna z respondentek nie ma ich
więcej niż troje (43% troje dzieci, 43% dwoje, zaś 14% jedno dziecko). 57% badanych kobiet ma dorosłe dzieci (ponad 19 lat), 36% dzieci w wieku szkoły ponadpodstawowej (11 – 19 lat), a 29% dzieci w wieku szkoły podstawowej (6-10 lat).
Żadna z badanych kobiet nie ma dzieci młodszych niż 6 lat. Gospodarstwa domowe zdecydowanej większości respondentek składają się z ankietowanej, jej
partnera i dzieci (64% odpowiedzi), 22% mieszka wspólnie z partnerem, dziećmi
i rodzicami lub teściami, 7% z partnerem i rodzicami lub teściami, 7% z dziećmi
i rodzicami lub teściami.

4. Wyniki badań
79% badanych kobiet czerpie dochód z działalności w obszarze IT. Jednocześnie połowa respondentek określiła ten dochód jako marginalny i praktycznie
nieistotny w budżecie domowym. Dla pozostałych 50% respondentek dochód ten
jest dodatkowym źródłem dochodu, co odpowiada głównej idei projektu, zgodnie
z którą IT-kobiety wiejskie miały być przede wszystkim multiplikatorami szerzącymi „IT-wirusa” wśród innych kobiet wiejskich. Połowa badanych jako zakres
geograficzny obszaru działalności podała zasięg swojego Związku, 43% zasięg całego landu a 29% powiat, w którym mieszka.
Zakres usług świadczonych przez IT-kobiety wiejskie w podziale na ostatni
rok działalności i cały okres działalności przedstawiony został w tabeli 1. W tabeli 2 przedstawiono główne grupy klientów IT-kobiet wiejskich.
Tabela 1
Usługi świadczone przez IT-kobiety wiejskie
Świadczone usługi

W ostatnich
12 miesiącach

W całym okresie
działalności

Prowadzenie stron internetowych

78,6%

85,7%

Zakładanie stron internetowych

71,4%

92,8%

Szkolenia i kursy w zakresie poczty elektronicznej

64,3%

71,4%

Szkolenia i kursy w zakresie podstawowej obsługi komputera

57,1%

85,7%

Szkolenia i kursy w zakresie podstaw Internetu

57,1%

78,6%

Szkolenia i kursy w zakresie formatowania tekstu

50,0%

78,6%

Szkolenia i kursy – Vereinsmanager

50,0%

64,3%

Doradztwo/szkolenia w domu

50,0%

64,3%

Doradztwo przy zakupie komputera, sprzętu, oprogramowania

42,8%

64,3%

Szkolenia/usługi zgodnie z życzeniami klientów

42,8%

71,4%
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Świadczone usługi

W ostatnich
12 miesiącach

W całym okresie
działalności

35,7%

64,3%

Szkolenia i kursy - Excel
Szkolenia i kursy – OpenOffice

21,4%

28,6%

Szkolenia i kursy w zakresie obsługi aparatu cyfrowego

21,4%

35,7%

Seminaria i wykłady w zakresie Internet dla początkujących,
podstawy Internetu

21,4%

28,6%

Zgłaszanie w Landportal

21,4%

71,4%

Seminaria i wykłady w zakresie bezpieczeństwa i zagrożeń w
Internecie

14,3%

59,0%

Szkolenia i kursy - Front Page

7,1%

14,3%

Seminaria i wykłady - dzieci w sieci/Internet w przedszkolach

7,1%

35,7%

Seminaria i wykłady w zakresie obsługi komputera i Internetu dla
kobiet wiejskich

7,1%

28,6%

Seminaria i wykłady w zakresie online shopping

7,1%

21,4%

Seminaria i wykłady w zakresie podstawowej obsługi komputera dla
początkujących

7,1%

21,4%

Seminaria i wykłady na temat Landportal

–

35,7%

Seminaria i wykłady w zakresie obsługi komputera i Internetu dla
kobiet

–

21,4%

Seminaria i wykłady nt. Internetu dla Niemieckiego Związku Kobiet
Wiejskich

–

14,3%

Seminaria i wykłady w zakresie obsługi komputera i Internetu dla
seniorów

–

14,3%

Źródło: Badania i opracowanie własne.

Tabela 2
Klienci IT-kobiet wiejskich
Grupa klientów

Odsetek IT-kobiet wiejskich
mających klientów w tej grupie

Kobiety wiejskie z Niemieckiego Związku Kobiet Wiejskich

92,8%

Stowarzyszenia

64,3%

Kobiety wiejskie z Niemieckiego Związku Kobiet Wiejskich prowadzące
działalność gospodarcza

57,1%

Kobiety wiejskie spoza Niemieckiego Związku Kobiet Wiejskich

42,8%

Kobiety wiejskie spoza Niemieckiego Związku Kobiet Wiejskich prowadzące
działalność gospodarcza

35,7%

Rolnicy

35,7%

Seniorzy

28,6%

Kościoły

21,5%

Mężczyźni – mieszkańcy obszarów wiejskich prowadzący działalność
gospodarczą

21,4%
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Grupa klientów

Odsetek IT-kobiet wiejskich
mających klientów w tej grupie

Młodzież

21,4%

Mężczyźni – mieszkańcy obszarów wiejskich nieprowadzący działalności
gospodarczej

7,1%

Gminy

7,1%

Źródło: Badania i opracowanie własne.

Jako skuteczny sposób poszukiwania i znajdowania usługobiorców 79% respondentek wskazało polecenie przez innych klientów, 71% skorzystanie z pośrednictwa Związku, 50% własną stronę internetową, zaś 50% portal internetowy
Landportal.
Wszystkie respondentki zdobyły doświadczenie zawodowe zanim zgłosiły
swój udział w projekcie. Dla 21% była to praca najemna związana z IT, dla 58%
praca najemna niezwiązana z IT, dla 21% doświadczenie w ramach własnej działalności gospodarczej niezwiązanej z IT. Żadna z kobiet nie prowadziła wcześniej
własnej działalności związanej z IT.
Poproszone o wskazanie jednego, najważniejszego powodu, dla którego zdecydowały się podjąć samodzielną działalność gospodarczą, 46% respondentek
wskazało chęć (ale nie konieczność) uzyskania dodatkowego dochodu. Innymi powodami były: brak alternatywnych możliwości zatrudnienia (9%), (jedyna) możliwość powrotu na rynek pracy po przerwie na urodzenie i wychowanie
dzieci (9%), potrzeba samorealizacji (9%), „przedłużenie” hobby (9%), (jedyna)
możliwość połączenia opieki nad zależnymi z pracą zarobkową (9%), (jedyna)
możliwość realizacji własnych pomysłów (9%). Poproszone o wskazanie jednej,
największej bariery na starcie 23% badanych kobiet wskazało brak wiary we własne siły i umiejętności. Inne wskazane bariery to: obawa przed ryzykiem i bankructwem (15% wskazań), problemy ze zbytem (15% wskazań), brak wiedzy z zakresu marketingu, sprzedaży, księgowości itp. (15% wskazań), brak klientów (8%)
brak/zbyt mało doświadczenia (8%), zbyt wysokie obciążenia podatkowe, bariery prawne i biurokratyczne (8%), konieczność opieki nad zależnymi i związany
z tym brak czasu (8%).
Obecnie, po kilku latach działalności, największymi barierami dla IT-kobiet
wiejskich są: brak klientów (20%), problemy ze zbytem (20%), konieczność opieki nad zależnymi i związany z tym brak czasu (20%), niewystarczający dochód
(20%), zbyt wysokie obciążenia podatkowe, bariery prawne i biurokratyczne
(10%), nadmiar obowiązków domowych i związany z tym brak czasu (10%).
Respondentki są świadome tego, że muszą się ciągle dokształcać i aktualizować swoją wiedzę, tym bardziej, że obszar technologii informacyjno-komunikacyjnych jest dziedziną, w której wiedza ulega szybkiej dezaktualizacji. Wszystkie
respondentki deklarują, że na bieżąco aktualizują swoją wiedzę. 71% czyta litera-
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turę i w Internecie, 43% uczestniczy w szkoleniach związanych z komputerami,
36% uczestniczy w szkoleniach z zakresu przekazywania wiedzy, komunikacji, autoprezentacji, 21% aktualizuje swoja wiedzę poprzez wymianę doświadczeń z innymi IT-kobietami wiejskimi a 14% uczestniczy w szkoleniach organizowanych
przez Związek.
Zapytane o to, jak ich zdaniem wyglądać będzie prowadzona przez nie działalność za 5 lat, 42% badanych IT-kobiet wiejskich odpowiedziało, że zakres prowadzonej działalności zmniejszy się (mniej klientów i/lub mniejszy dochód), 33% że
prowadzona działalność będzie mniej więcej na tym samym poziomie, a jedynie
25% założyło, że zakres prowadzonej działalności zwiększy się (więcej klientów
i/ ub większy dochód).
Przedsiębiorczynie, z którymi IT-kobiety wiejskie współpracują zajmują
się działalnością gastronomiczną (43% wskazań), rękodziełem lub rzemiosłem
(43%), prowadzeniem pensjonatów dla gości (36%), oprowadzaniem gości i turystów po okolicy (36%), prowadzeniem tzw. Hofladen – małych sklepów przy
gospodarstwach rolnych oferujących świeże produkty rolne (36%), agroturystyką
(29%), hodowlą psów rasowych czy strusi (21%), uprawą i przetwórstwem ziół
lub/oraz pedagogiką ziołową (14%), prowadzeniem stadniny (7%) i sztuką ludową (7%). Zapytane o warunki rozwoju przedsiębiorczości w regionie, w którym
mieszkają i działają oraz o różnice w szansach dla kobiet i dla mężczyzn, 75% respondentek odpowiedziało, że w ich regionie warunki rozwoju przedsiębiorczości
są takie same dla kobiet i dla mężczyzn (przy czym 50% respondentek zgodziło
się ze stwierdzeniem, że w jej regionie ogólne warunki rozwoju przedsiębiorczości są dobre, takie same dla kobiet jak i dla mężczyzn, zaś 25% zgodziło się ze
stwierdzeniem, że ogólne warunki rozwoju przedsiębiorczości są złe, takie same
dla kobiet jak i dla mężczyzn). 8% respondentek zgodziło się ze stwierdzeniem,
że w jej regionie ogólne warunki rozwoju przedsiębiorczości są dobre, przy czym
dla kobiet lepsze niż dla mężczyzn, natomiast 17% respondentek stwierdziło, że
ogólne warunki rozwoju przedsiębiorczości są złe, przy czym dla kobiet gorsze niż
dla mężczyzn.
Poproszone o wskazanie jednego, najważniejszego czynnika motywującego
ogólnie kobiety do przedsiębiorczości, 25% respondentek wskazało potrzebę samorealizacji. Inne wymieniane powody to: konieczność uzyskania dodatkowego
dochodu (17% wskazań), (jedyna) możliwość powrotu na rynek pracy po przerwie rodzinnej na urodzenie i wychowanie dzieci (17%), (jedyna) możliwość realizacji własnych pomysłów (17%), brak alternatywnych możliwości zatrudnienia
(7%), chęć (ale nie konieczność) uzyskania dodatkowego dochodu (7%), możliwość decydowania o sobie i niezależność (7%). Według respondentek dla sukcesu
rozpoczęcia i prowadzenia własnej działalności szczególnie istotne są: wsparcie
partnera i/lub rodziny (79% odpowiedzi), ciągłe dokształcanie się (71%), ela-
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styczność (64%), umiejętności i wiedza na starcie (57%), właściwy wybór sektora
lub obszaru, w którym zamierza się działać (50%), koncentracja na obranym celu
(50%), networking i możliwość wymiany doświadczeń (43%), robienie „tego, co
się lubi” (43%), skłonność do ryzyka (36%), właściwe doradztwo instytucji doradczych (36%), odporność na stres (29%), orientacja na sukces (29%), dostęp do kapitału lub źródeł finansowania (21%), wsparcie odpowiednich instytucji (14%).
Poproszone o wskazanie jednej największej przeszkody w przedsiębiorczości
kobiet ogólnie 25% respondentek wskazało konieczność opieki nad zależnymi
i związany z tym brak czasu, 25% brak wiary we własne siły i umiejętności, 17%
obawę przed ryzykiem i bankructwem. Inne bariery wskazane przez respondentki
to: brak kapitału lub dostępu do kapitału (8% wskazań), brak lub zbyt małe doświadczenie (8%), nadmiar obowiązków domowych i związany z tym brak czasu
(8%), zbyt wysokie obciążenia podatkowe, bariery prawne i biurokratyczne (8%).
Według respondentek technologie informacyjno-komunikacyjne wspierają
wiejską przedsiębiorczość kobiet poprzez możliwość ogłaszania siebie, swoich
produktów i usług na własnej stronie internetowej (86% wskazań), możliwość
komunikacji z klientami i dostawcami za pomocą poczty elektronicznej (86%),
możliwość aktywnego poszukiwania dostawców i rynków zbytu w sieci (71%),
możliwość poszukiwania i zdobywania odpowiednich informacji, np. odnośnie
przepisów prawnych (71%), wsparcie pracy biurowej (51%), możliwość networkingu z innymi przedsiębiorczyniami i wymianę doświadczeń (43%), bankowość
elektroniczną (43%) oraz telepracę, np. tłumaczenia, księgowość (14%).
Zapytane o wsparcie, jakie ich zdaniem potrzebne jest w obszarze IT na obszarach wiejskich w celu rozwoju i wspierania wiejskiej przedsiębiorczości, 86%
respondentek wskazało na konieczności rozwoju infrastruktury (np. szerokopasmowy Internet), 50% na wykłady i szkolenia skierowane wyłącznie do kobiet,
36% na szkolenia w zakresie podstawowej obsługi komputera, 36% na informacje,
jak się reklamować; jak szukać i znajdować w Internecie potrzebne informacje,
29% na akcje informacyjne na temat potencjału, który tkwi w ICT, 21% na szkolenia w zakresie zaawansowanego użytkowania komputera i Internetu.
Poproszone o wskazanie jednej największej bariery dla kobiet w kontakcie
z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi 36% respondentek wskazało
„nieśmiałość” w obsłudze urządzeń technicznych, 29% nieświadomość potencjału
komputera i/lub Internetu, 21% brak umiejętności obsługi komputera, 14% brak
infrastruktury (np. dostępu do szerokopasmowego Internetu). Zapytane o to, czy
obszar IT lepiej nadaje się jako dodatkowe źródło dochodu na obszarach wiejskich niż inne usługi/produkcja, 75% respondentek odpowiedziało, że jest takim
samym potencjalnym źródłem (dodatkowego) dochodu jak inne usługi/produkcja, 8% respondentek stwierdziło, że obszar IT lepiej nadaje się do pozyskiwania
dodatkowego dochodu przez kobiety na obszarach wiejskich, 17% respondentek
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odpowiedziało, że obszar IT nie jest potencjalnie lepszym źródłem dodatkowego dochodu na obszarach wiejskich niż inne usługi/produkcja (powody to: zbyt
mała liczba klientów, niska gotowość do płacenia rynkowych cen za usługi, mała
akceptacja społeczna dla kobiet działających w obszarze IT, szara strefa). Na pytanie, jakie działania powinny zostać podjęte w regionie w celu podwyższenia
zaangażowania kobiet w przedsiębiorczość, 83% IT-kobiet wiejskich wskazało
ułatwienie dostępu do kapitału, 58% organizację systemu opieki nad osobami zależnymi, 50% wspieranie networkingu, 42% szkolenia w zakresie autoprezentacji,
zarządzania czasem, komunikacji, zarządzania stresem, asertywności, 33% akcje
informacyjne.

5. Podsumowanie
Badane IT-kobiety wiejskie oferują szeroką paletę usług, od kursów i szkoleń
komputerowych dla początkujących, poprzez wykłady i seminaria, po indywidualne usługi doradcze. Ich klientami są przede wszystkim inne kobiety wiejskie, ale
świadczą one również usługi dla kościołów, gmin i stowarzyszeń. Większość respondentek czerpie dochód z działalności jako IT-kobieta wiejska, dochód ten nie
odgrywa jednak znaczącej roli w budżetach ich gospodarstw domowych. Niemal
połowa respondentek zdecydowała się na prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej z powodu chęci uzyskania dodatkowego dochodu. Na początku
działalności największą barierą dla IT-kobiet wiejskich był brak wiary we własne
siły i umiejętności. Obecnie głównymi problemami są: brak klientów, problemy
ze zbytem, konieczność opieki nad zależnymi i związany z tym brak czasu oraz
niewystarczający dochód. Jednocześnie największymi barierami przedsiębiorczości kobiet generalnie, są według respondentek: konieczność opieki nad zależnymi
i związany z tym brak czasu oraz brak wiary we własne siły i umiejętności. W tym
kontekście nie dziwi uznanie przez respondentki wsparcia partnera i rodziny za
najważniejszy czynnik sukcesu rozpoczęcia i prowadzenia własnej działalności
gospodarczej.
Za czynniki, które mogłyby wpłynąć na zwiększenie zaangażowania kobiet
w przedsiębiorczość w regionie ich działalności respondentki uznały przede
wszystkim ułatwienie dostępu do kapitału i organizację systemu opieki nad osobami zależnymi.
Technologie informacyjno-komunikacyjne są według większości respondentek takim samym potencjalnym źródłem (dodatkowego) dochodu na obszarach
wiejskich jak inne usługi. Za podstawowy czynnik wsparcia przedsiębiorczości
kobiet wiejskich w obszarze IT badane IT-kobiety wiejskie uznały konieczność
rozwoju infrastruktury technicznej.

Przedsiębiorczość kobiet wiejskich w obszarze technologii informacyjno-komunikacyjnych 65

Niekwestionowany sukces modelowego projektu „IT-kobiety wiejskie”
w Niemczech przekonuje, że warto jest podjąć próbę multiplikacji tego typu rozwiązań także w Polsce, nawet jeśli początkowo miałyby one dotyczyć jedynie najlepiej rozwiniętych i wyposażonych w infrastrukturę obszarów wiejskich.
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STRESZCZENIE

W artykule przedstawiono wyniki badania ankietowego przeprowadzonego w 2009 r.
wśród uczestniczek niemieckiego projektu modelowego „IT-kobiety wiejskie”. Badaniem
objęto kobiety świadczące (odpłatnie i w ramach Niemieckiego Związku Kobiet Wiejskich) usługi w obszarze technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Na podstawie doświadczeń własnych respondentek i ich wniosków ze współpracy z innymi wiej-
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skimi przedsiębiorczyniami, w artykule przedstawiono bariery i motywatory wiejskiej
przedsiębiorczości kobiet w obszarze ICT, a także opinie respondentek na temat warunków dalszego rozwoju i możliwości wsparcia tej przedsiębiorczości.
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SUM M A RY

This article presents the results of a survey conducted in 2009 on a group of participants of the German pilot project “IT-Landfrauen” (“IT- rural women”). The survey has
been conducted on rural women providing services (chargeable and as activity for the
German Association of Rural Women) in the area of Information and Communication
Technologies (ICT). Based on own experiences of respondents and on their cooperation
with other female entrepreneurs in rural areas, this article presents barriers and motivators of rural female entrepreneurship in the area of ICT and conditions of further development and possible support measures for the entrepreneurship perceived by respondents.
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TECHNOLOGICZNO-EKONOMICZNE ASPEKTY WDRAŻANIA
PRODUKCJI EKOLOGICZNEJ W WYBRANYCH
GOSPODARSTWACH ROLNYCH cz. II
1. Wstęp
Niniejszy artykuł stanowi kontynuację rozważań nad problematyką gospodarowania metodami ekologicznymi zapoczątkowanych przez autorów w artykule
opublikowanym w ZDR 1’09(56).
W poprzednim artykule skupiono się na przedstawieniu ogólnych informacji
oraz uwarunkowań technologicznych istniejących w analizowanych gospodarstwach ekologicznych. W tym artykule dodatkowo odniesiono się do wybranych
aspektów ekonomicznych osiąganych przez te gospodarstwa i marketingu produktów ekologicznych. Obydwa artykuły są oparte na publikacji ”Technologiczno-ekonomiczne aspekty wdrażania produkcji ekologicznej w wybranych gospodarstwach rolnych. Raport za rok 2007”, wydanej przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu w roku 2008.

2. Ekonomika gospodarstwa ekologicznego
2.1. Dopłaty, przychody spoza gospodarstwa, inwestycje,
dotacje do inwestycji i koszty pośrednie
Dopłaty
Dopłaty w roku 2007 uzyskało 117 gospodarstw (100%). Średnio była to kwota
40 501 zł na gospodarstwo. W przeliczeniu na 1 gospodarstwo w latach analizy
widać wyraźną tendencję zwyżkową dopłat wyrażoną w wartościach bezwzględnych. W stosunku do roku 2005 był to wzrost o 54%. Wpływ na to miało coroczne
waloryzowanie i zwiększanie dopłat bezpośrednich oraz zwiększone korzystanie
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z płatności w ramach pakietów PROW 2004-2006. Zwraca uwagę fakt, że 21 gospodarstw czyli 18% uzyskiwało płatności w ramach wspierania gospodarstw niskotowarowych. 61 gospodarstw czyli prawie 50% pobierało płatności ONW.
Przychody spoza gospodarstwa
W 2007 roku 41 gospodarstw uzyskało przychody spoza gospodarstwa i stanowiło to średnio 20 938 zł na jedno analizowane gospodarstwo. W przeliczeniu na
1 gospodarstwo zanotowano niewielki spadek wartości przychodów w stosunku
do roku poprzedniego - 2006.
Inwestycje i dotacje do inwestycji
W 2007 roku 52 gospodarstwa (44%) prowadziły inwestycje w środki trwałe,
średnio 104 616 zł na gospodarstwo. W roku 2007 dopłaty do inwestycji uzyskało
8 gospodarstw (7%) – średnio 61 267 zł na gospodarstwo. W roku 2007 w przeliczeniu na jedno gospodarstwo wystąpił duży wzrost dotacji w stosunku do roku
2005 o 184%.
Koszty pośrednie w analizowanych gospodarstwach ekologicznych
Koszty pośrednie w gospodarstwach, ze względu na stosowaną metodykę obliczania nadwyżek bezpośrednich były dość wysokie, gdyż zostały w nich uwzględnione typowe usługi, które nie były kosztami bezpośrednimi w poszczególnych
działalnościach np. usługi kombajnowania, prasowania, opryskiwania, najem dorywczy do prac niespecjalistycznych itp.
Największym składnikiem kosztów pośrednich we wszystkich latach analizy
były wydatki na paliwo i smary, które to stanowiły 28% (2005 r.), 26% (2006 r.)
i 26% (2007 r.), całości poniesionych kosztów pośrednich, co średnio na gospodarstwo wyniosło 7 100 zł, 7 691 zł i 8 389 zł. Wartość poniesionych kosztów
pośrednich na 1 gospodarstwo w analizowanych okresach przedstawia się następująco: 25 192 zł w roku 2005, 29 199 zł w roku 2006 i 31 708 zł w roku 2007.
Największy wzrost wydatków zanotowano w pozycjach: usługi, części zamienne i remonty, oraz inne opłaty, który to wzrost sięgał kilkudziesięciu procent
w stosunku do roku wyjściowego 2005. Natomiast koszty pośrednie obciążyły
1 ha UR kwotą 1 277 zł.
2.2. Wyposażenie gospodarstwa rolnego w środki trwałe
Budynki i budowle
W 2007 roku budynki i budowle posiadało 111 rolników (na 117 analizowanych
gospodarstw) – wartość tych środków ogółem wyniosła 22 088 669 zł, co na jedno
gospodarstwo dało wartość 198 997 zł. Analiza nie uwzględnia amortyzacji (także
dotyczy to kolejnej pozycji majątku trwałego: sprzętu rolniczego) jest to wartość bieżąca rynkowa na dany dzień (30.06.2007). Analiza wykazuje stały wzrost wartości
ze względu na zastosowaną cenę rynkową oraz prowadzone remonty i inwestycje.
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Sprzęt rolniczy
Wykaz ważniejszych maszyn i urządzeń w latach 2005 – 2007
2005
Lp.

2006

2007

2006

Liczba analizowanych gospodarstw
posiadających sprzęt rolniczy (własny)

Wyszczególnienie

99

112

113

69

Tabela 1

2007

Różnica/rok bazowy
2005 = 100%

Liczba sprzętu rolniczego w sztukach
149

171

172

114,8

115,4

Kombajny zbożowe

21

19

24

90,5

114,3

3.

Kombajny ziemniaczane

16

18

14

112,5

87,5

4.

Prasy wys. stopnia zgniotu

26

24

37

92,3

142,3

1.

Ciągniki rolnicze

2.

Źródło: Obliczenia własne.

Spośród ważniejszych maszyn i urządzeń w gospodarstwach największą liczbę stanowiły ciągniki, średnio 1,5 ciągnika na gospodarstwo w analizowanych latach (Tabela 1). Poziom wyposażenia w pozostałe maszyny i urządzenia w tych gospodarstwach
również był na dość dobrym poziomie. Porównując rok 2007 do 2006 w analizowanej porównywalnej liczbowo zbiorowości nastąpił znaczny wzrost liczby posiadanych
pras (wszystkich typów) i niewielki wzrost liczby kombajnów zbożowych.
Tabela 2
Pozostała infrastruktura techniczna w latach 2005 – 2007
Lata analizy
2005

2006

2007

2006

2007

Lp.

Wyszczególnienie

1.

Podłączenie do sieci
gazowej

18

17,3

18

15,5

19

16,2

100,0

105,6

2.

Podłączenie do sieci
wodociągowej

77

74,0

89

76,7

93

79,5

115,6

120,8

3.

Podłączenie do sieci
kanalizacyjnej

13

12,5

15

12,9

17

14,5

115,4

130,8

4.

Oczyszczalnia
przydomowa

10

9,6

21

18,1

23

19,7

210,0

230,0

5.

Telefon stacjonarny

87

83,7

97

83,6

95

81,2

111,5

109,2

6.

Telefon komórkowy

80

76,9

95

81,9

104

88,9

118,8

130,0

7.

Internet

30

28,8

47

40,5

56

47,9

156,7

186,7

Liczba gospodarstw Liczba gospodarstw Liczba gospodarstw Różnica/rok bazowy
2005 = 100%
sztuk
%
sztuk
%
sztuk
%

Źródło: Obliczenia własne.
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Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli 2 należy stwierdzić, że podłączenie do sieci wodociągowej i zaopatrzenie w telefony występowało na zadowalającym poziomie. Największy wzrost nastąpił w pozycji, oczyszczalnia przydomowa.
Duży wzrost nastąpił w dostępie do Internetu oraz posiadaniu telefonów komórkowych i instalacji wodno-kanalizacyjnej. Najniższy wskaźnik występuje w pozycji
„podłączenie do sieci gazowej”, kiedy nawet po powiększeniu liczby analizowanych
gospodarstw w roku 2006 i 2007 praktycznie pozostał on na tym samym poziomie.
2.3. Produkcja roślinna
Analizę przeprowadzono na podstawie kart technologicznych opracowanych
w gospodarstwie i po ich weryfikacji uzyskano podane niżej wyniki. W każdym
wypadku karta technologiczna, która budziła wątpliwości natury merytorycznej
była analizowana, konsultowana ze sporządzającym i na tej podstawie kwalifikowana do dalszego opracowywania i analizy lub pomijana w zestawieniach. Przedstawione wyniki pokazują obraz liczbowy po weryfikacji.
Analizowane działalności obejmowały łączną powierzchnię 578,9 ha. Największa liczba analizowanych „kart” dotyczyła ziemniaków – 35 sztuk, najmniejsza
była w działalnościach: cebula i orkisz jary.
Największą analizowaną powierzchnią objęto TUZ - 122,1 ha i żyto ponad
97,6 ha. Najmniejszą analizowaną powierzchnię zanotowano w uprawie buraka
ćwikłowego, cebuli i orkiszu jarego.
Tabela 3
Porównanie średnich plonów w analizowanych gospodarstwach
ekologicznych w latach 2005 – 2007
Różnica/rok bazowy
2005 = 100%

Średni plon w dt/ha

Lp.

Wyszczególnienie

2005

2006

2007

2006

2007

1.

Żyto ozime

21,7

20,3

16,8

93,5

77,4

2.

Pszenżyto ozime

29,2

18,4

27,3

63,0

93,5

3.

Pszenica ozima

34,7

19,8

29,8

57,1

85,9

4.

Pszenica jara

27,5

25,0

19,7

90,9

71,6

5.

Mieszanka zbożowa

27,1

20,4

21,8

75,3

80,4

6.

Owies

24,0

18,4

22,9

76,7

95,4

7.

Jęczmień jary

29,9

26,3

28,2

88,0

94,3

8.

Ziemniaki

192,2

129,7

162,4

67,5

84,5

9.

Malina

30,7

26,1

38,2

85,0

124,4

10.

Porzeczka czarna

58,5

19,2

22,3

32,8

38,1

11.

Truskawka

65,6

66,0

53,0

100,6

80,8

12.

Marchew

286,9

274,2

257,7

95,6

89,8

13.

Ogórek

226,5

171,0

157,9

75,5

69,7

14.

Cebula

293,7

226,2

240,3

77,0

81,8

Źródło: Obliczenia własne.
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Występuje ogólna tendencja zniżkowa w plonowaniu analizowanych działalności produkcji roślinnej w stosunku do roku bazowego tj. 2005. Różnica w wysokości uzyskanego plonu w 2007 sięgała in minus nawet ok. 60% (porzeczka
czarna). Tylko plantacje malin wykazały zwyżkę plonów. W porównaniu do roku
2006 kiedy to wystąpiły bardzo niesprzyjające warunki atmosferyczne w czasie
wegetacji powodujące duże obniżki plonów (susza) to w roku 2007 uzyskano już
stosunkowo wyższe plony jednostkowe oprócz; żyta, pszenicy jarej, truskawki
i ogórków. Niemniej jednak najlepszym rokiem pod względem plonowania był
2005 tj. pierwszy rok analizy.
Tabela 4
Średnie plony w analizowanych gospodarstwach ekologicznych
w roku 2007 w porównaniu do średnich plonów krajowych
Lp.

Wyszczególnienie

Średni plon w dt/
ha, na analizowane
gosp.eko. (2007)

Ogółem kraj/2007
dt/ha
(GUS 2007)

Różnica w dt
(3-4)

Relatywnie w %,
kraj jako 100%

1.

Żyto ozime

16,8

23,7

-6,9

70,9

2.

Pszenżyto ozime

27,3

33,5

-6,2

81,5

3.

Pszenica ozima

29,8

39,4

-9,6

75,6

4.

Pszenica jara

19,7

31,5

-11,8

62,5

5.

Mieszanka zbożowa

21,8

28,1

-6,3

77,6

6.

Owies

22,9

25,1

-2,2

91,2

7.

Jęczmień jary

28,2

31,6

-3,4

89,2

8.

Gryka

10,9

11,6

-0,7

94,0

9.

Ziemniaki

162,4

207,0

-44,6

78,5

10.

Malina

38,2

27,4*

10,8

139,4

11.

Porzeczka czarna

22,3

30,4**

-8,1

73,4

12.

Truskawka

53,0

33,4

19,6

158,7

13.

Marchew

257,7

299,0

-41,3

86,2

14.

Ogórki

157,9

149,0

8,9

107,7

15.

Burak ćwikłowy

290,0

262,0

28,0

110,7

16.

Cebula

240,3

219,0

21,3

109,7

17.

TUZ - łąki trwałe

27,5

51,7

-24,2

53,2

* Łącznie z jeżyną bezkolcową
** Porzeczki razem

Źródło: Obliczenia własne, GUS 2007.
Przedstawione w tabeli 4 wyniki wykazują niższe plony w analizowanych gospodarstwach w roku 2007 w porównaniu do średnich plonów krajowych ogółem
podawanych przez GUS. Plony zbóż z gospodarstw ekologicznych w analizowanej
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zbiorowości kształtowały się na poziomie poniżej średnich krajowych od 5% do
prawie 40%. Największa różnica in minus wystąpiła w TUZ, gdzie plony w gospodarstwach ekologicznych znacznie odbiegały od średnich krajowych.
Uprawiane warzywa w gospodarstwach ekologicznych charakteryzowały się
stosunkowo wyższymi plonami. Różnice sięgały nawet kilkunastu procent, z wyjątkiem marchwi. Bardzo dobrze w tym zestawieniu wypada uprawa truskawek
ekologicznych, gdzie średni plon był wyższy o prawie 60% (podobnie jak w roku
poprzednim) i malin o ok. 40% w stosunku do średniego plonu w kraju.
Nadwyżki bezpośrednie były liczone według metody stosowanej w Unii Europejskiej1.
Tabela 5
Produkcja, przychody, koszty i nadwyżki bezpośrednie w zł/ha w roku 2007
Lp Wyszczególnienie
1. Cebula

Produkcja

Inne
przychody
(dopłaty)

32 682

1 139

Razem
Koszty
przychody bezpośrednie
=3+4
33 821

3 211

Nadwyżka
bezpośrednia
=5-6

Nadwyżka
bezpośrednia
(bez dopłat)
=7-4

30 610

29 471

2. Marchew

29 880

1 251

31 131

2 629

28 502

27 251

3. Burak ćwikłowy

21 507

1 300

22 807

2 285

20 523

19 223

4. Truskawka

21 172

1 938

23 110

2 569

20 541

18 603

5. Ogórki

19 730

1 009

20 739

1 584

19 154

18 146

6. Malina

17 566

1 952

19 517

1 690

17 828

15 876

7. Ziemniaki

9 025

11 448

1 022

12 470

2 422

10 047

8. Aronia

9 829

1 448

11 277

1 619

9 658

8 211

9. Porzeczka czarna

7 145

1 959

9 105

617

8 488

6 529

10. Orkisz jary

3 415

1 281

4 696

363

4 333

3 052

11. Orkisz ozimy

3 285

1 432

4 716

512

4 205

2 773

12. Pszenica ozima

2 810

1 216

4 026

348

3 678

2 462

13. Jęczmień jary

2 080

1 193

3 273

168

3 106

1 912

14. Gryka

2 021

1 348

3 369

169

3 201

1 852

15. Pszenżyto ozime

1 849

1 270

3 119

173

2 945

1 675

16. Owies

1 738

1 287

3 025

274

2 751

1 464

17. Żyto ozime

1 519

1 378

2 898

152

2 745

1 367

18. Mieszanka
zbożowo-strączkowa

1 497

1 433

2 930

243

2 687

1 253

19

Mieszanka zbożowa

1 275

1 366

2 641

201

2 439

1 074

20

Pszenica jara

1 274

1 166

2 440

203

2 238

1 072

21

TUZ - łąki trwałe

921

998

1 919

50

1 869

871

Źródło: Obliczenia własne.
1 „Metodyka liczenia nadwyżki bezpośredniej i zasady typologii gospodarstw rolniczych”. Warszawa 2000. Praca zbiorowa: mgr inż. Irena Augustyńska – Grzymek, dr inż. Lech Goraj, mgr inż.
Sławomir Jarka, mgr inż. Teresa Pokrzywa, dr inż. Aldona Skarżyńska.
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Produkcja
Najwyższą wartość produkcji zanotowano w pozycji cebula (należy jednak
wziąć poprawkę na uzyskany wynik, gdyż analizowano dość małą liczbę „kart),
najniższą w działalnościach: zboża i TUZ – łąki trwałe.
Inne przychody (dopłaty)
Uwzględniono następujące dopłaty: jednolite płatności obszarowe, uzupełniające płatności do powierzchni upraw podstawowych, dopłaty z tytułu wspierania
gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), dopłaty rolnośrodowiskowe w ramach pakietów PROW 2004-2006.
Charakterystyczne jest, że udział procentowy dopłat w całości nadwyżki bezpośredniej kształtował się prawie identycznie w latach 2005 – 2007 tj. od 4 do 56%
i był najwyższy w zbożach, zaś najniższy w uprawie cebuli.
Uogólniając wyniki: poziom dotacji stanowił kilka procent w uprawach warzyw, kilkanaście w plantacjach wieloletnich oraz kilkadziesiąt procent udziału
dotacji w całości nadwyżki w zbożach. Innymi słowy, udział dopłat jest bardzo
znaczący w uprawach najmniej opłacalnych i odwrotnie, znikomy w uprawach
wysoko opłacalnych.
Koszty bezpośrednie
Najbardziej „kosztowna” działalność to uprawa także cebuli, najmniejsze koszty ponoszono w zbożach i TUZ.
Nadwyżka bezpośrednia
Najwyższe wartości zanotowano w uprawach warzyw – cebula, marchew, burak ćwikłowy.
W roku 2007 najwyższą wartość nadwyżki bezpośredniej uzyskano w uprawie
cebuli. Porównując rok 2007 do roku wyjściowego 2005 to w 13 działalnościach
uzyskano lepsze wyniki ekonomiczne tj. wyższą wartość nadwyżki bezpośredniej. Najwyższy wzrost zanotowano w uprawie truskawki ekologicznej – 2 krotny.
Najwyższy spadek zanotowano w pozycjach: pszenica jara i ogórek. Najbardziej
„dochodowe” (identycznie jak w roku 2005 i 2006), były warzywa, plantacje wieloletnie, następnie ziemniaki, a na końcu zboża.
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Tabela 6
Nadwyżki bezpośrednie w latach 2005 – 2007
Lp.

Uprawa

Nadwyżka bezpośrednia w zł/ha
z dopłatami w latach

Różnica/rok bazowy
2005 = 100%

Ogórek

2005
25 957

2006
21 047

19 154

2006
81,1

2007

1.

2007

2.

Marchew

25 289

36 069

28 502

142,6

112,7

3.

Cebula

19 252

32 503

30 610

168,8

159,0

4.

Truskawka

10 222

18 847

20 541

184,4

200,9

5.

Malina

9 402

7 904

17 828

84,1

189,6

6.

Ziemniaki

9 197

8 990

10 047

97,7

109,2

7.

Porzeczka czarna

6 047

3 989

8 488

66,0

140,4

8.

Orkisz ozimy

3 737

3 025

4 205

80,9

112,5

9.

Pszenica ozima

2 813

2 287

3 678

81,3

130,8

10.

Pszenica jara

2 685

2 293

2 238

85,4

83,4

11.

Jęczmień jary

2 222

1 910

3 106

86,0

139,8

12.

Pszenżyto ozime

1 996

1 933

2 945

96,8

147,5

13.

Mieszanka zbożowa

1 873

1 778

2 439

94,9

130,2

14.

Żyto

1 836

1 883

2 745

102,6

149,5

15.

Owies

1 831

1 885

2 751

102,9

150,2

73,8

Źródło: Obliczenia własne.

Tabela 7
Porównanie nadwyżek bezpośrednich niektórych działalności produkcji
roślinnej uprawianych metodami ekologicznymi w stosunku do uprawy
tradycyjnej bez dopłat
Nadwyżka bezpośrednia w zł/ha bez dopłat
Lp.

Wyszczególnienie

1.
2.

Różnica =
poz. 3 - 6

Analizowane
gospodarstwa
ekologiczne

MODR
Warszawa
wariant I

MODR
Warszawa
wariant II

MODR
Warszawa
wariant III

Ziemniaki

9 025

4 533

4 615

6 250

Pszenica ozima

2 462

1 677

1 956

2 456

6

3.

Jęczmień jary

1 912

1 213

1 474

2 032

-120

4.

Gryka

1 852

1 344

1 987

0

0

5.

Pszenżyto ozime

1 675

1 625

1 880

2 343

-668

6.

Owies

1 464

886

1 004

1 360

104

7.

Żyto ozime

1 367

720

920

1 305

62

8.

Mieszanka zbożowa

1 074

1 030

1 159

1 272

-198

9.

Pszenica jara

1 072

1 123

1 256

1 752

-680

Źródło: Obliczenia własne i Kalkulacje MAJ 2008, MODR Warszawa.
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Wymienione w tabeli działalności przedstawiają dość niekorzystne wyniki dla
ekologii w porównaniu do wariantu III (najbardziej dochodowy, najwyższe plony). Oprócz ziemniaków, które w analizowanych gospodarstwach wykazały dużo
wyższą różnicę w nadwyżce, to w pozostałych uprawach osiągano nadwyżki na
poziomie kalkulacji przeprowadzonych przez MODR Warszawa (pszenica ozima,
gryka, żyto, owies) lub poniżej jak: pszenica jara, mieszanka zbożowa, pszenżyto
ozime, jęczmień jary. Stosując takie porównanie można wysnuć wniosek, że gospodarka metodami ekologicznymi w sensie stricte towarowym nie jest opłacalna?!
Ale porównując dane z gospodarstw ekologicznym z wariantem I MODR (czyli
niższe plony) sytuacja już wygląda bardziej korzystnie. Tabela poniżej przedstawia porównanie danych z tych samych źródeł ale z dopłatami. I tu pojawia się różnica dość znacząca na korzyść „ekologii”, większość działalności wykazuje wyższą
nadwyżkę bezpośrednią (oprócz pszenżyta i pszenicy jarej). Porównanie dotyczy
danych MODR w wariancie najlepszym tzn. najbardziej opłacalnym w technologii tradycyjnej.
Tabela 8
Porównanie nadwyżek bezpośrednich niektórych działalności produkcji
roślinnej uprawianych metodami ekologicznymi w stosunku do uprawy
tradycyjnej z dopłatami
Nadwyżka bezpośrednia w zł/ha z dopłatami
Lp.

Wyszczególnienie

1.

Ziemniaki

2.

Różnica =
poz. 3 - 6

Analizowane
gospodarstwa
ekologiczne

MODR
Warszawa
wariant I

MODR
Warszawa
wariant II

MODR
Warszawa
wariant III

10 047

5 129

5 312

6 947

3 100

Pszenica ozima

3 678

2 273

2 653

3 153

525

3.

Jęczmień jary

3 106

1 810

2 171

2 728

378

4.

Gryka

3 201

1 941

2 683

0

0

5.

Pszenżyto ozime

2 945

2 222

2 576

3 039

-94

6.

Owies

2 751

1 483

1 701

2 057

694

7.

Żyto ozime

2 745

1 316

1 617

2 002

743

8.

Mieszanka zbożowa

2 439

1 626

1 856

1 969

470

9.

Pszenica jara

2 238

1 720

1 953

2 449

-211

Źródło: Obliczenia własne i Kalkulacje MAJ 2008, MODR Warszawa.
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2.4. Produkcja zwierzęca
Nadwyżki bezpośrednie były liczone zgodnie według metody stosowanej
w Unii Europejskiej2.
Tabela 9
Produkcja, przychody, koszty i nadwyżki bezpośrednie w produkcji
zwierzęcej w roku 2007
Lp.

Wyszczególnienie

Krowa
mleczna

Opas

Krowa
mamka

Tucznik

Maciora

Owca
mięsna

Kura
nioska

5 361

2 148

2 011

382

1 876

259

89

80

0

0

0

0

79

0

1.

Produkcja

2.

Inne przychody (dotacje)

3.

Razem przychody
= (1 + 2)

5 441

2 148

2 011

382

1 876

338

89

4.

Koszty bezpośrednie

1 808

1 190

1 195

293

1 324

212

34

5.

Nadwyżka bezpośrednia
= (3 - 4)

3 633

958

816

89

551

126

54

6.

Nadwyżka bezpośrednia
(bez dotacji) = (1 - 4)

3 553

958

816

89

551

46

54

Źródło: Obliczenia własne.

Tabela 10
Średnia wartość nadwyżki bezpośredniej w produkcji zwierzęcej
w latach 2005 – 2007
Lata analizy
Lp.

Wyszczególnienie

2005

2006

2007

Krowa mleczna

3547

3 531

2007

Różnica/rok bazowy
2005 = 100%

Wartość zł /1szt.
1.

2006

3 553

99,5

100,2

2.

Krowa mamka

1807

1110

816

61,4

45,2

3.

Maciora

1442

1219

551

84,5

38,2

4.

Opas

1112

607

958

54,6

86,2

5.

Tucznik

183

148

89

80,9

48,6

Źródło: Obliczenia własne.

W roku 2007 w przeważającej większości analizowane gospodarstwa uzyskały
najniższe wartości nadwyżek bezpośrednich w porównaniu do roku 2005. Tylko
w jednej działalności „krowa mleczna” uzyskano wynik finansowy na poziomie
2 „Metodyka liczenia nadwyżki bezpośredniej i zasady typologii gospodarstw rolniczych”. Warszawa 2000. Praca zbiorowa: mgr inż. Irena Augustyńska – Grzymek, dr inż. Lech Goraj, mgr inż.
Sławomir Jarka, mgr inż. Teresa Pokrzywa, dr inż. Aldona Skarżyńska.
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lat poprzednich. Porównując wszystkie lata analizy należy stwierdzić, że nadwyżka bezpośrednia w produkcji mleka utrzymuje się na tym samym poziomie, natomiast wyraźnie spada wartość nadwyżki w działalnościach: krowa mamka, maciora i tucznik. Na tej podstawie można sądzić o występującym trendzie spadku
opłacalności produkcji analizowanych działalności zwierzęcych. Na pewno miał
na to wpływ wzrost cen środków do produkcji. Analizowany okres obejmował rok
gospodarczy (01.07.2006 – 30.06.2007) ale wiemy, że ceny środków do produkcji
na jesieni 2007 wzrosły najbardziej.
Koszty bezpośrednie w produkcji zwierzęcej
Tabela 11
Koszty bezpośrednie w produkcji mleka w analizowanej zbiorowości
gospodarstw w latach 2005 – 2007
Lata analizy
Lp.

2005

Wyszczególnienie

2006

2007

Koszty bezpośrednie
zł

%

zł

%

zł

%

1.

Materiał hodowlany

512 628

40,5

478 160

31,0

327 776

26,2

2.

Pasze treściwe

366 831

29,0

288 048

18,6

474 886

38,1

3.

Pasze z zakupu inne
niż treściwe

39 166

3,1

42 747

2,8

64 592

5,2

4.

Pasze objętościowe

176 448

14,0

503 057

32,6

282 601

22,7

5.

Pozostałe

169 330

13,4

232 493

15,00

97 112

7,8

6.

Razem (suma poz.1- 5)

1 264 403

100,0

1 544 506

100,0

1 246 967

100,0

Źródło: Obliczenia własne

W strukturze kosztów bezpośrednich największy udział w roku 2007 stanowiły koszty pasz treściwych (38,1%). Drugim pod względem wartości kosztem,
był koszt materiału hodowlanego na tzw. remont stada – wymiana stada podstawowego. W porównaniu między latami analizy nastąpiło zmniejszenie wydatków na zakup materiału hodowlanego oraz pozostałych wydatków. Jeżeli chodzi
o materiał hodowlany to można wnioskować, że kupowano zwierzęta tańsze i/lub
występowała reprodukcja we własnym gospodarstwie (taniej wyceniane zwierzęta
własne). Natomiast niższa wartość kosztów pasz objętościowych w stosunku do
roku 2006 wynika ze specyficznych warunków jakie wtedy panowały (susza, brak
paszy własnej i związane z tym koszty ich zakupu z zewnątrz gospodarstwa).
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3. Marketing produktów ekologicznych
Tabela 12
Kanały sprzedaży w gospodarstwach ekologicznych w roku 2007
Kanały sprzedaży
Sprzedaż własna

Sprzedaż
Liczba zdarzeń

%

156

47,6

Odbiorcy indywidualni

90

27,4

Sprzedaż na targowisku

48

14,7

Sprzedaż w gospodarstwie

12

3,7

3

0,9

Żywienie gości w gospodarstwach agroturystycznych
Sprzedaż na giełdzie rolnej

3

0,9

70

21,3

Markety

0

0,0

Sklepy

0

0,0

Handel

Sklepy z żywnoscią ekologiczną

19

5,8

Eksport ekologiczny

17

5,2

Hurtownia ekologiczna

12

3,7

Hurtownia konwencjonalna
Skup ekologiczny

2

0,6

10

3,0

Skup konwencjonalny

10

3,0

Przetwórstwo i usługi

102

31,1

Chłodnie

1

0,3

Młyny

3

0,9

Mleczarnia

18

5,5

Ubojnie i zakłady mięsne konwencjonalne

21

6,4

Ubojnie i zakłady mięsne ekologiczne

12

3,7

Przetwórnie ekologiczne

30

9,2

Przetwórnie konwencjonalne

10

3,0

Restauracje

5

1,5

Stołówki i ośrodki wczasowe

2

0,6

328

100,0

Razem

Źródło: Obliczenia własne.

Zanotowano 328 faktów sprzedaży. Blisko połowa sprzedaży była realizowana
w sprzedaży bezpośredniej (nieco mniej niż w latach ubiegłych, kiedy ta forma
sprzedaży przekraczała 50% – większość respondentów wpisała odbiorcę jako
„klienta indywidualnego”. Spośród odbiorców w kategorii „handel” dominowały
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sklepy specjalistyczne. Najwięcej produktów w kategorii „przetwórstwo i usługi”
- dostarczano do przetwórni ekologicznych i mleczarni. Do specjalistycznych odbiorców, zajmujących się wyłącznie skupem/sprzedażą produktów ekologicznych
sprzedano 30,5 % produkcji.
Tabela 13
Sprzedaż produktów z analizowanych gospodarstw ekologicznych
oraz relacje uzyskiwanych cen produktów w roku 2007
Liczba sprzedaży jako
produkty ekologiczne
Grupa produktów

Produkty roślinne
Zboża
Ziemniaki
Zioła
Warzywa
Owoce
Owoce miękkie
Produkcja Roślinna
Trzoda
Mleko
Młode bydło opasowe
Konie
Owce
Mleko owcze i kozie
Ryby
Drób
Jaja
Miód
Wełna
Produkcja Zwierzęca
Razem

Liczba
sprzedaży jako
produkty
ekologiczne
11
20
13
2
39
6
30
121
8
14
2

w tym bez
różnicy cen
1
7
1
3
1
6
19
4
2

1
8
4
14

51
172

6
25

Cena
Liczba
Procent
produktów
sprzedaży jako sprzedaży jako ekologicznych
produkty
produkty
wyższa od
konwencjonalne ekologiczne konwencjonalnej
średnio %
9
11
6
1
5
2
8
42
13
19
17
2
2
3
1
2
1
4
64
106

55,0
64,5
68,4
66,7
88,6
75,0
78,9

27
32
34
45
43
27
36

74,2
38
42,4
11
0
33
73
0,0
100
87,5
0
0

36,0
19
64
20

44,3
61,9

42,9
38,1

20
33
81
35

Źródło: Obliczenia własne

Spośród 172 opisanych faktów sprzedaży ekologicznej w 25 przypadkach
sprzedawano produkty ekologiczne w cenie konwencjonalnych. Średnia zwyżka ceny dla wszystkich sprzedawanych produktów ekologicznych wyniosła 38%
i była wyższa niż w 2006 r. (29%).
W produkcji roślinnej największą zwyżkę cen uzyskano sprzedając zioła (45%),
warzywa (43%) i owoce miękkie (36%). Blisko 62% produktów roślinnych sprzedano jako ekologiczne, najwięcej warzyw i owoców miękkich.
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W produkcji zwierzęcej nieco mniej niż połowę produktów sprzedano jako
ekologiczne, uzyskując jednak o blisko 43% wyższe ceny w porównaniu do produktów konwencjonalnych. Część produktów jak miód, wełna, sprzedawano
wyłącznie jako konwencjonalne. Także mleko i żywiec wieprzowy oraz wołowy
w większości sprzedawano jako konwencjonalne produkty.

4. Podsumowanie
Z przeprowadzonej analizy w części ekonomicznej należy stwierdzić, że podstawową rolą stymulującą gospodarstwa ekologiczne są dopłaty, z których te gospodarstwa korzystają w większym stopniu niż gospodarstwa produkujące w systemie konwencjonalnym.
Produkcja polowa roślinna nie byłaby porównywalna dochodowo (wartość
nadwyżek bezpośrednich) do produkcji roślinnej konwencjonalnej, gdyby nie
uzyskiwane zwiększone dopłaty w ramach obowiązujących pakietów PROW
2004-2006. Rekompensuje to rolnikom uzyskiwane przez nich niższe plony w stosunku do plonów krajowych GUS. Wyższe plony uzyskiwane są tylko w uprawach
warzyw i owoców miękkich, co uwarunkowane jest na pewno mniejszymi powierzchniami uprawy i dodatkowo zwiększonymi nakładami siły roboczej w pracach polowych w tych działalnościach.
W produkcji zwierzęcej dotacje występowały sporadycznie i nie miały wpływu
na osiągane wyniki ekonomiczne (nadwyżki bezpośrednie).
Ważnym czynnikiem finansowym jest też to, że gros rolników (35%) uzyskiwało dochody spoza gospodarstwa, co jest nie bez znaczenia w sytuacji szczególnie mniejszych powierzchniowo gospodarstw. Zwłaszcza, że 18% z analizowanej
zbiorowości pobierało dopłaty jako gospodarstwa niskotowarowe.
Rolnicy cały czas modernizują swoje gospodarstwa. W roku 2007 – 44% gospodarstw prowadziło inwestycje i pozyskiwało środki zewnętrzne na ich realizację – dotacje (15,4% gospodarstw inwestujących).
Analizowane gospodarstwa deklarują, że sprzedają swoje produkty jako ekologiczne średnio na poziomie tylko 61,9%, z tego w produkcji roślinnej 74,2%
i w produkcji zwierzęcej 44,3%.
Prawie połowę tych produktów rolnicy sprzedają indywidualnie w formie
sprzedaży bezpośredniej w szczególności odbiorcom indywidualnym i na targowiskach.
Reasumując, chociaż zebrany materiał źródłowy nie upoważnia do formułowania ogólnych opinii na temat rolnictwa ekologicznego, gdyż zebrane dane obejmują tylko trzy lata i dotyczą stosunkowo niewielkiej populacji, może on jednak
stanowić podstawę do wieloetapowej analizy umożliwiającej porównania według
różnych kryteriów.
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HENRYK SKÓRNICKI, IRENEUSZ GRADKA
TECHNOLOGICZNO-EKONOMICZNE ASPEKTY WDRAŻANIA PRODUKCJI EKOLOGICZNEJ W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH CZ. II

Słowa kluczowe: nadwyżka bezpośrednia, produkcja, koszty
STRESZCZENIE

Celem tego opracowania jest przedstawienie wybranych aspektów produkcji ekologicznej w kraju w latach 2005 - 2007.
Analizę przeprowadzono w 117 gospodarstwach ekologicznych w 14 województwach.
Osiągnięte rezultaty analizy przedstawione w artykule charakteryzują stan tych gospodarstw m.in.: ich specyfikę, zasoby majątkowe, charakterystykę głównych działalności
w gospodarstwie, stosowane technologie, osiągane wyniki produkcyjne i ekonomiczne,
marketing produktów ekologicznych.
Analiza w rozszerzonym zakresie ekonomicznym kontynuowana jest w 2009 roku, co
pozwoli na wypracowanie jeszcze bardziej szczegółowych wniosków.
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TECHNOLOGICAL AND ECONOMICAL ASPECTS OF THE IMPLEMENTATION OF
ECOLOGICAL PRODUCTION IN SELECTED AGRICULTURAL FARMS – PART II

Key words: gross margin, production, costs
SUM M A RY

In this paper on the main aim was to show selected aspects of farm organic production
in 2005- 2007. Analysis covers 117 organic farms in 14 voievodships.
Analysis, presented in the paper, shows the characteristic conditions of these farms
inter alia: specificity, property, farm’s main activities and technical description, production
and economic results, marketing of organic products.
Analysis has been continued for 2009 year, that would allow to elaborate more detailed
conclusions.
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„WPŁYW DOPŁAT NA DOCHODY GOSPODARSTW
EKOLOGICZNYCH O RÓŻNEJ POWIERZCHNI
W 2007 ROKU”
Wstęp
W końcu 2007 roku w Polsce funkcjonowało 6 618 gospodarstw ekologicznych, posiadających certyfikat zgodności z zasadami produkcji ekologicznej. Produkcja w tych gospodarstwach odbywa się w zgodzie z naturą, bez użycia środków
chemicznych. Pozwala to osiągnąć wysoką jakość zdrowotną płodów rolnych, ale
plony najczęściej bywają niższe w porównaniu do osiąganych z upraw prowadzonych metodami konwencjonalnymi i wpływają na obniżenie kondycji ekonomicznej gospodarstw ekologicznych.
Tworzenie dochodu tych gospodarstw można prześledzić na podstawie wyników rachunkowości 195 indywidualnych certyfikowanych gospodarstw ekologicznych, uczestniczących w Polskim FADN1 w 2007 roku [www.fadn.pl]. Dane
rachunkowe są zbierane i przetwarzane zgodnie z jednolitą metodyką przyjętą
we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. Dla wyłonienia próby
gospodarstw i ich grupowania stworzono Wspólnotową Typologię Gospodarstw
Rolnych. Podstawowym parametrem wykorzystywanym w tej typologii jest standardowa nadwyżka bezpośrednia – SGM [Skarżyńska, Goraj, Ziętek 2005], za
pomocą której gospodarstwa dzieli się na klasy wielkości ekonomicznej i typy rolnicze. W przypadku Polski istotne jest też grupowanie według obszaru użytków
rolnych (UR).
1 Polski FADN jest systemem zbierania i wykorzystywania danych z gospodarstw rolnych; re-

alizowany jest corocznie w próbie liczącej około 12 tys. gospodarstw rolnych towarowych. W Polsce
funkcjonuje od daty przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej (2004 r.), gdyż prowadzą go
wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej.
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Przedmiotem opracowania jest ukazanie wpływu dopłat na kondycję ekonomiczną gospodarstw ekologicznych, różniących się zasobami użytków rolnych, ze
szczególnym uwzględnieniem gospodarstw największych (19) w próbie Polskiego
FADN. Nazwane są one w dalszej części opracowania „bardzo duże”, a w ich posiadaniu było średnio 95,4 ha użytków rolnych. Wyniki produkcyjno-ekonomiczne tej grupy odbiegają w widoczny sposób od wyników gospodarstw innych grup
obszarowych. Jako tło dla gospodarstw ekologicznych zaprezentowano średnie
wyniki indywidualnych gospodarstw stosujących konwencjonalne metody produkcji, prowadzących rachunkowość w systemie Polski FADN.
Zaprezentowane wyniki zarówno dla gospodarstw ekologicznych jak i konwencjonalnych odzwierciedlają ich stan produkcyjno-ekonomiczny, ale nie są statystycznie reprezentatywne dla wszystkich tego typu gospodarstw w kraju.

Rozkład gospodarstw ekologicznych według obszaru użytków rolnych
Biorąc pod uwagę kryterium wielkości użytków rolnych w Polskim FADN
w 2007 roku 19 spośród 195 certyfikowanych gospodarstw ekologicznych należało do największych, powyżej 50 ha użytków rolnych (UR) – tabela 1. Reprezentowały one 798 gospodarstw ekologicznych, z tej grupy obszarowej.
Według danych Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów RolnoSpożywczych (GIJHAR-S) w naszym kraju najwięcej było gospodarstw ekologicznych o zasobach do 20 ha UR, przy czym tylko 25,1% należało do grupy posiadającej mniej niż 5 ha ziemi. Warto więc zaznaczyć, że w Polsce według danych GUS2

57,4% gospodarstw indywidualnych miało powierzchnię poniżej 5 ha.

Tabela 1
Rozkład gospodarstw w Polsce w 2007 roku według obszaru użytków rolnych
Wyszczególnienie
Indywidualne gospodarstwa
ekologiczne certyfikowane w
Polskim FADN
Gospodarstwa ekologiczne
certyfikowane w Polsce według
GIJHAR-S*)
Indywidualne gospodarstwa
konwencjonalne w Polskim
FADN

Razem

< 5 ha

5=<10 ha 10=<20 ha 20=<30 ha 30=<50 ha >= 50 ha

195

11

58

73

22

12

19

6618

1664

1736

1424

534

462

798

11 861

613

1 725

3 634

2 205

1 997

1 687

*) dane niepublikowane GIJHAR-S.
Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Polskiego FADN i GIJHAR-S.

Spośród ogółu gospodarstw prowadzących rachunkowość Polski FADN, gospodarstwa najmniejsze obszarowo (< 5 ha) stanowiły tylko 5,6%. W dalszej czę2 Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2008.
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ści opracowania ta grupa jak i grupa gospodarstw o powierzchni od 30 do 50 ha
będą pominięte; ze względu, iż w tych grupach było mniej niż 15 gospodarstw, co
stanowi to próg dopuszczający do publikowania danych uśrednionych w systemie
FADN.

Tworzenie dochodu w gospodarstwach ekologicznych
■ Przychody (produkcja i dopłaty)
Jednym z głównych celów FADN jest poznawanie dochodów gospodarstw
rolnych. Wyniki uzyskane w ciągu czterech lat funkcjonowania FADN w Polsce
świadczą, że dochody polskich gospodarstw stają się coraz bardziej zależne od
wsparcia budżetowego. Polscy rolnicy wytwarzają na ogół nadwyżkę produkcji
nad poniesionymi kosztami. Także polskie gospodarstwa ekologiczne osiągają przychód z produkcji przewyższający poniesione koszty, choć najtrudniejsze
jest to dla gospodarstw „bardzo dużych”, o powierzchni UR przekraczającej 50 ha
(tabela 2). Nieodzownym elementem kształtowania dochodu tych gospodarstw,
jak pokazują wyniki rachunkowości, stały się dopłaty do działalności operacyjnej, a pozyskana kwota jest zależna od zasobów użytkowanej ziemi i struktury
upraw.
„Bardzo duże” gospodarstwa ekologiczne posiadały zasoby ziemi liczące średnio 95,4 ha UR, z czego 64,0% było dodzierżawione. W gospodarstwach konwencjonalnych z tej grupy obszarowej rolnicy dodzierżawiali 44,0% ziemi na 105,8 ha
UR użytkowanych. Godny zwrócenia uwagi jest fakt, że w grupach obszarowych
5-10 ha, 10-20 ha i 20-30 ha gospodarstw ekologicznych i konwencjonalnych
średni obszar użytków rolnych był bardzo zbliżony (tabela 2). Odmienny był natomiast poziom produkcji oraz poniesionych kosztów na gospodarstwo, był on
znacznie niższy w gospodarstwach ekologicznych. Skutkowało to zróżnicowanym
poziomem nadwyżki wartości produkcji nad poniesionymi kosztami. Średnio
w gospodarstwach ekologicznych wynosiła ona 14 711 zł (tabela 2). Jednak w gospodarstwach „bardzo dużych”, przy średniej powierzchni UR 95,4 ha, nadwyżka
ta była niższa od średniej dla całej próby i wynosiła 12 492 zł. Efekty produkcyjne
tej grupy były lepsze tylko od wyników grupy gospodarstw najmniejszych obszarowo tj. posiadających od 5 do 10 ha UR, gdzie nadwyżka ta wynosiła 9 780 zł.
W gospodarstwach konwencjonalnych nadwyżka wartości produkcji nad kosztami zwiększała się wraz ze wzrostem powierzchni użytkowanej ziemi. W grupie
gospodarstw największych była ona najwyższa i wynosiła 141 638 zł, czyli ponad 11krotnie więcej niż w gospodarstwach ekologicznych o tej samej skali obszarowej.
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Tabela 2
Produkcja, koszty i powierzchnia analizowanych gospodarstw
Wyszczególnienie
Gospodarstwa ekologiczne
Produkcja ogółem
Koszty ogółem
Nadwyżka produkcji nad kosztami
Średnia powierzchnia użytkowanych
użytków rolnych (ha)
w tym: dodzierżawionych
Gospodarstwa konwencjonalne
Produkcja ogółem
Koszty ogółem
Nadwyżka produkcji nad kosztami
Średnia powierzchnia użytkowanych
użytków rolnych (ha)
w tym: dodzierżawionych

Średnio
65 577
50 866
14 711

Małe
5=<10 ha
39 662
29 882
9 780

Średnio - małe Średnio - duże Bardzo duże
10=<20 ha
20=<30 ha
zł/gospodarstwo
59 836
72 851
44 578
50 236
15 258
22 615

>= 50 ha
159 685
147 193
12 492

22,1

7,6

14,3

24,1

95,4

8,3

0,8

2,2

4,6

61,0

203 311
149 441
53 870

83 842
63 532
20 310

162 707
119 128
43 579

501 917
360 279
141 638

31,8

7,7

14,8

24,6

105,8

10,2

0,8

2,3

5,6

46,1

zł/gospodarstwo
101 174
75 404
25 770

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych FADN.

Analiza wartości produkcji wskazuje, iż przeciętnie dla całej opisywanej zbiorowości gospodarstw ekologicznych wynosiła ona 65 577 zł, co stanowiło 32,3%
wartości produkcji uzyskanej w gospodarstwach konwencjonalnych (203 311 zł).
Podobne relacje (31,8%) miały miejsce w odniesieniu do gospodarstw największych obszarowo (> = 50 ha), gdzie średnia wartość produkcji gospodarstw ekologicznych wynosiła 159 685 zł, a konwencjonalnych – 501 917 zł.
Wskazuje to na fakt, że w grupie gospodarstw ekologicznych „bardzo dużych”
uzyskano szczególnie niską produkcyjność ziemi – zaledwie 1 674 zł/ha UR, czyli
prawie 3-krotnie mniejszą niż w tej samej grupie obszarowej w przypadku gospodarstw konwencjonalnych (wykres 1). Najwyższą produkcyjnością ziemi charakteryzowały się gospodarstwa o powierzchni 5-10 ha UR, często uprawiające
truskawki i warzywa.
Głównym powodem niskiej produktywności ziemi gospodarstw ekologicznych
bardzo dużych była niska wydajność techniczna produkcji. Na przykład plon pszenicy był tu najniższy i wynosił 23,1 dt/ha. Ponadto w strukturze upraw dominowały
uprawy pastewne (54,9% użytkowanych UR), podczas gdy obsada zwierząt na 1
ha powierzchni paszowej wynosiła tylko 0,67 LU3/ha i także była najniższa spośród
3 Zgodnie z metodyką FADN liczbę zwierząt w gospodarstwie określa się całkowitą liczbą
sztuk przeliczeniowych, wyrażoną w jednostkach przeliczeniowych zwierząt – LU ang. Livestock
Unit. Jedna jednostka przeliczeniowa LU jest równoważna 1 krowie mlecznej albo 1 bykowi w wieku 2 lub
więcej lat. Pozostałe zwierzęta stanowią odpowiednio część takiej jednostki przeliczeniowej, na przykład
matka owcza = 0,1 LU, tucznik = 0,3 LU.
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wszystkich grup gospodarstw ekologicznych. Wydajność mleczna krów wynosiła w
tych gospodarstwach 3 902 kg mleka na krowę.
Dla porównania w gospodarstwach konwencjonalnych, w tej grupie obszarowej plon pszenicy wynosił 52,2 dt/ha, zaś obsada zwierząt na 1 ha powierzchni
paszowej była 2-krotnie wyższa i wynosiła 1,43 LU, wydajność mleczna w tych
gospodarstwach wynosiła 5 849 kg mleka.
Wykres 1
Wartość produkcji na 1 ha UR (w zł)

Źródło: jak w tabeli 2.

Uzupełnieniem niższych przychodów z produkcji gospodarstw ekologicznych
stały się dopłaty do działalności operacyjnej. Ich skala w przeliczeniu na 1 ha UR
rolnych była dość zróżnicowana, co wynika miedzy innymi ze zróżnicowania dopłat
ekologicznych dla różnych upraw. Najwyższe były w gospodarstwach o powierzchni
5-10 ha (1 774 zł/ha), w których w strukturze UR warzywa i owoce stanowiły 15%.
Dla uzupełnienia dodać należy, że dopłaty do upraw warzywnych certyfikowanych
wynosiły ustawowo 940 zł/ha, a do upraw sadowniczych 1540 zł/ha [Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2004 r.].
Szczególne znaczenie w tworzeniu przychodu miały dopłaty w gospodarstwach „bardzo dużych”, gdzie ich kwota była tylko o 369 zł niższa od wartości
wytworzonej produkcji (wykres 1 i 2).
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Wykres 2
Wartość dopłat do działalności operacyjnej na 1 ha UR (w zł)

Źródło: jak w tabeli 2.

Wykres 3
Udział dopłat do działalności operacyjnej w wartości produkcji (w %)

Źródło: jak w tabeli 2.

W gospodarstwach konwencjonalnych kwota dopłat do działalności operacyjnej była bardziej wyrównana i znacznie niższa (wykres 2).
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Gdy wziąć pod uwagę relacje dopłat do produkcji, to w gospodarstwach ekologicznych stanowiły one średnio 47,3% wartości produkcji, a w konwencjonalnych
– 14,2%. Natomiast w gospodarstwach ekologicznych bardzo dużych dopłaty do
działalności operacyjnej stanowiły prawie 78% tej wartości (wykres 3). Wartość
produkcji na gospodarstwo wynosiła tu bowiem 159 685 zł (tabela 2), a wartość
dopłat 124 461 zł (tabela 3).
■ Koszty produkcji
Jak wynika z prowadzonej rachunkowości znacznie niższy poziom produkcji
gospodarstw ekologicznych to efekt znacznie niższych kosztów produkcji. W gospodarstwach ekologicznych koszty ogółem bez kosztów własnych czynników
wytwórczych (pracy, ziemi i zaangażowanego kapitału) wynosiły średnio 50 866
zł i były 3-krotnie niższe niż w konwencjonalnych (149 441 zł) – tabela 2.
Wykres 4
Udział kosztów w wartości produkcji (w %)

Źródło: jak w tabeli 2.

W odniesieniu do wartości produkcji koszty ogółem w gospodarstwach ekologicznych stanowiły średnio 77,6%. Ich udział w wartości wytworzonej produkcji gospodarstw ekologicznych i konwencjonalnych był dość zbliżony we wszystkich grupach
obszarowych, za wyjątkiem gospodarstw ekologicznych „bardzo dużych” (wykres 4).
W przeliczeniu na jednostkę obszaru użytków rolnych koszty ogółem
w „bardzo dużych” gospodarstwach ekologicznych były relatywnie niskie. Po odjęciu od kosztów czynszu za ziemię wydzierżawioną otrzymujemy koszt produkcji na 1 ha równy 1 427 zł, ale wartość produkcji to tylko 1 674 zł/ha (wykres 5).
Dodać należy, ze koszt czynszu dzierżawnego wynosił średnio 180 zł/ha.
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Wykres 5
Wartość produkcji, dopłat i kosztów bez czynszu dzierżawnego
na 1 ha UR w gospodarstwach ekologicznych

Źródło: jak w tabeli 2.

Z prowadzonej rachunkowości wynika więc, iż obszarowo bardzo duże gospodarstwa ekologiczne wykorzystały przywilej dostępności dopłat. Opłacało się
bowiem ponieść niskie koszty dzierżawy uzyskując w zamian dopłaty (średnio
1 305 zł/ha UR), zwiększające przychody gospodarstwa, przy niskiej produkcyjności ziemi. Warto też dodać, że podatki4 płacone w tych gospodarstwach wynosiły 76 zł/ha użytków rolnych własnych.
Wykres 6
Wartość produkcji, dopłat i kosztów bez czynszu dzierżawnego
na 1 ha UR w gospodarstwach konwencjonalnych

Źródło: jak w tabeli 2.
4 Są to podatki i inne opłaty gospodarstwa rolnego (bez VAT i podatków osobistych rolnika),

a także podatki i inne opłaty od ziemi i budynków.
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Natomiast średnio w całej populacji gospodarstw ekologicznych prowadzących
rachunkowość w 2007 roku podatki te płacono w kwocie 53 zł/ha UR, a w gospodarstwach konwencjonalnych – 74 zł/ha.
W gospodarstwach konwencjonalnych dopłaty do działalności operacyjnej
poprawiały również przychody z gospodarstwa, ale ich rola była ograniczona,
gdyż poziom produkcji przekroczył 5-krotnie poziom dopłat (wykres 6).

Rola dopłat do działalności operacyjnej w dochodzie
Kwota wsparcia w postaci dopłat do działalności operacyjnej uzyskana przez
gospodarstwa „bardzo duże” wynosiła średnio 124 461 zł, a wartość wytworzonej
produkcji ogółem (159 685 zł) – tabela 3. Jednocześnie kwota tych dopłat była
wyższa od osiągniętego dochodu na gospodarstwo (123 184 zł) i stanowiła 101%
jego wartości. Oznacza to, że na dochód tych gospodarstw składały się wyłącznie dopłaty. Wartość wytworzonej produkcji bowiem była niższa od poniesionych kosztów
oraz podatków i służyła ich pokryciu, przy czym na ten cel trzeba było przeznaczyć
także część uzyskanych dopłat.
W pozostałych trzech grupach obszarowych gospodarstw ekologicznych, wartość dopłat to 56,9 – 62,0% wartości dochodu.
Tabela 3
Dopłaty do działalności operacyjnej a poziom produkcji i dochodu
Wyszczególnienie

Średnio

Małe

Średnio
-małe

Średnio
-duże

5=<10 ha 10=<20 ha 20=<30 ha

Bardzo
duże
>= 50 ha

Gospodarstwa ekologiczne
Produkcja ogółem w zł

65 577

39 662

59 836

72 851

159 685

Dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego w zł

42 682

21 634

33 504

54 245

123 184

Dopłaty do działalności operacyjnej w zł
Dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego w zł
bez dopłat

30 999

13 407

20 755

30 852

124 461

11 684

8 227

12 748

23 393

-1 277

Gospodarstwa konwencjonalne
Produkcja ogółem w zł

203 311

83 842

101 174

162 707

501 917

Dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego w zł

80 112

27 187

37 979

63 215

231 459

Dopłaty do działalności operacyjnej w zł

28 956

8 238

13 549

21 566

97 687

Dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego w zł
bez dopłat

51 156

18 949

24 431

41 649

133 772

Źródło: jak w tabeli 2.
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Wykres 7
Udział dopłat do działalności operacyjnej w wartości dochodu z rodzinnego
gospodarstwa rolnego (w %)

Źródło: jak w tabeli 2.

W bardzo dużych gospodarstwach konwencjonalnych dopłaty do działalności
operacyjnej wynosiły 97 687 zł i tworzyły 42,2% wartości dochodu; w pozostałych
grupach obszarowych wartość dopłat nie przekroczyła 35,7 % kwoty dochodu
(wykres 7).

Poziom dochodów
We wszystkich grupach obszarowych rolnicy produkujący metodami ekologicznymi osiągnęli dodatni dochód zarówno z rodzinnego gospodarstwa rolnego jak i na osobę w rodzinie rolnika oraz na jednostkę użytków rolnych. Były to
jednak dochody niższe od uzyskanych w porównywanych grupach gospodarstw
konwencjonalnych. Dla średniego gospodarstwa ekologicznego poziom dochodu
z gospodarstwa (42 682 zł) jak i na osobę pełnozatrudnioną w rodzinie rolnika
(25 424 zł) stanowił około 50% dochodu osiągniętego w średnim gospodarstwie
konwencjonalnym.
W gospodarstwach ekologicznych „bardzo dużych” dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego był najwyższy – 123 184 zł. Sytuacja rodziny rolnika także
była znacznie lepsza niż w pozostałych grupach obszarowych. Dochód na pełnozatrudnionego członka rodziny rolniczej (FWU)5 wynosił 69 059 zł. Przedstawio5 Nakłady pracy według metodyki FADN stanowią całkowity nakład pracy w ramach działalności operacyjnej gospodarstwa rolnego. Wyrażone są w osobach pełnozatrudnionych AWU (ang. Annual Work Unit); 1 jednostka AWU = 2200 godzin/rok. W ramach nakładów pracy ogółem wyszczególnia
się nakłady pracy osób nieopłaconych (głównie członków rodziny) FWU (ang. Family Work Unit);1
jednostka FWU = 2200 godzin
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ne wyniki badań są wprawdzie średnimi dla całej grupy „bardzo dużych” gospodarstw, liczącej 19 obiektów, ale wskazują, że te gospodarstwa są zainteresowane
głównie pozyskiwaniem dopłat. Wartość wytworzonej przez nie produkcji była
bowiem zaledwie na poziomie poniesionych kosztów. Zatem gospodarstwa te pozbawione dopłat nie rokują szans na rozwój, a nawet na prowadzenia produkcji.
Z obliczeń wynika że ich dochód po wyłączeniu dopłat byłby ujemny (tabela 3).
W gospodarstwach ekologicznych „bardzo dużych” mimo niskiej produkcyjności ziemi osiągnięto dochód z 1 ha UR własnych najwyższy wśród grup gospodarstw ekologicznych i jednocześnie zbliżony do dochodu w gospodarstwach
bardzo dużych konwencjonalnych (odpowiednio 3 585 zł i 3 877 zł/ha). Było to
efektem uzyskania wysokiej nadwyżki kwoty dopłat do 1 ha użytkowanej ziemi po
opłaceniu niskiego czynszu dzierżawnego i przełożenia się tego wyniku na korzyści
z własnych czynników wytwórczych.
Inaczej kształtowała się sytuacja dochodowa w rodzinie rolnika w gospodarstwach konwencjonalnych bardzo dużych. Dochód na 1 FWU (125 653 zł) był
prawie 2-krotnie wyższy niż dochód rolnika w gospodarstwie ekologicznym i wynikał przede wszystkim z poziomu wytworzonej produkcji. Pozbawienie rolników
dopłat do działalności operacyjnej spowodowałoby spadek dochodu na gospodarstwo do poziomu 133 772 zł (tabela 3), a na 1 FWU – 72 702 zł.
Tabela 4
Dochód w analizowanych gospodarstwach
Gospodarstwa
średnio
5-< 10 ha UR

ekologiczne
konwencjonalne
ekologiczne

Dochód z rodzinnego
gospodarstwa rolnego
w zł
42 682
80 112
21 634

Dochód z rodzinnego
gospodarstwa rolnego
na FWU w zł
25 424
47 270
13 944

Dochód z rodzinnego
gospodarstwa na
1 ha UR własnych w zł
3096
3707
3185

konwencjonalne

27 187

19 061

3913

10-< 20 ha UR

ekologiczne
konwencjonalne

33 504
37 979

19 483
22 805

2773
3030

20-< 30 ha UR

ekologiczne
konwencjonalne

54 245
63 215

32 976
35 374

2780
3340

> 50 ha UR

ekologiczne

123 184

69 059

3586

konwencjonalne

231 459

125 653

3877

Źródło: jak w tabeli 2.

Znacznie lepiej bez dopłat radziłyby sobie gospodarstwa ekologiczne posiadające od 20 do 30 ha użytków rolnych. W dochodzie w 2007 roku udział dopłat
stanowił 56,9% i był najmniejszy spośród wszystkich grup obszarowych. Osoba
pełnozatrudniona w rodzinie rolniczej wypracowała tu wynagrodzenie na poziomie 32 976 zł. Można sądzić, że gospodarstwa z tego przedziału obszarowego ze
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względu na poziom wytwarzanej produkcji i najmniejsze uzależnienie od dopłat
są przyszłościowe.
Najsłabsze szanse na rozwój mają gospodarstwa małe z przedziału 5-10 ha UR,
charakteryzujące się najwyższą produkcyjnością ziemi. Dochód na 1 FWU wynosił tu niespełna 13 944 zł. Z kolei w gospodarstwach konwencjonalnych było to
około 5 000 zł więcej. W sytuacji utraty dopłat najprawdopodobniej te małe gospodarstwa ekologiczne powróciłyby do konwencjonalnego sposobu produkcji.
W obecnej sytuacji źle wypadają dochody rodzin rolniczych na tle średniej
płacy netto w gospodarce narodowej, która w 2007 roku wynosiła 21 570 zł.
W większości gospodarstw ekologicznych, dla których zaprezentowano wyniki,
były one niższe od średniej płacy netto – wykres 8. Dopiero przy powierzchni
gospodarstwa liczącej średnio 24,1 ha (przedział 20-30 ha) uzyskano dochód na
osobę pełnozatrudnioną w rodzinie rolnika przekraczający opłatę parytetową.
Ponad 3-krotnie wyższy od średniej płacy netto był on w gospodarstwach bardzo
dużych, posiadających średnio 95,4 ha UR.
W przedstawionych gospodarstwach konwencjonalnych rolnicy uzyskali dochód przekraczający opłatę parytetową już przy zasobach ziemi wynoszących 10-20
ha UR i tylko w grupie gospodarstw posiadających 5 do 10 ha ziemi był on poniżej
tej granicy – wykres 9.
Wykres 8
Dochód na osobę pełnozatrudnioną (FWU) w rodzinie rolnika a opłata parytetowa pracy (gospodarstwa ekologiczne)

Źródło: jak w tabeli 2.

Wpływ dopłat na dochody gospodarstw ekologicznych o różnej wielkości obszarowej 95

Wykres 9
Dochód na osobę pełnozatrudnioną (FWU) w rodzinie rolnika
a opłata parytetowa pracy (gospodarstwa konwencjonalne)

Źródło: jak w tabeli 2

Podsumowanie
Z przeprowadzonych badań wynika, że obecnie dochód rodziny rolnika w gospodarstwach ekologicznych jest mocno związany z istnieniem dopłat do działalności operacyjnej. Kumulacja środków pieniężnych ze źródeł publicznych
następowała w gospodarstwach największych obszarowo, które jednocześnie
wytwarzały najniższą produkcję z jednostki użytków rolnych. Gospodarstwa posiadające mniejsze obszary użytków rolnych były bardziej aktywne w tworzeniu
dochodu poprzez uzyskiwanie lepszych wyników produkcyjnych, jednocześnie
były mniej uzależnione od dopłat.
Trzeba jednak podkreślić, że mimo znaczącego udziału dopłat gospodarstwa
ekologiczne uczestniczące w rachunkowości Polskiego FADN z trudem osiągały
dochód na osobę pełnozatrudnioną w rodzinie rolnika na poziomie średniego
dochodu netto w gospodarce narodowej. Próg obszarowy dla gospodarstw ekologicznych jest w tym wypadku znacznie wyższy niż dla gospodarstw konwencjonalnych.
Poprawa sytuacji rolników gospodarujących metodami ekologicznymi przy
istniejącym poziomie dotowania jest w głównej mierze zależna od wzrostu wydajności produkcji i cen produktów rolnictwa ekologicznego. Wyznacznikiem
rozwoju będzie więc w dużym stopniu zamożność konsumenta.
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GRAŻYNA NACHTMAN
WPŁYW DOPŁAT NA DOCHODY GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH O RÓŻNEJ
WIELKOŚCI OBSZAROWEJ W 2007 ROKU

Słowa kluczowe: gospodarstwo ekologiczne, dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego,
dochód gospodarstw ekologicznych, dopłaty do działalności operacyjnej,
produkcja ekologiczna
STRESZCZENIE

Na podstawie wyników rachunkowości Polskiego FADN w 2007 zaprezentowano zróżnicowanie poziomu produkcji, kosztów i dochodów gospodarstw ekologicznych w zależności od obszaru użytkowanych użytków rolnych (UR) na tle gospodarstw konwencjonalnych. Szczególną pozycję zajmowały gospodarstwa ekologiczne o największych zasobach
ziemi, przekraczających 50 ha UR. Na tle pozostałych grup o mniejszej skali obszarowej
charakteryzuje je najniższa produkcyjność ziemi, niskie wydajności produkcji, ale przy
tym najwyższy poziom dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego oraz w przeliczeniu
na osobę pełnozatrudnioną w rodzinie rolnika i na 1 ha UR. Sytuacja dochodowa tych
gospodarstw wynikała głownie z racji pozyskanych dopłat do działalności operacyjnej.
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THE INFLUENCE OF ADDITIONAL PAYMANTS ON EARNINGS OF ORGANIC FARMS
WITH DIFFERENT AREA SIZE IN 2007

Key words: organic farm, family farm income, income on organic farms, subsidy to operational activity, FADN – Farm Accountancy Data Network, organic production
SUM M A RY

On the basis of Polish FADN standard results for the year 2007, diversity of output, costs and incomes on organic farms against conventional farms in terms of Utilized Agricultural Area (UAA) has been presented. Distinguishing were the organic farms with largest
land resources over 50 hectares of UAA. Against the other farm groups - with lower UAA,
the large ones are described by the lowest land productivity, low production efficiency, but
the highest level of family farm income as well as the highest level of mentioned income
per Family Work Unit (FWU) and per 1 hectare of UAA. The best economic position of
these farms resulted basically from gained subsidies to operational activity
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ZARZĄDZANIE ROZWOJEM OBSZARÓW WIEJSKICH POPRZEZ
FUNDUSZE STRUKTURALNE
1. Sytuacja gospodarcza Polski
Polska do roku 2007 była w fazie wzrostu gospodarczego. Dzięki wskaźnikom
wzrostu gospodarczego (m.in. wzrost konsumpcji, popyt inwestycyjny, kapitał zagraniczny oraz wzrost eksportu) zaobserwowane w gospodarce tendencje mają
charakter trwały. W roku 2008 sytuacja na światowym rynku finansowym uległa
zmianie. Pogłębiająca się recesja w gospodarce globalnej, wywołana ogólnoświatowym kryzysem finansowym wpłynęła w Polsce na wiele wskaźników makroekonomicznych, m.in. tempo wzrostu gospodarczego, które było zdecydowanie
wolniejsze niż w latach 2006-2007, czy osłabienie działalności inwestycyjnej.
W końcu 2008 roku nastąpiło istotne osłabienie złotówki, będące skutkiem zaburzeń na rynkach finansowych i związanym z tym faktem znaczącym odpływem
kapitału z gospodarek krajów wschodzących. Skutki kryzysu finansowego nie
zmieniły w znaczący sposób faktu, iż począwszy od roku 2004 Polska należy do
najszybciej i najintensywniej rozwijających się krajów Unii Europejskiej. Wzrost
PKB w Polsce jest szybszy od szacowanego dla UE-27. Oznacza to dalsze zmniejszanie dystansu dzielącego nasz kraj od średniej unijnej [Sprawozdanie NSRO
2008, str. 5, 6] (Rysunek1).
Rok 2008 był również kolejnym rokiem wzrostu zatrudnienia i spadku bezrobocia. Należy jednak zaznaczyć, że w Polsce od roku 2003 zauważalny jest regularny spadek stopy bezrobocia.
Członkostwo Polski w Unii Europejskiej w sposób bezpośredni wpłynęło na
sytuację gospodarczą Polski. Również na stabilizację polityki rolnej oraz rozwój
obszarów wiejskich.

Zarządzanie rozwojem obszarów wiejskich poprzez fundusze strukturalne

Tempo wzrostu PKB (%) w latach 2000-2008
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Rysunek 1

Źródło: Sprawozdanie z realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia
na lata 2007 – 2013, Przebieg realizacji w 2008 r. str. 6.

2. Istota rozwoju obszarów wiejskich
Rozwój obszarów wiejskich, ujmowany jako dynamiczny proces przemian społeczności zamieszkującej na danym terenie, jak również przemian gospodarczych,
determinuje wiele czynników. Są to czynniki społeczne, kulturowe, przyrodnicze,
w końcu ekonomiczne. Równowaga między oddziaływaniem tych czynników jest
bardzo istotna. W ujęciu unijnym istotą rozwoju obszarów wiejskich jest koncentracja na rozwiązaniu problemów rozwojowych z perspektywy polityki strukturalnej Unii Europejskiej. Rozwój obszarów wiejskich oparty jest o tzw. instrument
rolny, funkcjonujący jako narzędzie wspólnej polityki rolnej i finansujący działania z zakresu:
– poprawy konkurencyjności sektora rolnego i jego restrukturyzacji,
– ochrony środowiska i krajobrazu wiejskiego,
– podnoszenia poziomu życia na wsi i dywersyfikacji działalności gospodarczej [Bąk, Wojtkowska-Łodej 2007, str. 270].
Prawidłowość wykorzystania środków unijnych ma bezpośredni wpływ na
rozwój obszarów wiejskich. Analizując płatności zrealizowane na obszarach wiejskich w ramach funduszy strukturalnych, można zaobserwować wzrost wielu parametrów rozwoju. Istotą rozwoju jest koncentracja na rozwiązaniu problemów
rozwojowych. Można je rozpatrywać w trzech kategoriach strategicznych:
– zaspokojenia podstawowych potrzeb;
– niezawodności funkcjonowania systemów;
– niezbędnego otwarcia na przyszłość.
Kategoria pierwsza odnosi się do likwidacji sfer ubóstwa oraz gwarancji minimum społecznego. Druga kategoria oznacza utrzymanie stanu posiadania,
usprawnianie działań oraz właściwego zasilania systemów. Trzecia kategoria dotyczy natomiast istniejących i potencjalnych rezerw, wykorzystania dostępnych
zasobów oraz stymulatorów rozwoju.
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Fundusze strukturalne oddziałują bezpośrednio na poszczególne regiony, dlatego też kluczowym zagadnieniem jest rozwój regionalny.
Rozwój regionalny wymaga podejścia kompleksowego. Wynika to ze specyfiki
regionu, który jest systemem ekonomiczno-przestrzennym oraz z wielowymiarowości samego rozwoju. Rozwój charakteryzuje się także podejściem wieloaspektowym. Rozwój regionalny jest procesem o charakterze ekonomicznym. Jest też
rozwojem społecznym, ponieważ stanowi podstawę jakości życia mieszkańców,
a także jest rozwojem ekologicznym, nawiązującym do idei rozwoju zrównoważonego, ponieważ jest procesem wzajemnej wymiany między człowiekiem a otaczającym go środowiskiem. Istotnym aspektem jest również postęp techniczny
i technologiczny, który pozwala na racjonalne wykorzystanie czynników i zasobów regionu.

3. Narzędzia rozwoju obszarów wiejskich
Podstawą skutecznego rozwoju obszarów wiejskich jest jego prawidłowe i skuteczne zarządzanie poprzez dobór odpowiednich narzędzi.
Wiedza o zarządzaniu rozwojem obszarów wiejskich jest bardzo ważna w świetle osiągania najwyższej skuteczności i dobrych efektów w wykorzystaniu środków z funduszy strukturalnych. W definicji prakseologicznej zarządzanie oznacza
działanie polegające na spowodowaniu funkcjonowania rzeczy, organizacji lub
osób podległych zarządzającemu, zgodnie z wytyczonym przez niego celem. Istotą funkcji zarządzania jest formułowanie celu działania, pozyskiwanie i rozmieszczanie potrzebnych zasobów (ludzkich, rzeczowych, finansowych), planowanie
oraz kontrolowanie realizacji celów [Roszkowski, Wiatrak 2006, str. 16 ]. Tak więc
szansą rozwoju obszarów wiejskich jest przede wszystkim skuteczne zarządzanie.
Zarządzanie poprzez fundusze strukturalne daje potencjalną gwarancję osiągnięcia założonych celów.
W tym miejscu należy odpowiedzieć na pytanie, czym jest więc skuteczne zarządzanie? Proces ten polega na odpowiednim zaplanowaniu, a więc wyznaczeniu
celów oraz ustaleniu strategii ich osiągania, organizowaniu, tj. określeniu zadań
oraz decyzyjności, następnie przewodzeniu polegającemu na kierowaniu i wybieraniu najskuteczniejszych kanałów komunikacji, oraz kontrolowaniu a więc monitorowaniu wyników, porównywaniu ich z założonymi celami oraz korygowaniu
wszelkich znaczących odchyleń.
Przykładowym narzędziem wykorzystanym w zarządzaniu rozwojem obszarów
wiejskich był Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR), składający się z sekcji: Gwarancji, która finansowała wspólną politykę rolną (zakupy
interwencyjne produktów rolnych, dotacje bezpośrednie dla rolników i Program
Rozwoju Obszarów Wiejskich) oraz Orientacji, która wspierała przekształcenia
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w rolnictwie (inwestycje w gospodarstwach rolnych, pomoc dla młodych rolników i szkolenie zawodowe, zwiększenie konkurencyjności produktów rolnych,
wspieranie rozwoju ruchu turystycznego i rzemiosła, rozwój obszarów leśnych,
inwestycje w ochronę środowiska, wyrównywanie szans gospodarstw położonych
na terenach górzystych i dotkniętych kataklizmami). Sekcja Orientacji współfinansowała projekty realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego
Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów
Wiejskich 2004 – 2006, (zwanego dalej Programem). W Programie sformułowano trzy zasadnicze cele, tj.: poprawa konkurencyjności oraz trwałego i zrównoważonego rozwoju sektora rolnego, wsparcie dla przemysłu przetwórczego w celu
poprawy jego pozycji konkurencyjnej oraz wsparcie wielofunkcyjnego rozwoju
obszarów wiejskich.
W ramach Programu wdrażane są działania [Uzupełnienie SPO]:
1.1 Inwestycje w gospodarstwach rolnych,
1.2 Ułatwianie startu młodym rolnikom,
1.3 Szkolenia,
1.4 Wsparcie doradztwa rolniczego,
1.5 Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych,
2.1 Przywracanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego naturalną katastrofą i/lub pożarem oraz wprowadzenie odpowiednich instrumentów zapobiegawczych,
2.2 Scalanie gruntów,
2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego wsi,
2.4 Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów,
2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi,
2.6 Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem,
2.7 Pilotażowy Program LEADER+,
oraz pomoc techniczna, której celem jest wzmocnienie procesów wdrażania,
monitoringu i kontroli pomocy.

4. Koncepcja rozwoju zrównoważonego
Korzenie pojęcia rozwoju zrównoważonego pochodzą z dziedziny nauki leśnictwa a stworzone ono zostało przez Hansa Carla von Carlowitza. Pierwotnie
oznaczało sposób gospodarowania lasem w sposób umożliwiający samoodnowę
(należy wycinać tyle drzew ile może w to miejsce ponownie urosnąć). Koncepcja
zrównoważonego rozwoju w leśnictwie była mocno propagowana w Niemczech
na początku XIX. Następnie w innych krajach, w końcu przetłumaczona na język angielski Sustained Yield Forestry. Istotne okazało się słowo sustainable, które
przejęte przez ruch ekologiczny w latach osiemdziesiątych wprowadzone zostało
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do debaty politycznej.
Mówiąc o rozwoju zrównoważonym nie można pominąć raportu Światowej
Komisji ds. Środowiska i Rozwoju, znanej z wypracowania szerokiej koncepcji
politycznej zrównoważonego rozwoju, tzw. Raportu Brundtlanda (od nazwiska
przewodniczącej). W raporcie tym po raz pierwszy zarysowano strategię zrównoważonego rozwoju świata. Strategia ta zakładała, iż najważniejszymi celami w polityce dotyczącej środowiska i rozwoju są :
– ożywienie wzrostu,
– zaspokojenie podstawowych potrzeb ludzkich w zakresie pracy, pożywienia,
energii i higieny,
– stabilizacja liczby ludności,
– ochrona i pomnażanie bogactw naturalnych,
– przeorientowanie techniki i opanowanie ryzyka,
– zespolenie zagadnień dotyczących środowiska i gospodarki przy podejmowaniu decyzji [Raport Światowej Komisji do Spraw Środowiska i Rozwoju
1991, s. 75].
Określono model gospodarki zakładający optymalne relacje pomiędzy wzrostem gospodarczym, dbałością o środowisko oraz zdrowiem człowieka.
W literaturze spotykamy się z różnymi definicjami rozwoju zrównoważonego.
Zagadnienie to jest ciągle poszerzane i tworzone są nowe definicje. Najogólniej
zrównoważony rozwój oznacza rozwój gospodarczy prowadzący do zwiększania
spójności ładu ekonomicznego ( m.in. zdolności rozwoju ekonomicznego poprzez
zwiększanie dochodów, wzrost zatrudnienia, poprawy warunków życia), spójności społecznej (w tym m.in. zmniejszania rozwarstwienia społecznego, wyrównywania szans, przeciwdziałania marginalizacji i dyskryminacji) oraz podnoszenia
jakości środowiska naturalnego ( w tym m.in. ograniczanie szkodliwego wpływu
produkcji i konsumpcji na stan środowiska, zdolność ekosystemów do samoodnowy, ochrona zasobów przyrodniczych).
Klasyczna koncepcja rozwoju zrównoważonego opiera się na trzech zależnych
od siebie aspektach: ekonomicznym, społecznym i środowiskowym (rysunek 2).
Następnie wspomnieć należy o konferencji „Środowisko i Rozwój” (UNCED
– United Nations Conference on Environment and Development), która miała
miejsce w Brazylii w Rio de Janeiro w 1992 r. Konferencja poświęcona była problemom ochrony środowiska w skali globalnej. 183 delegacje rządowe (ok. 30 000
uczestników) sprawiły, iż była to największa konferencja w dziejach ludzkości.
Na konferencji, zwanej Szczytem Ziemi, zgodnie ustalono, iż nowa etyka solidarności międzynarodowej ma doprowadzić do realizacji zrównoważonego rozwoju
świata. W deklaracji z Rio sformułowano 27 zasad przyszłych praw i obowiązków,
które doprowadzić miały do nowego ładu na Ziemi. Osiągnięcie założonych celów
odbywać się miało poprzez ustanowienie nowego, sprawiedliwego partnerstwa

Zarządzanie rozwojem obszarów wiejskich poprzez fundusze strukturalne

103

w formie współpracy międzynarodowej. Zarys programu dalszych działań ujęto
w dokumencie, liczącym ok. 500 stron – Agenda 21. Dokument ten odzwierciedlał ogólnoświatowy konsensus i polityczne zaangażowanie we współpracy nad
problemami rozwoju i środowiska. Stanowił początek ogólnoświatowej współpracy, której celem jest osiągnięcie zrównoważonego rozwoju [Kozłowski, 2000].
Rysunek 2
Zależności w rozwoju zrównoważonym

Źródło: Opracowanie własne.

Rozwój zrównoważony stał się również jednym z priorytetów Unii Europejskiej.
W Polsce zagadnienie dotyczące rozwoju zrównoważonego jest również bardzo ważne. Możemy je znaleźć nie tylko w licznej na ten temat literaturze ale przede wszystkim
w aktach prawnych, programach rządowych. W Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej czytamy: „Rzeczpospolita Polska zapewni ochronę środowiska, kierując się
zasadą zrównoważonego rozwoju”. Ustawa Prawo ochrony środowiska określa
rozwój zrównoważony jako: „rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych i społecznych z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych,
w celu zagwarantowania możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak
i przyszłych pokoleń”.
Koncepcja rozwoju zrównoważonego odnosi się również do samej problematyki rozwoju obszarów wiejskich. Trzy wymiary rozwoju zrównoważonego po-
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winny być rozpatrywane łącznie w taki sposób, aby zasoby środowiskowe oraz
kapitał ekonomiczny i społeczny były stale podtrzymywane lub rozwijane oraz
nie stawały się czynnikiem ograniczającym rozwój. Jednocześnie dochody i jakość życia na obszarach wiejskich powinny być porównywalne między obecnymi
a przyszłymi generacjami [Adamowicz 2006].

5. Stopień rozwoju obszarów wiejskich
Aby określić stopień rozwoju obszarów wiejskich autorka podjęła próbę pomiaru
poziomu rozwoju zrównoważonego za pomocą wskaźników rozwojowych, ukazanych w trzech aspektach wynikających z koncepcji rozwoju zrównoważonego: ekonomicznym, społecznym oraz środowiskowym. Badanie w ramach poszczególnych
aspektów przeprowadzono w sposób przedstawiający stosunek udziału uruchomionych środków w ramach wartości projektu w danym województwie do udziału danego województwa w krajowym PKB. Wyniki pokazują proporcję uruchomionych
środków zainicjowanych Programem do siły ekonomicznej województwa. Przedstawione wyniki pokazują na ile proporcjonalne są uruchomione środki w ramach
poszczególnych aspektów do siły ekonomicznej województwa.
Z badania wyłączono działanie Pomoc Techniczna, gdyż działanie to przyczyniało się do usprawnienia procesu wdrażania Programu, przez eksperckie, kadrowe i techniczne wsparcie instytucji zaangażowanych w zarządzanie, wdrażanie,
monitorowanie i kontrolę Programu – miało więc pośredni wpływ na rozwój obszarów wiejskich.
Tabela 1
Wskaźniki rozwojowe
Aspekt
w ramach rozwoju
zrównoważonego

Wskaźnik
Udział województwa w krajowym PKB (%)

Aspekt ekonomiczny

Lokata wg udziału województwa w PKB
Udział otrzymanych środków w ramach Programu w danym województwie do wszystkich
środków (%)
Wartość projektu
Marginalizacja w sferze pracy – wzrost dochodu
Poprawa warunków życia na wsi – podniesienie standardu życia i pracy na wsi, podniesienie
atrakcyjności turystycznej, zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych

Aspekt społeczny

Wyrównywanie szans poprzez:
– umożliwienie podwyższenia poziomu wiedzy i umiejętności osób zaangażowanych
w działalność rolniczą lub leśną,
– dostęp do usług doradczych na rzecz rolników zainteresowanych uzyskaniem pomocy
Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Zarządzanie rozwojem obszarów wiejskich poprzez fundusze strukturalne
Aspekt
w ramach rozwoju
zrównoważonego

105

Wskaźnik
Spełnianie standardów w zakresie ochrony środowiska
Poprawa organizacji produkcji, warunków sanitarno-higienicznych produkcji oraz warunków
zdrowotnych
Poprawa jakości produktów rolnych
Stosowanie nowych technologii
Budowa infrastruktury leśnej
Odnowa powierzchni lasów

Aspekt środowiskowy

Struktura obszarowa gospodarstw rolnych - poprawa rozłogu gruntów oraz
zagospodarowanie poscaleniowe terenu
Poprawa konkurencyjności gospodarstw rolnych poprzez prowadzenie produkcji rolniczej,
która poza podniesieniem efektywności ekonomicznej i produkcyjnej cechuje się jak
najmniejszym obciążeniem środowiska naturalnego
Regulacja stosunków wodnych
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe użytków rolnych
Budowa infrastruktury związanej z rolnictwem – odprowadzanie, oczyszczanie ścieków,
zaopatrzenie w energię, wodę, drogi wewnętrzne

Źródło: Opracowanie własne

W tabeli poniżej przedstawiono jak poszczególne działania Programu zostały
zakwalifikowane w ramach aspektów.
Tabela 2
Kwalifikacja działań wg aspektów
Działanie Aspekt ekonomiczny Aspekt społeczny Aspekt środowiskowy
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

X

X

X
X
X

X
X

Źródło: Opracowanie własne.

Każde działanie w ramach Programu wpływa na rozwój obszarów wiejskich
w aspekcie ekonomicznym. Aby ustalić, które działania mają największy wpływ
na dwa kolejne aspekty, po wnikliwej analizie faktycznego wykorzystania działania oraz analizując koszty kwalifikowane, cele, warunki dostępu w ramach Pro-
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gramu, dokonano kwalifikacji poszczególnych działań wg aspektu społecznego
i środowiskowego (por. wskaźniki zawarte w tabeli 1). Podczas analizy brano pod
uwagę przewagę oddziaływania wskaźnika w ramach danego działania. Jak widzimy, działania rozkładają się równomiernie.
Znając kwalifikację działań wg aspektów można przeprowadzić badanie i określić jakie tendencje kształtują się w ramach poszczególnych aspektów.
W ramach Programu zainwestowano w Polsce 12 009, 9 mld zł. Mapa poniżej
przedstawia rozkład środków, wg wartości projektu w mln zł.
Rysunek 3
Środki zainwestowane w Polsce, wg wartości projektu w mln zł

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS i MRiRW.

5.1. Aspekt ekonomiczny.
Rozwój obszarów wiejskich w ramach aspektu ekonomicznego zbadany został w sposób przedstawiający stosunek udziału uruchomionych środków w ramach wartości projektu w danym województwie do udziału danego województwa
w krajowym PKB. Przedstawione wyniki pokazują na ile proporcjonalne są uruchomione środki zainicjowane Programem do siły ekonomicznej województwa.
Lokata wg udziału województwa w PKB oznacza jego siłę ekonomiczną.
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Tabela 3
Stosunek udziału uruchomionych środków w danym województwie w skali
kraju do udziału danego województwa w krajowym PKB (XII 2007)
Województwo

Wartość projektu w zł (WP)

Lokata PKB

Dolnośląskie

541 704 081,66 zł

4

8,1%

4,51%

0,55

Kujawsko-pomorskie

935 612 921,68 zł

8

4,7%

7,79%

1,65

Lubelskie

1 236 831 521,75 zł

10

3,9%

10,30%

2,64

Lubuskie

244 877 739,28 zł

14

2,4%

2,04%

0,85

Łódzkie

874 394 633,14 zł

6

6,2%

7,28%

1,17

Małopolskie

Udział % PKB Udział % WP

WP/PKB

667 186 447,66 zł

5

7,4%

5,56%

0,75

1 788 998 560,02 zł

1

21,6%

14,90%

0,69

Opolskie

338 269 475,04 zł

16

2,2%

2,82%

1,28

Podkarpackie

388 681 944,88 zł

11

3,8%

3,24%

0,85

Podlaskie

913 911 706,26 zł

15

2,3%

7,61%

3,30

Pomorskie

521 544 773,45 zł

7

5,7%

4,34%

0,76

Śląskie

318 890 763,16 zł

2

13,0%

2,66%

0,20

Świętokrzyskie

519 910 025,52 zł

13

2,6%

4,33%

1,66

Warmińsko-mazurskie

726 806 703,96 zł

12

2,8%

6,05%

2,16

Wielkopolskie

1 647 122 012,54 zł

3

9,3%

13,71%

1,47

345 156 542,03 zł

9

4,0%

2,87%

0,71

12 009 899 852,03 zł

-----

100%

100,00%

-----

Mazowieckie

Zachodniopomorskie
Suma

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS i MRiRW.

Do obliczeń w aspekcie ekonomicznym użyto kwot dla wartości projektów
(koszty kwalifikowane i niekwalifikowane), ponieważ można założyć, iż inwestycje te zostały zrealizowane tylko dzięki uruchomieniu Programu. Interpretując
wyniki badania można zaważyć, iż w województwach, które w kolumnie WP/PKB
mają wartość zbliżoną do 1, wartość zainwestowanych środków jest proporcjonalna w stosunku do swojej siły ekonomicznej. Do województw tych należą lubuskie,
łódzkie, podkarpackie. Wpływ Programu na rozwój obszarów wiejskich w tych
województwach był średni.
Województwa, w których wartość WP/PKB jest wyższa bądź równa 1,2, wartość zainwestowanych środków jest proporcjonalnie wyższa w stosunku do swojej siły ekonomicznej. Są to kujawsko-pomorskie, lubelskie, opolskie, podlaskie,
świętokrzyskie, warmińsko – mazurskie, wielkopolskie. W tych województwach
zauważamy zdecydowany wpływ Programu na rozwój obszarów wiejskich.
Natomiast w województwach, gdzie wynik WP/PKB jest niższy bądź równy
0,8, wartość zainwestowanych środków jest proporcjonalnie niższa w stosunku do
swojej siły ekonomicznej. W województwach dolnośląskim, małopolskim, mazo-
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wieckim, pomorskim, śląskim oraz zachodniopomorskim zauważyć można niski
wpływ Programu na rozwój obszarów wiejskich.
5.2. Aspekt społeczny
Do obliczeń w aspekcie społecznym podobnie jak w aspekcie ekonomicznym,
użyto kwot dla wartości projektów (koszty kwalifikowane i niekwalifikowane),
ponieważ można założyć, iż inwestycje te zostały zrealizowane tylko dzięki uruchomieniu Programu.
Tabela 4
Stosunek udziału uruchomionych środków w danym województwie w skali
kraju do udziału danego województwa w krajowym PKB (XII 2007)
Wartość projektu
w zł (WP)

Lokata PKB

Udział % PKB

Udział % WP

WP/PKB

Dolnośląskie

101 688 630,47 zł

4

8,1%

0,85%

0,10

Kujawsko-pomorskie

150 911 380,60 zł

8

4,7%

1,26%

0,27

Lubelskie

262 341 124,42 zł

10

3,9%

2,18%

0,56

Lubuskie

41 940 557,55 zł

14

2,4%

0,35%

0,15

Łódzkie

181 563 123,01 zł

6

6,2%

1,51%

0,24

Małopolskie

190 028 663,02 zł

5

7,4%

1,58%

0,21

Mazowieckie

326 057 491,69 zł

1

21,6%

2,71%

0,13

65 728 442,95 zł

16

2,2%

0,55%

0,25

Województwo

Opolskie
Podkarpackie

141 566 951,28 zł

11

3,8%

1,18%

0,31

Podlaskie

141 455 871,08 zł

15

2,3%

1,18%

0,51

Pomorskie

91 093 703,45 zł

7

5,7%

0,76%

0,13

Śląskie

85 959 325,57 zł

2

13,0%

0,72%

0,06

137 891 092,26 zł

13

2,6%

1,15%

0,44

96 870 791,55 zł

12

2,8%

0,81%

0,29

234 082 113,07 zł

3

9,3%

1,95%

0,21

Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
Suma

71 449 861,80 zł

9

4,0%

0,59%

0,15

2 320 629 123,77 zł

------

100%

19,32%

-----

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS i MRiRW.

Interpretując wyniki badania można zaważyć, iż w województwach, które w kolumnie WP/PKB mają wartość zbliżoną do 1, wartość zainwestowanych
środków jest proporcjonalna w stosunku do swojej siły ekonomicznej.
Żadne z województw nie uzyskało wyniku zbliżonego do 1. Wartość zainwestowanych środków jest proporcjonalna niższa w stosunku do swojej siły ekonomicznej. Oznacza to, iż zainwestowane środki w ramach aspektu społecznego
miały niski wpływ na rozwój obszarów wiejskich. Wyniki zostały ukształtowane
przede wszystkim przez dość niską kwotę środków zainwestowanych, gdyż stanowią one tylko 19,32 % wszystkich środków.
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5.3 Aspekt środowiskowy.
Do obliczeń w aspekcie środowiskowym użyto również kwot dla wartości projektów zrealizowanych w ramach Programu.
Tabela 5
Stosunek udziału uruchomionych środków w danym województwie w skali
kraju do udziału danego województwa w krajowym PKB (XII 2007)
Województwo

Wartość projektu w zł (WP) Lokata PKB

Udział % PKB

Udział % WP

WP/PKB

Dolnośląskie

440 015 451,19 zł

4

8,1%

3,66%

0,45

kujawsko-pomorskie

784 701 541,08 zł

8

4,7%

6,53%

1,39

Lubelskie

974 490 397,33 zł

10

3,9%

8,11%

2,08

Lubuskie

202 937 181,73 zł

14

2,4%

1,69%

0,70

Łódzkie

692 831 510,13 zł

6

6,2%

5,77%

0,93

Małopolskie

477 157 784,64 zł

5

7,4%

3,97%

0,54

1 462 941 068,33 zł

1

21,6%

12,18%

0,56

272 541 032,09 zł

16

2,2%

2,27%

1,03
0,54

Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie

247 114 993,60 zł

11

3,8%

2,06%

Podlaskie

772 455 835,18 zł

15

2,3%

6,43%

2,80

Pomorskie

430 451 070,00 zł

7

5,7%

3,58%

0,63

Śląskie

232 931 437,59 zł

2

13,0%

1,94%

0,15

Świętokrzyskie

382 018 933,26 zł

13

2,6%

3,18%

1,22

629 935 912,41 zł

12

2,8%

5,25%

1,88

1 413 039 899,47 zł

3

9,3%

11,77%

1,27

warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
zachodniopomorskie
Suma

273 706 680,23 zł

9

4,0%

2,28%

0,57

9 689 270 728,26 zł

------

100%

80,68%

-----

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS i MRiRW.

W województwach, które w kolumnie WP/PKB mają wartość zbliżoną do 1,
wartość zainwestowanych środków jest proporcjonalna w stosunku do swojej siły
ekonomicznej. Do województw tych należą łódzkie i opolskie. Wpływ Programu
na rozwój obszarów wiejskich w tych województwach był średni. Województwa, w
których wartość WP/PKB jest wyższa bądź równa 1,2, wartość zainwestowanych
środków jest proporcjonalnie wyższa w stosunku do swojej siły ekonomicznej. Są
to lubelskie, kujawsko-pomorskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko – mazurskie, wielkopolskie. W tych województwach zauważamy zdecydowany wpływ
Programu, w ramach środków zainwestowanych w ramach aspektu środowiskowego, na rozwój obszarów wiejskich.
Natomiast w województwach, gdzie wynik WP/PKB jest niższy bądź równy
0,8, wartość zainwestowanych środków jest proporcjonalna niższa w stosunku do
swojej siły ekonomicznej. W województwach dolnośląskim, lubuskim, małopol-
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skim, mazowieckim, podkarpackim, pomorskim, śląskim oraz zachodniopomorskim zauważyć można niski wpływ Programu, w ramach środków zainwestowanych w ramach aspektu środowiskowego, na rozwój obszarów wiejskich.

Wnioski końcowe
Po przeprowadzeniu badań mających na celu określenie stopnia rozwoju obszarów wiejskich w koncepcji rozwoju zrównoważonego, na przykładzie Programu można wysunąć następujący wniosek - koncepcja rozwoju zrównoważonego
pozwala zbadać wpływ Programu na rozwój obszarów wiejskich wielowymiarowo, obejmuje ona bowiem aspekty ekonomiczne, społeczne oraz środowiskowe,
przy czym istnieje korelacja pomiędzy nimi. Ponadto zauważyć można, iż wpływ
Programu na rozwój obszarów wiejskich jest zróżnicowany regionalnie, przy
czym Program jest wszędzie skuteczny - istnieją korzyści bez względu na wielkość
przeznaczonych na nie środków.
W województwach - kujawsko-pomorskim, lubelskim, opolskim, podlaskim,
świętokrzyskim, warmińsko - mazurskim oraz wielkopolskim, a więc w większości w skali kraju, zauważalny jest zdecydowany wpływ Programu na rozwój obszarów wiejskich. W województwach lubuskim, łódzkim oraz podkarpackim wpływ
ten jest średni. Natomiast w województwach dolnośląskim, małopolskim, mazowieckim, pomorskim, śląskim oraz zachodniopomorskim zauważyć można niski
wpływ Programu na rozwój obszarów wiejskich. W skali kraju wpływ Programu
na rozwój obszarów wiejskich jest średni.
Analizując wyniki od strony koncepcji rozwoju zrównoważonego, równowaga między trzema aspektami wystąpiła w województwie dolnośląskim, małopolskim i mazowieckim. Tylko w województwie opolskim brak jest korelacji między
aspektami. W pozostałych województwach nastąpiła korelacja między dwoma z
trzech badanych aspektów – środowiskowym i ekonomicznym.
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MAŁGORZATA BOJAŃCZYK
ZARZĄDZANIE ROZWOJEM OBSZARÓW WIEJSKICH POPRZEZ FUNDUSZE
STRUKTURALNE

Słowa kluczowe: zarządzanie rozwojem obszarów wiejskich, koncepcja rozwoju zrównoważonego, wsparcie rozwoju środkami unijnymi, fundusze strukturalne.
STRESZCZENIE

Rozwój rolnictwa, obszarów wiejskich i rynków rolnych w Polsce jest ściśle związany ze
środkami pomocowymi z Unii Europejskiej. Głównymi celami polityki strukturalnej Unii
Europejskiej jest bowiem wspieranie restrukturyzacji i modernizacji gospodarek krajów
członkowskich oraz zwiększenie stopnia spójności gospodarczej i społecznej regionów,
jak również wszechstronny i równomierny ich rozwój. Cele te skierowane są w dużym
stopniu na obszary wiejskie. Do końca 2007 r. w Polsce wypłacono ze środków funduszy
strukturalnych na rzecz beneficjentów prawie 21,9 mld zł, tj. blisko 70% alokacji na lata
2004-2006. Jeden z najwyższych stopni realizacji płatności odnotowano w przypadku Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004-2006 (74,2%). Prawidłowość wykorzystania
środków unijnych, a więc należyte nimi zarządzanie, ma bezpośredni wpływ na rozwój
obszarów wiejskich. Analizując płatności zrealizowane na obszarach wiejskich w ramach
funduszy strukturalnych, można zaobserwować wzrost wielu parametrów rozwoju. Na
przykładzie SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój
obszarów wiejskich 2004-2006” autorka dokonała analizy wpływu Programu na rozwój
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obszarów wiejskich od strony koncepcji rozwoju zrównoważonego. Koncepcja taka pozwoliła zbadać rozwój obszarów wiejskich wielowymiarowo, obejmuje ona bowiem aspekty ekonomiczne, społeczne oraz środowiskowe. Tekst ma charakter aplikacyjny i stanowi
część prac badawczych w zakresie zarządzania rozwojem obszarów wiejskich.

MAŁGORZATA BOJAŃCZYK
RURAL DEVELOPMENT MANAGEMENT BY STRUCTURAL FUNDS

Key words: management of rural development, the concept of sustainable development,
supporting the development with EU funds, the Structural Funds.
SUM M A RY

Agricultural and rural development and development of agricultural markets in Poland is closely connected with EU funds. The main objectives of structural policy of the
European Union are supporting the restructuring and modernisation of the economies
of member states and increasing the degree of economic and social cohesion of regions,
as well as a comprehensive and steady development. These objectives are largely aimed at
rural areas. By the end of 2007, 21.9 billion zloty was paid in Poland through the Structural Funds to the beneficiaries, which is nearly 70% of the allocation for the period 20042006. One of the highest degrees of implementation of payments was recorded in Sectoral
Operational Programme “Restructuring and Modernisation of the Food Sector and Rural
Development 2004-2006” (74.2%). Regularity of EU funds use, i.e. the proper management of funds, has a direct impact on rural development. When examining the payments
made in rural areas under the Structural Funds, an increase in many parameters of development can be observed. On example of the SOP „Restructuring and Modernisation
of the Food Sector and Rural Development 2004-2006” the impact of the Program on
rural development from the aspect of sustainable development has been examined. This
approach allowed multidimensional examination of the concept of rural development, as
it covers economic, social and environmental aspects. Text is an application and is a part
of the research into rural development management.
e-mail: malgod@tlen.pl
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ROLNICTWO EKOLOGICZNE
Wstęp
W krajach wysoce zindustrializowanych takich tak USA, Kanada czy Norwegia rozwój rolnictwa podlega określonym wspólnym prawidłowościom o charakterze generalnym [Budzinowski 1993]. W poszczególnych krajach czy wspólnotach polityczno-gospodarczych procesy te przebiegają z rozmaitym natężeniem.
Przykładowo w USA takie tendencje (widoczne zwłaszcza dzięki dużemu rozwojowi przemysłu biotechnologicznego) są już mocno zaawansowane, natomiast
w przypadku innych państw uwidaczniają się dopiero pewne oznaki tych prawidłowości. Cechą charakterystyczną krajów dysponujących dużym potencjałem gospodarczym w drugiej połowie ubiegłego stulecia było duże nasilenie interwencji państwa na rzecz sektora rolnego w stosunku do pozostałych działów
gospodarki narodowej. Rolnictwo w tych krajach uzyskiwało istotną pomoc od
państwa, chociaż kierunek i zakres subsydiowania rolnictwa był odmienny w poszczególnych państwach (USA czy kraje UE) – był on uzależniony od warunków
przyrodniczych występujących w danym kraju, a także od niejednakowego poziomu rozwoju i modernizacji sektora rolnego[ Solan, 2008f].
Strategie rozwojowe rolnictwa opierały się w głównej mierze na modelu rolnictwa o charakterze intensywnym, ukierunkowanym przede wszystkim na wzrost
wielkości produkcji rolnej [Gorlach, Gilarek 1998]. Dynamiczny rozwój technik
produkcyjnych w rolnictwie i wprowadzenie na większą skalę postępu technicznego i biologicznego pozwoliły na uzyskanie samowystarczalności żywnościowej
we wspomnianych krajach i ich przekształcenie w liczących się na rynku globalnym eksporterów żywności. Równocześnie jednak zbyt intensywne rolnictwo jest
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przyczyną wielu niełatwych do przezwyciężenia problemów takich jak np. strukturalna nadprodukcja żywności czy poważne zniszczenia środowiska naturalnego
[Tomkiewicz 2000; Solan, Polonis 2008g; Padrak, Solan 2009a].
W związku z tym, obecne trendy rozwojowe rolnictwa powoli, ale systematycznie odchodzą od rolnictwa intensywnego i zmierzają do zastąpienia dotychczasowego modelu koncepcją określaną jako zrównoważony rozwój produkcji
rolnej. Koncepcja ta opiera się na założeniu ograniczenia zbytniej intensywności
rolnictwa, kontroli nadprodukcji rolnej wraz z jednoczesnym uwzględnieniem
w rozwoju rolnictwa wymogów ochrony środowiska[Solan, Gągoł 2007; Solan,
Dmoch 2009b]. Ten środowiskowy aspekt rozwoju jest szczególnie uwidoczniony
w ramach Unii Europejskiej. O dużej wadze, jaką przywiązuje się do ochrony środowiska w UE, świadczą postanowienia Traktatu z Maastricht, uznające tę problematykę za jeden z priorytetów Wspólnoty Europejskiej. Stąd też Unia Europejska
przykłada coraz większe znaczenie do rozwoju rolnictwa ekologicznego, jako promocji metody produkcji rolnej przyjaznej dla środowiska [Tomkiewicz 2006].

Istota rolnictwa ekologicznego
Rolnictwo ekologiczne to system gospodarowania o możliwie zrównoważonej
produkcji roślinnej i zwierzęcej w obrębie gospodarstwa, bazującej na środkach
naturalnych (biologicznych i mineralnych), nieprzetworzonych technologicznie.
Aktywizując naturalne zasoby i biologiczne mechanizmy produkcyjne gospodarstwa, rolnictwo ekologiczne zapewnia trwałą żyzność gleby, zdrowotność zwierząt
oraz wysoką jakość biologiczną płodów rolnych. Jest to system nie obciążający
środowiska naturalnego [Solan, Gągoł 2007; Solan, Dmoch 2009b] i w dużym
stopniu niezależny od nakładów zewnętrznych.
Rolnictwo ekologiczne jest systemem produkcji rolniczej, wymagającym głębokiej wiedzy, korzystającym zarówno z doświadczeń poprzednich pokoleń, jak
i z najnowszych zdobyczy naukowych. Częstokroć jest ono mylone z rolnictwem
ekstensywnym, co jest oczywistym błędem. Rolnictwo ekologiczne tym się różni
od rolnictwa konwencjonalnego, że nie działa przeciwko naturze i nie niszczy środowiska. Rolnictwo ekstensywne polega jedynie na porzuceniu metod intensywnych wykorzystujących obficie środki chemiczne, ze względu na ich wysoki koszt.
System ekologiczny polega z kolei na ich zastąpieniu środkami naturalnymi.

Cechy charakterystyczne rolnictwa ekologicznego
W ogólnym rozumieniu cechę wyróżniającą rolnictwo ekologiczne stanowi rezygnacja z środków chemii rolniczej. Ten sposób gospodarowania kładzie
nacisk na trzy zasady, a mianowicie: żyzność gleby, różnorodność biologiczną
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oraz zamknięcie obiegu materii w gospodarstwie poprzez równowagę w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej. Podstawowe różnice pomiędzy rolnictwem
konwencjonalnym a ekologicznym uwidaczniają się w odmiennym traktowaniu
układu gleba – rośliny – zwierzęta[Solan 2008a,b,c,d,e]. W rolnictwie konwencjonalnym złożoność procesów życiowych jest zminimalizowana do praw chemii
oraz mechanizacji, w przypadku zaś rolnictwa ekologicznego mamy do czynienia
z samoregulującym się układem biologicznym, którego fundament stanowi gleba
[Sołtysiak 1995 ].
Znaczenie tego kluczowego elementu, jakim jest gleba trudno przecenić. Stąd
też zadaniem rolnika jest jej maksymalna aktywizacja biologiczna. Odpowiednia
dbałość o żyzność gleby powoduje, iż rośliny mogą się w należyty sposób rozwijać, co w konsekwencji przekłada się przede wszystkim na wysoką jakość. Utrzymywanie przynajmniej stałej, a najlepiej wzrastającej jakości gleby jest podstawą
sukcesu w prowadzeniu gospodarstwa metodami ekologicznymi.
Szczególnym „wytworem” przemian zachodzących w glebie traktowanej w sposób organiczny jest humus, czyli próchnica. Zasadnicze jej zalety i właściwości:
■ chroni glebę przed erozją wodną, zwalniając przesiąkanie gleby oraz przed
erozją wietrzną;
■ poprawia właściwości fizyczne, tzn. rozluźnia gleby ciężkie, spaja zbyt lekkie,
jest niezbędna w tworzeniu struktury gruzełkowatej, w której duże szczeliny
umożliwiają przepływ, dobry drenaż i swobodny rozwój korzeni, a małe zatrzymują wodę i składniki odżywcze;
■ zwiększa buforowość gleby, dzięki czemu nie dochodzi do gwałtownych
zmian, np. chemicznych czy termicznych;
■ zawiera kwasy organiczne, które neutralizują zasadowość i ułatwiają przekształcanie minerałów do form przyswajalnych;
■ powoduje zwiększenie retencyjności gruntu i obniża straty wody glebowej
przez parowanie;
■ żywi dżdżownice i inne organizmy glebowe oraz czynnie uczestniczy w ograniczeniu chorób i szkodników roślin;
■ magazynuje składniki pokarmowe [Próchniak, Reniuszek, Chabora, Krzywiec, Matras 2007].
Z kolei różnorodność biologiczna przybliża stan równowagi w środowisku
produkcji rolniczej. Współzależności między organizmami nie doprowadzają
do stworzenia dominacji niektórych grup. Powoduje to zmniejszenie zagrożenia
dla plonów i pozwala na uniknięcie chemicznej ochrony roślin. Ideę przewodnią
rolnictwa ekologicznego stanowi profilaktyka (zapobieganie) zamiast zwalczania,
czyli przeciwdziałanie masowemu występowaniu chorób i szkodników poprzez
stwarzanie stanu równowagi biologicznej w środowisku.
Ostatnie ze wspomnianych kryteriów tj. dążenie do zamkniętego obiegu materii w obrębie gospodarstwa poprzez zrównoważenie produkcji roślinnej i zwierzę-
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cej jest istotnym problemem tak dla ferm hodowlanych o skoncentrowanej produkcji zwierzęcej, nieposiadających dostatecznego areału ziemi na pozyskiwanie
własnych pasz, jak i dla gospodarstw specjalizujących się wyłącznie w produkcji
roślinnej, w których występują niedobory nawozów zwierzęcych lub które nie posiadają inwentarza[Solan, Gągoł 2007; Solan, Dmoch 2009b]. W takiej sytuacji
zalecane jest dążenie do samowystarczalności paszowo-nawozowej, realizowanej
poprzez dostosowanie poziomu produkcji do urodzajności gleby oraz do jej tolerancji ekologicznej, czyli możliwości rozkładu odpadów rolniczych bez zanieczyszczania środowiska. Tego typu dostosowanie określane jest jako optymalizacja siedliskowa [Sołtysiak 1995].

Główne kryteria gospodarstwa ekologicznego
Prawidłowe funkcjonowanie gospodarstwa ekologicznego uzależnione jest
przede wszystkim od stosowania należycie dobranego płodozmianu oraz właściwego nawożenia organicznego.
W gospodarstwach ekologicznych płodozmian jest podstawowym elementem
produkcji. Panuje powszechne przekonanie, że przyrodniczo poprawny płodozmian (przez który rozumie się taki dobór i następstwo roślin na danym polu,
które zapewnia spełnianie dwóch funkcji: nawozowej i sanitarnej) decyduje o podaży azotu i jego wykorzystaniu, o żyzności gleby, o presji patogenów, szkodników
i chwastów oraz o wielkości i jakości plonów. Godne podkreślenia jest również to,
że płodozmian, pełniąc tak rozliczne i ważne funkcje, jest zarazem beznakładowym czynnikiem produkcyjnym [Tyburski 2005].
Rolnictwo ekologiczne stara się odbudować naturalne zespoły, które panowały
w dawnym siedlisku, lecz nie dosłownie. Próbuje się tak dobrać rośliny uprawne,
by zastąpiły podobne do nich rośliny dzikie, rosnące poprzednio w ekosystemie.
W przypadku ubogich gleb będą to: ziemniaki, żyto, seradela, łubin żółty, a w odniesieniu do gleb żyznych: pszenica, koniczyna czerwona, wyka jara, łubin biały
itd.[Solan 2008b]. Większość roślin uprawnych ma duże wymagania pokarmowe
i w związku z tym należy pamiętać o podnoszeniu żyzności gleby.
Płodozmian gospodarstwa ekologicznego powinien być tak skonstruowany,
aby gleba przez cały okres wegetacji była pokryta roślinnością. Za wzór winny
służyć ekosystemy naturalne, gdzie glebę zawsze zakrywa roślinność. Nie ma
większych trudności w tym względzie w przypadku upraw roślin o długim okresie wegetacyjnym, np.: wieloletnich motylkowatych (lucerna, koniczyna). Gorszą
sytuację stwarzają zboża, dlatego należy wysiewać je z wsiewką, najczęściej motylkowatych. Inny przykład to wczesne ziemniaki. Po ich zbiorze rolę okrywa się
kompostem, sieczką zielonki, słomy itp. [Próchniak, Reniuszek, Chabora, Krzywiec, Matras 2007; Solan 2008b].
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Drugim czynnikiem mającym istotny wpływ na należyte funkcjonowanie gospodarstwa ekologicznego jest właściwe nawożenie organiczne i zielone. W rolnictwie ekologicznym stosowane nawozy w pierwszym rzędzie wzbogacają glebę
w materię organiczną, po czym dopiero po pewnym czasie w niektóre związki
próchnicy glebowej.
Wiadomo bowiem, że wprowadzenie nierozłożonej materii organicznej do
gleby powoduje szereg przejściowych wstrząsów biologicznych, a korzenie roślin
unikają jej sąsiedztwa. Stąd też ograniczone (a nawet niedozwolone) jest wykorzystywanie gnojowicy, a obornik – jeżeli jest nieprzekompostowany – powinien być
wstępnie rozłożony. Nawozy organiczne powinny być wytworzone w gospodarstwie; dopuszczalny jest zakup do ok. 30% nawozów organicznych z gospodarstw
konwencjonalnych (przy założeniu, że nie są one zanieczyszczone), przy czym powinny one zostać przekompostowane w gospodarstwie. W bilansie nawozowym
ważną rolę odgrywają rośliny motylkowate, wzbogacające glebę w azot [Sołtysiak
1995].
W rolnictwie ekologicznym stosuje się również – jako uzupełnienie – nawozy mineralne (wyłącznie pochodzenia naturalnego, nieprzetworzone metodami
przemysłowymi np. niskoprocentowe fosforyty, wapienie czy dolomit). Nawozy
te są wykorzystywane wówczas, gdy w glebie występuje duży deficyt określonego
składnika pokarmowego. Składniki zawarte w tych nawozach są trudniej dostępne dla roślin, stąd też lepsze ich wykorzystanie jest możliwe przez wprowadzenie
znajdujących się w nich składników do obiegu biologicznego. Osiąga się to poprzez dosypywanie tych nawozów do kompostu, obornika czy gnojowicy [Próchniak, Reniuszek, Chabora, Krzywiec, Matras 2007].
W prawidłowo zorganizowanym gospodarstwie ekologicznym nie może zabraknąć oczywiście zwierząt – ich chów[Solan 2008a,b,c,d,e] w tego typu gospodarstwach ma istotne znaczenie systemowe [Solan 2007a]. Prowadzenie chowu
zwierząt metodą ekologiczną jest możliwe tylko w powiązaniu z gruntami rolnymi i powinno przyczyniać się do utrzymania równowagi między produkcją roślinną a zwierzęcą.
Obecność zwierząt wymusza niejako uprawę roślin motylkowatych, które
wzbogacają glebę w deficytowy w rolnictwie ekologicznym azot oraz budują strukturę gleby, a także pozwala wykorzystać (jako łąki i pastwiska) grunty nienadające
się do uprawy roślin towarowych. Wobec powyższego, dopiero odpowiednia ilość
zwierząt w gospodarstwie ekologicznym (optymalną wartością jest ok. 0,7 SD na
ha użytków rolnych) pozwala na pełne wykorzystanie potencjału produkcyjnego
gospodarstwa ekologicznego [Parowicz, Tyburski 2005; Preuschen 1992; Solan
2007c].
Warunki utrzymania zwierząt w gospodarstwach ekologicznych powinny zaspokoić ich potrzeby biologiczne i etologiczne (np. potrzeby osobnicze w odnie-
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sieniu do naturalnej swobody ruchu, zaspokojenie potrzeb behawioralnych) [Solan 2008]. Optymalne wymiary stanowisk, jak i optymalna obsada w pomieszczeniach wolnostanowiskowych zapewniają zwierzętom dobre warunki bytowania[Solan 2007d; Solan 2009c] poprzez udostępnienie im wystarczającej przestrzeni
do stania, wstawania i kładzenia się, samopielęgnacji, a także kontaktów socjalnych [Solan 2007b; Solan 2008a,b,c,d,e]. Dodatkowym elementem ekologicznym
w utrzymaniu bydła jest obowiązek zastosowania w strefie legowiskowej ściółki
[Solan, Józwik 2009d], która zapewnia zwierzętom nie tylko komfort wypoczynku, ale również „poprawia” jakość odchodów i prowadzi do ograniczenia szkodliwego oddziaływania produkcji zwierzęcej na środowisko[ Solan, Gągoł 2007;
Solan, Dmoch 2009b].
Warto zaznaczyć, że od stycznia 2009 roku zgodnie z Rozporządzeniem Rady
WE (nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie produkcji ekologicznej
i znakowania produktów ekologicznych) w gospodarstwach ekologicznych zabronione jest utrzymywanie zwierząt na uwięzi. Obecnie w Polsce, dopuszczalny jest
system uwięziowy jedynie w przypadku mniejszych gospodarstw, przy czym jest
to dozwolone tylko w okresie przejściowym, który wynika z wyżej wymienionego
Rozporządzenia. Po jego upływie wszystkie gospodarstwa ekologiczne zajmujące się chowem bydła będą zobligowane do wprowadzenia wolnostanowiskowego
[Solan 2007b; Solan 2008; Solan 2009c] systemu utrzymania.
W żywieniu zwierząt w gospodarstwie ekologicznym wyklucza się tzw. kompletne pasze przemysłowe, zawierające syntetyczne dodatki paszowe, konserwanty, barwniki, witaminy, hormony czy stymulatory wzrostu– na rzecz pasz naturalnych, z dodatkiem ziół. Pamiętać przy tym należy, aby pasze (skład, forma i struktura) były dostosowane do aktualnego zapotrzebowania zwierząt tzn. wieku, poziomu wydajności, pory roku, kondycji, czy też stanu zdrowia. Bardzo istotnym
jest również zapewnienie powtarzalności pasz – chodzi o ich skład i strukturę.
Ważnym jest dostarczenie odpowiedniej ich ilości w danym okresie produkcyjnym (szczególnie u zwierząt monogastrycznych) [Parowicz, Tyburski 2005; Preuschen 1992].
Do żywienia zwierząt należy wykorzystywać surowce pochodzące z gospodarstw ekologicznych [Solan 2008b,d,e]. W sytuacji, gdy brakuje odpowiedniej
ilości surowców paszowych w jakości „EKO” dopuszcza się:
■ w przypadku przeżuwaczy zastosowanie w ciągu roku do 5% suchej masy
(s.m.) surowców paszowych pochodzenia rolniczego z listy surowców dozwolonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym, a pochodzących
z produkcji konwencjonalnej;
■ w przypadku zwierząt monogastrycznych zastosowanie w ciągu roku do
15% s.m. surowców paszowych pochodzenia rolniczego z listy surowców
dozwolonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym, a pochodzących
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z produkcji konwencjonalnej.
W obydwu wspomnianych wyżej przypadkach, czyli zwierząt monogastrycznych i przeżuwaczy, maksymalny udział dozwolonych surowców w jakości konwencjonalnej nie może przekroczyć 25% s.m. dziennej dawki.
Co warto podkreślić na koniec, od 1 stycznia 2009 r. rozporządzenie Rady
(EWG) nr 2092/91 z dnia 24 czerwca 1991 roku w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych, zastępuje się: rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca
2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych
(Dz.U.L. 189 z 20.07.2007 r., s.1) i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 2092/91
[www.rolnictwoekologiczne.org.pl]

Podsumowanie
Rolnictwo ekologiczne jako zrównoważony system posiada wiele istotnych
plusów, łącząc przy tym trzy zasadnicze funkcje: produkcyjną, ochrony środowiska oraz społeczną. Stąd też powinno znaleźć znaczące miejsce w polityce rolnej
naszego kraju z kilku niżej wymienionych powodów.
Po pierwsze, z uwagi na konieczność ochrony środowiska i przyrody oraz
potrzebę kształtowania i rozszerzania edukacji ekologicznej. Produkcja rolnicza
prowadzona metodami ekologicznymi stanowi jeden z efektywnych sposobów
ochrony środowiska i przyrody na obszarach wiejskich. Jest również metodą edukacji ekologicznej społeczeństwa. Rolnik ekologiczny ma obowiązek nie tylko
ochrony krajobrazu, ale także jego kształtowania, wprowadzania zadrzewień i zakrzewień śródpolnych, ochrony różnorodności gatunków, optymalizacji wielkości
pól, regulacji gospodarki wodnej w obrębie zlewni, podnoszenia żyzności gleby,
prawidłowej utylizacji ścieków i odpadów stałych, oszczędzania kopalin i podejmowania starań w sprawie korzystania z odnawialnych źródeł energii.
Po drugie, ze względu na rosnące zapotrzebowanie na żywność ekologiczną.
Na całym świecie żywność wyprodukowana w certyfikowanych gospodarstwach
i przetwórniach ekologicznych uznawana jest za gwarantującą wysoką jakość żywieniową, smakową i ważny element profilaktyki zdrowotnej społeczeństwa.
Po trzecie, z racji etyczno-społecznych. Rolnictwo ekologiczne uczy najbardziej wydajnego gospodarowania, biorącego pod uwagę nie tylko koszty produkcji w gospodarstwie, ale i odległe w czasie koszty społeczne i przyrodnicze. Uczy
też dobrej organizacji pracy, ładu i porządku, aktywizuje ludność wiejską, dostarczając przy tym nowych miejsc pracy (są w stanie zapewnić zatrudnienie i utrzymanie dużej grupie ludności zamieszkującej tereny wiejskie nie tylko bezpośrednio w rolnictwie, lecz również w drobnym przetwórstwie, handlu, ekoturystyce
czy w koedukacji). Rolnictwo ekologiczne jest jak się wydaje, najskuteczniejszym
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sposobem chronienia tradycyjnych gospodarstw rodzinnych i zabezpieczenia ich
przed wchłonięciem przez wielkie fermy produkujące żywność. Jest to zarazem
metoda ochrony tradycji, obyczajowości, kultury i stosunków społecznych, w tym
tak dziś zagrożonej tradycyjnej, wielopokoleniowej rodziny.
Obok wspomnianych wyżej zalet rolnictwa ekologicznego należy jednak zauważyć, że pewną barierę, we wprowadzaniu rolnictwa ekologicznego na szerszą
skalę, stanowią względy ekonomiczne. Koszty wyprodukowania żywności w gospodarstwach ekologicznych są wyższe niż w przypadku gospodarstw konwencjonalnych.
Wszystkie wymienione wyżej powody mogą prowadzić do wniosku, iż wzorem innych państw unijnych takich choćby jak Niemcy, Szwecja czy Holandia,
należy tak kształtować politykę rozwoju wsi i rolnictwa, by promować przekształcanie dotychczasowych gospodarstw w gospodarstwa ekologiczne.
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ADRIANNA BOLEWICZ –TATKA
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Oddział w Poznaniu

XVII EDYCJA KONKURSU
pn.: “NAJLEPSZE WYDAWNICTWO
WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW
DORADZTWA ROLNICZEGO”
W 2009 ROKU
Organizatorem XVII edycji konkursu pn.: “Najlepsze wydawnictwo wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego” w 2009 roku było Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu.
Zgodnie z regulaminem, konkurs prowadzono w dwóch kategoriach:
I - Najlepsze czasopismo periodyczne
II - Najlepsze wydawnictwo tematyczne
Do tegorocznej edycji konkursu, w kategorii najlepsze czasopismo periodyczne
swoje uczestnictwo zgłosiło 16 redakcji WODR, w kategorii najlepsze wydawnictwo
tematyczne 13 wydawców.
Poniżej wykaz czasopism i wydawnictw tematycznych zgłoszonych do konkursu.
Lp.

Instytucja

I kategoria
„Najlepsze czasopismo
periodyczne”
tytuł czasopisma

II kategoria
„Najlepsze wydawnictwo
tematyczne”
tytuł wydawnictwa
Przestawianie gospodarstw
konwencjonalnych na produkcję
ekologiczną

1.

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego we Wrocławiu

Twój Doradca Rolniczy Rynek

2.

Kujawsko-Pomorski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Minikowie
Kujawsko-Pomorska Izba
Rolnicza zs. w Przysieku

Wieś Kujawsko-Pomorska

Obszary Natura 2000
w województwie kujawsko-pomorskim

3.

Lubelski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Końskowoli

Lubelskie Aktualności Rolnicze

Kwatera agroturystyczna

4.

Lubuski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Kalsku

Lubuskie Aktualności Rolnicze

Przechowywanie i stosowanie nawozów
naturalnych -zasady
i ograniczenia
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Lp.

Instytucja

I kategoria
„Najlepsze czasopismo
periodyczne”
tytuł czasopisma

II kategoria
„Najlepsze wydawnictwo
tematyczne”
tytuł wydawnictwa

5.

Łódzki Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Bratoszewicach

Rada

Balkon w kwiatach

6.

Małopolski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Karniowicach

Doradca

Pielęgnacja roślin pokojowych

7.

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Warszawie

Wieś Mazowiecka

Wiejskie ogrody: Drzewa i krzewy;
Trawniki; Rabaty kwiatowe; Oczka
wodne; Architektura ogrodowa.

8.

Opolski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Łosiowie

Kurier Rolniczy

9.

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Boguchwale

Biuletyn Informacyjno- Handlowy Rośliny na suche bukiety

10.

Podlaski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Szepietowie

Wiadomości Rolnicze

11.

Pomorski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Gdańsku

Pomorskie Wieści Rolnicze

12.

Śląski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Częstochowie

Śląskie Aktualności Rolnicze

13.
14.
15.
16.

Świętokrzyski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
w Modliszewicach
Warmińsko-Mazurski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
w Olsztynie
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Poznaniu
Zachodniopomorski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
w Barzkowicach

–
Nowoczesny chów bydła mięsnego
–

Aktualności Rolnicze

Programy rolnośrodowiskowe
w Krainie Gór Świętokrzyskich

Bieżące Informacje

Nowoczesne rybactwo. Biotechnika
rozrodu ryb.

Poradnik Gospodarski

Program rolnośrodowiskowy na lata
2007-2013

Zachodniopomorski Magazyn
Rolniczy

Katalog agroturystyczny

Komisja konkursowa powołana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w składzie:
Przewodniczący - Edward Lewandowski
Członkowie: Barbara Odrobińska, Leon Wawreniuk, Andrzej Kasperowicz,
Adrianna Bolewicz-Tatka
postanowiła przyznać następujące nagrody, w poszczególnych kategoriach:
Najlepsze czasopismo periodyczne:
I miejsce

„Wieś Kujawsko – Pomorska” Kujawsko - Pomorski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego w Minikowie,
II miejsce „Twój Doradca Rolniczy Rynek” Dolnośląski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu,
II miejsce „Wiadomości Rolnicze” Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Szepietowie,
III miejsce „Pomorskie Wieści Rolnicze” Pomorski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Gdańsku.
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Adrianna Bolewicz-Tatka

Wyróżnienie w tej kategorii otrzymały:
– „Wieś Mazowiecka”
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie,
– „Lubuskie Aktualności Rolnicze”
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku,
– „Lubelskie Aktualności Rolnicze”
Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli.

Najlepsze wydawnictwo tematyczne
I miejsce

„Program rolnośrodowiskowy na lata 2007 – 2013”
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu,
II miejsce „Kwatera agroturystyczna”
Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli,
III miejsce „Programy rolnośrodowiskowe w Krainie Gór Świętokrzyskich”
Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach.
Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród XVII edycji konkursu,
połączone z seminarium pt. „Nowoczesny warsztat dziennikarza” odbyło się 1516 października 2009 roku w CDR w Brwinowie Oddział w Poznaniu.
Organizowany przez CDR Konkurs, od szeregu lat cieszy się dużym zainteresowaniem redakcji czasopism rolniczych, wydawanych przez wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego.
Konkurs jako forma współzawodnictwa wydawców, w połączeniu z organizowanymi warsztatami dziennikarskimi, przyczynia się niewątpliwie do podwyższania poziomu merytorycznego i edytorskiego wydawanych czasopism i publikacji.
Kontynuacja tej formy oddziaływania na jakość wydawanych czasopism wydaje się potrzebna i trudna do przecenienia. Świadczy o tym ogromne zainteresowanie ze strony redakcji i wydawców .
Duży nakład wydawanych przez Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego czasopism, dobra znajomość środowiska wiejskiego i jego zróżnicowania
w poszczególnych województwach, stwarza dla wydawnictw duże możliwości informowania rolników i mieszkańców wsi.
Zespołom Redakcyjnym nagrodzonych i wyróżnionych
czasopism i wydawnictw tematycznych
składamy gratulacje.
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NOWOŚCI WYDAWNICZE
„Rozwój obszarów wiejskich - wizerunek medialny”.
Praca zbiorowa pod redakcją naukową Krystyny Krzyżanowskiej.
Wydawca: MRiRW, SGGW w Warszawie, Warszawa 2009, s. 155
Jest to kolejna publikacja poświęcona medialnemu wizerunkowi rolnictwa i obszarów wiejskich opracowana przez pracowników SGGW w Warszawie we współpracy
z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przy ogromnym znaczeniu, jakie ma obecnie dostęp do rzetelnej informacji, istotny jest sposób, w jaki mówimy o problemach
ludzi pracujących, nie tylko dla dobra wsi, ale także całego kraju. Przy czym ważne jest
by do rolników możliwie szybko trafiały informacje dla nich istotne, ale też by za pośrednictwem mediów rosła społeczna świadomość i poziom wiedzy na tematy związane z rolnictwem. Publikacja przedstawia poglądy różnych środowisk (dziennikarzy,
naukowców oraz urzędników zajmujących się sprawami terenów wiejskich i ich mieszkańców), na temat związany z działalnością informacyjną na wsi, a także z rolą mediów
w ochronie zdrowia publicznego oraz w promocji polskiej wsi w kontekście zarówno
agroturystyki jak i zdrowej żywności. Podjęto w niej próbę odpowiedzi na następujące
pytania: jaka jest rola mediów w kształtowaniu wizerunku gmin wiejskich, promowaniu
zachowań przedsiębiorczych mieszkańców wsi oraz popularyzowaniu wiedzy o regionie? W jaki sposób można wykorzystać narzędzia public relations w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa? Jaką politykę informacyjno-promocyjną prowadzi Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz podległe mu agencje, a także jaką
rolę odgrywa Centralna Biblioteka Rolnicza w upowszechnianiu wiedzy i informacji.
Publikacja przeznaczona dla osób zainteresowanych tematyką oraz tych wszystkich, od
których w różnej mierze zależy rozwój obszarów wiejskich w Polsce.
Wenancjusz Kujawiński „Metodyka Doradztwa Rolniczego”. Wydawca: Centrum
Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu, Poznań 2009, s. 212
Publikacja zawiera szczegółowy opis procesu doradzania w środowisku rolniczym. Przedstawiono w niej istotę doradztwa rolniczego, przebieg procesu doradczego i jego etapy, możliwe działania uzupełniające, a także wskazano na możliwości
aktywnego udziału w tym procesie samych zainteresowanych - rolników. Autor podkreśla rolę właściwego transferu informacji i znaczenie jej umiejętnego i odpowiedzialnego wykorzystywania w działalności doradczej. Praca składa się z dziesięciu
rozdziałów ukazujących proces doradztwa rolniczego od jego podstaw metodologicznych po organizację działalności doradczej. Zamierzeniem autora opracowania było
ukazanie szeregu aspektów i uwarunkowań tego procesu, przez co może stać się ono
przewodnikiem dla osób decydujących się na podjęcie pracy w doradztwie rolniczym.
Charakter pracy doradcy rolniczego, jak i problemy z tym związane zostały przedstawione w publikacji bardzo szczegółowo, przez co mogą również stanowić podstawę
do rozważań nad najbardziej pożądanym modelem polskiego doradztwa rolniczego.
Publikacja adresowana jest przede wszystkim do osób chcących uzyskać kompetencje zawodowe wymagane podczas pracy na stanowisku „doradca rolniczy” oraz do
wszystkich zainteresowanych powyższą problematyką.
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Wskazówki dla autorów

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

1. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego zamieszczają artykuły z zakresu metodyki i organizacji doradztwa rolniczego, funkcjonowania agrobiznesu i rozwoju obszarów wiejskich, polityki agrarnej i oświaty rolniczej oraz współpracy
doradztwa z nauką w wymienionych obszarach.
2. Oprócz artykułów Zagadnienia przyjmują:
• 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 1100 znaków);
• inne informacje w wymienionych dziedzinach;
3. Artykuły należy dostarczyć wydawcy w następującej formie:
• Tytuł artykułu i streszczenie w języku polskim i angielskim - maksymalnie po 14 wierszy;
• słowa kluczowe w języku polskim i angielskim;
• treść podzielona na rozdziały i z wstępem oraz wnioskami lub podsumowaniem;
• napisane za pomocą edytora pracującego w środowisku Windows (zalecany Word 2003 i wersje nowsze);
• dopuszczalna objętość prac do 20 000 znaków;
• rysunki, tabele, wykresy i grafika dołączone w pliku zasadniczym z możliwością edycji, 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;
– przykład l: Kowalski J., Nowak A. (1997): Ekonomiczne i społeczne
uwarunkowania rozwoju wsi w Polsce. SGGW, Warszawa, 5-17;
– Przykład 2: Kowalski J., Nowak A. (1997): Obszary wiejskie i problem
agroturystyki. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 3, 5-17;
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5.
6.
7.
8.
9.
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• 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);
• 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.
Tekst artykułu lub informacji, złożony w formacie B5 powinien być
dostarczony w wersji elektronicznej (na dyskietce, płycie CD lub przesłany
pocztą elektroniczną) oraz w dwóch wydrukach, w tym samym formacie.
Nadesłane recenzje, omówienia, przeglądy itp. powinny zawierać tytuł pracy
w oryginalnym brzmieniu i tytuł pracy przełożony na język polski.
Do nadsyłanych prac należy dołączyć następujące dane: pełne imię i nazwisko autora, tytuł naukowy, miejsce pracy, adres pracy, numer telefonu
i adres poczty e-mail.
Redakcja zastrzega sobie prawo nie przyjęcia pracy, jeśli negatywne recenzje
pokrywają się ze zdaniem Zespołu Redakcyjnego. Prac nie zamówionych,
jak również prac zakwalifikowanych do druku Redakcja nie zwraca.
Redakcja nie płaci honorariów autorskich. Wyboru artykułów do umieszczenia na stronie internetowej dokonuje Zespół Redakcyjny ZDR. Autorzy
artykułów otrzymują bezpłatnie l egz. autorski.
Prace należy nadsyłać na następujący adres:
Centrum Doradztwa Rolniczego
Oddział w Poznaniu
61-659 Poznań, ul. Winogrady 63
Redakcja „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego”
e-mail: a.keszycka@cdr.gov.pl

Uwaga !
Redakcja informuje Autorów, że na stronie internetowej Wydawcy, obok spisów treści kolejnych numerów zamieszczane są pełne teksty artykułów w języku polskim i streszczenia w języku polskim i angielskim. Jeśli Autor nie wyraża zgody na zamieszczenie artykułu na stronie internetowej Wydawcy prosimy
o złożenie pisemnego zastrzeżenia w momencie składania artykułu do Redakcji.
Brak zastrzeżenia będzie przez Redakcję traktowany równoznacznie ze zgodą Autora na zamieszczenie artykułu w internecie.

