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WALENTY POCZTA
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

WIEDZA A INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI
1. Wstęp
Jednym z podstawowych celów zawartych w odnowionej Strategii Lizbońskiej1
jest zwiększenie konkurencyjności Europy poprzez wzrost gospodarczy przy wykorzystaniu potencjału istniejącego w tzw. trójkącie wiedzy (edukacja – badania
naukowe – innowacje). Obszarem, do którego odnosi się Strategia Lizbońska jest
m.in. Wspólna Polityka Rolna. Polityka ta powinna być realizowana według nowoczesnych form z uwzględnieniem oczekiwań jej beneficjentów oraz konsumentów państw europejskich. Dlatego wskazania kierunków prac badawczych realizowanych w ramach 7. Programu Ramowego, jak i programów krajowych stanowią
podstawę dla budowy skoordynowanych prac naukowych i badań realizowanych
w tym obszarze [Chyłek 2008].
W związku z tym, iż budowa konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy jest priorytetowym celem Wspólnoty Europejskiej propagowanie
idei badań i ich upowszechnianie leży w gestii każdego kraju członkowskiego.
Działalność badawczo-rozwojowa determinuje procesy innowacyjne, które
są czynnikiem podstawowym dla budowy przewagi konkurencyjnej i rozwoju
współczesnej gospodarki. Obejmuje ona systematycznie prowadzone prace twórcze mające na celu zwiększanie zasobów wiedzy, jak również znalezienie nowych
zastosowań dla tej wiedzy. Charakteryzuje się dostrzegalnym elementem nowości
1 Strategia Lizbońska przyjęta przez Radę Unii Europejskiej w 2000 r. w Lizbonie jest programem społeczno-gospodarczym UE, którego głównym celem jest stworzenie do 2010 r. na terytorium Europy najbardziej konkurencyjnej i dynamicznej gospodarki na świecie, opartej na wiedzy,
zdolnej do trwałego rozwoju (…). Strategia ta zakłada coraz większą zależność pomiędzy badaniami
naukowymi a rozwojem gospodarki.
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oraz eliminacją niepewności naukowej i technicznej, co odróżnia ją od innych
działalności [Nauka i technika 2006].

2. Potencjał naukowy oraz nakłady na badania i rozwój w Polsce
O rozmiarach potencjału badawczo-rozwojowego decyduje liczba jednostek
prowadzących tego typu działalność, zasoby kadrowe i ponoszone nakłady. Potencjał badawczorozwojowy tworzy podaż wyników badań naukowych, które
zwiększają zasób wiedzy w samej nauce, jak i podnoszą innowacyjność gospodarki. W latach 2000–2007 można zaobserwować wzrost liczby placówek prowadzących działalność badawczo-rozwojową (tabela 1). Dotyczył on głównie jednostek
rozwojowych2, których liczba w analizowanym okresie wzrosła o ponad 50% oraz
szkół wyższych, przede wszystkim prywatnych. Zmniejszeniu uległa natomiast
liczba jednostek badawczo-rozwojowych3 oraz placówek PAN.
Tabela 1
Jednostki prowadzące działalność badawczo-rozwojową w Polsce
w latach 2000–2007
Wyszczególnienie

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Jednostki naukowe i badawczorozwojowe
placówki PAN
Jednostki badawczo-rozwojowe
inne
Jednostki obsługi nauki
Jednostki rozwojowe
Szkoły wyższe
Pozostałe jednostki
OGÓŁEM

321

313

338

314

300

296

313

280

81
222
18
18
402
104
5
860

81
215
17
18
463
121
5
920

81
211
46
29
345
119
7
838

80
201
33
31
446
128
6
925

78
197
25
30
480
128
19
957

76
194
26
34
603
143
21
1097

78
190
45
31
573
147
21
1085

75
180
25
26
670
150
18
1144

Źródło: Nauka i technika w 2007 r., GUS Warszawa 2008.

W analizowanych latach 2000–2007 dużą stałością cechował się poziom zatrudnienia w działalności badawczej i rozwojowej. Ogólna liczba pracujących
zawierała się w przedziale 120-125 tys. osób, a w przeliczeniu na pełnozatrudnionych wielkość ta kształtowała się w granicach 111-113 tys. osób, natomiast
w odniesieniu do 1000 osób aktywnych zawodowo zatrudnieni w B+R stanowili
około 4,5 osoby, a przy uwzględnieniu tylko pracowników naukowo-badawczych
około 3,5 osoby (tabela 2).
2 Jednostki rozwojowe są to podmioty gospodarcze zajmujące się działalnością B+R obok ich

działalności podstawowej. Są to głównie przedsiębiorstwa przemysłowe posiadające własne zaplecze
badawczo-rozwojowe, a także rolnicze zakłady, gospodarstwa i stacje doświadczalne
3 Jednostkami badawczo-rozwojowymi są: instytuty naukowo-badawcze, centralne laboratoria
i ośrodki badawczo-rozwojowe
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Podstawową miarą analizy nakładów na badania i rozwój jest wskaźnik GERD
(Gross Domestic Expenditures on Research and Development). Wskaźnik zarówno w ujęciu nominalnym, jak i w relacji do PKB oraz na 1 mieszkańca odzwierciedla całkowitą sumę wydatków poniesionych na prace badawczo-rozwojowe
w kraju w danym roku, niezależnie od źródeł ich pochodzenia.
Tabela 2
Zatrudnieni oraz nakłady na działalność badawczo-rozwojową
w latach 2000–2007
Wyszczególnienie

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Zatrudnieni w B+R na 1000 osób
aktywnych zawodowo
w tym pracownicy naukowobadawczy

4,6

4,5

4,5

4,5

4,6

4,4

4,3

4,6

3,2

3,3

3,3

3,4

3,6

3,6

3,5

3,6

4796

4858

4522

4558

5155

5574

5892

6673

125

126

118

119

135

146

155

175

0,64

0,64

0,58

0,56

0,56

0,57

0,56

0,57

Nakłady na B+R ogółem
(ceny bieżące w mln zł)
na 1 mieszkańca (zł)
relacja do PKB
(GERD/PKB) %

Źródło: Nauka i technika w 2007 r., GUS Warszawa 2008.

Nakłady na działalność badawczo-rozwojową (B+R) w Polsce w latach 2000–
2007 wyrażone w cenach bieżących powoli, ale systematycznie rosły, uzyskując
w roku 2007 poziom 6673 mln zł, zaś w relacji do PKB zaobserwowano stopniowe
zmniejszanie wydatków na badania i rozwój we wspomnianym okresie (rysunek 1).
W ostatnich latach relacja GERD/PKB kształtowała się na poziomie 0,56-0,57%, należąc do najniższych w Unii Europejskiej-27, której średnia wynosi około 1,84%.4
Biorąc pod uwagę członkostwo Polski w Unii Europejskiej i konieczność dostosowania polityki gospodarczej i naukowej do polityki wspólnotowej, w tym realizację założeń Strategii Lizbońskiej, poziom ten daleki jest od docelowego. Według Janasza [2004] wartość wskaźnika poniżej poziomu 1% może być przyczyną
cywilizacyjnej zapaści, której efekty będzie można zaobserwować w perspektywie
kilkunastu lat. Utrzymywanie się spadkowej tendencji w dłuższym okresie może
oznaczać pogłębianie się luki rozwojowej pomiędzy Polską a pozostałymi krajami
Europy [Heller i Bogdański 2005]
Drugie podstawowe założenie Strategii Lizbońskiej odnosi się do źródeł finansowania badań. W modelowym ujęciu 2/3 nakładów ma pochodzić ze źródeł
prywatnych, a 1/3 wydatkowanych środków z budżetów poszczególnych państw
członkowskich [Okoń-Horodyńska i in. 2003]. Natomiast aktualna struktura finansowania B+R w Polsce przedstawiona na rysunku 2 stanowi odwrotność założeń Strategii.
4 European Innovation Scoreboard 2008 Comparative Analysis of Innovation Performance,

January 2009 http://www.proinno-europe.eu/metrics z dn. 03.03.2009.
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Nakłady na B+R w Polsce w cenach bieżących (2000–2007)

Rysunek 1

Źródło: Rocznik Statystyczny RP 2000–2008. GUS, Warszawa.

We wspomnianej strukturze dominują środki pochodzące z budżetu państwa.
Finansuje on prawie w 60% działalność B+R, choć od 2001 roku ich udział stopniowo maleje, głównie za sprawą wzrostu udziału środków pochodzących z organizacji międzynarodowych i instytucji zagranicznych – od 1,6% w roku 1998
do około 7% w latach 2006 i 2007. Kluczowa rola państwa w finansowaniu badań
świadczy o jego silnej pozycji w procesie kreowania innowacji w Polsce. W Unii
Europejskiej jako całości ponad połowa środków na finansowanie nauki pochodzi z przedsiębiorstw, natomiast w krajach OECD pozycja podmiotów gospodarczych jest dominująca w finansowaniu sektora B+R i wynosi 2/3 całości nakładów
(tabela 3).
W Polsce udział podmiotów gospodarczych w finansowaniu działalności B+R
do roku 2002 systematycznie malał, po czym w ostatnich latach wykazał tendencję wzrostową i w roku 2007 wyniósł prawie 1/4. Wciąż jednak ich udział w finansowaniu tej działalności jest niedostateczny, co oznacza, że podmioty gospodarcze nie są zainteresowane bądź nie posiadają środków na prowadzenie prac
z tego zakresu, a z drugiej strony badania realizowane w rodzimych ośrodkach nie
odpowiadają na potrzeby i wymagania rynku. Odbiorcami badań naukowych są
przede wszystkim efektywne przedsiębiorstwa oraz konkurencyjne i rozwojowe
branże, a deficytowe i niekonkurencyjne podmioty muszą przejść etap restrukturyzacji prostej [Heller i Bogdański 2005].
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Rysunek 2
Struktura nakładów na B+R według źródeł pochodzenia (2000–2007)

Źródło: Rocznik Statystyczny RP 2000–2008. GUS, Warszawa.

Poziom finansowania budżetowego może wpływać na zwiększenie finansowania ze źródeł pozabudżetowych. Badania sektora B+R w krajach o wysoko
rozwiniętej gospodarce opartej na wiedzy wykazały, że zwiększenie finansowania budżetowego powyżej poziomu 0,4-0,6% PKB powoduje średnio 3-4-krotnie
szybszy wzrost finansowania pozabudżetowego.
Tabela 3
Źródła finansowania działalności B+R w Polsce, UE i OECD w 2007 roku (%)
Źródła finansowania

Polska

Unia Europejska

OECD

Budżet państwa

58,5

34,7

29,5

Podmioty gospodarcze

24,5

54,1

67,2

Pozostałe źródła krajowe

10,3

2,3

4,7

6,7

8,9

3,1

Środki z zagranicy

Źródło: Nauka i technika w 2007 r., GUS Warszawa 2008,
Roczniki Statystyczne RP 2000–2008, obliczenia własne.

Poniżej tego minimalnego progu jednostki naukowe przeznaczają środki finansowe przede wszystkim na badania podstawowe [Matras-Bolibok 2008]. Tak
też dzieje się w polskim sektorze B+R, w którym nakłady budżetowe na naukę
w 2005 r. wynosiły 0,30% PKB, zaś pozabudżetowe – 0,27% PKB [PO Innowacyjna Gospodarka 2007].
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Badania naukowe różnią się specyfiką metod i celów działalności, jak i ostatecznym efektem [Bogdanienko 1994]. W Polsce około 37% ogólnej kwoty nakładów na działalność B+R przeznaczana jest na badania podstawowe, czyli prace
prowadzące do zdobycia nowej wiedzy, nie są podejmowane z myślą ich bliskiego
stosowania i wykorzystania w praktyce, z kolei na badania stosowane – ukierunkowane na konkretny, praktyczny cel – zaledwie 25% (rysunek 3). Prace rozwojowe z kolei wyróżnia integracja z działalnością gospodarczą, większa pewność
realizacji celu, a także sprecyzowanie metod i celu badań.
Niski poziom finansowania badań stosowanych sprawia, że badania są pozbawione impulsów płynących ze sfery praktyki, rynku i usług publicznych [Budujemy na wiedzy 2008]. Negatywny obraz dopełnia miernik bliskości do rynku
(closeness to market) – mały udział prac stosowanych w ogóle badań. Zjawisko
to może wskazywać na zaburzenia planowania badań. Jest to sytuacja typowa dla
krajów przechodzących transformację ustrojową. Badania przeprowadzone przez
S. Radosevica pozwalają wysunąć hipotezy: rządy krajów przenoszą ciężar badań
bliskich rynkowi na sektor prywatny, przedsiębiorstwa są aktywne na ostatnim
poziomie (badania rozwojowe). Dlatego też badania stosowane są niedoinwestowanie, co może w przyszłości zakłócić transfer wiedzy, budując rodzaj „wąskiego gardła” [Wasilewski i in. 1997]. Innymi słowy niedofinansowanie badań
stosowanych w takiej sytuacji utrudnia z jednej strony transmisję wiedzy z badań
podstawowych do działalności rozwojowej oraz z drugiej strony impulsy płynące
z praktyki do badań podstawowych.
Rysunek 3
Struktura nakładów na działalność B+R według przeznaczenia (2000-2007)

Źródło: Rocznik Statystyczny RP 2000–2008. GUS, Warszawa.
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Rysunek 4
Nakłady na nauki rolnicze w stosunku do nakładów na B+R
ogółem (2000–2007)

Źródło: Rocznik Statystyczny RP 2000–2008. GUS, Warszawa.

Wielu autorów podkreśla, iż należy wystrzegać się pomysłów, które są atrakcyjne intelektualnie, lecz w praktyce są bezwartościowe w wymiarze ekonomicznym,
jak i społecznym. Potencjalna wartość wyniku badania nie ma żadnego znaczenia
dopóki nie będzie on wykorzystany w praktyce. O wartości badania stanowi jego
wykorzystanie i wdrożenie [Pomykalski 2001]. Stąd niezwykle ważna jest równowaga funkcjonalna między badaniami podstawowymi, stosowanymi i działalnością rozwojową.
Struktura nakładów w działalności B+R według dziedzin nauki od wielu lat
jest stabilna dla nauk rolniczych, gdyż wynosi średnio około 8%, przy średnich
wskaźnikach: 47% dla nauk technicznych, 24% w dziale nauk przyrodniczych,
11% w medycynie i 9% w dziale nauk społecznych i humanistycznych [Nauka
i technika 2007].

3. Mechanizmy wprowadzania wyników badań do praktyki
Proces innowacyjny nie jest już pojedynczym aktem twórczym, a traktowany
jest jako zjawisko kreatywne i dynamiczne, wykazujące się skomplikowaną czaso- i kosztochłonną naturą działań towarzyszących praktycznej realizacji tych
procesów w przedsiębiorstwach lub gospodarstwach rolnych. Zasoby indywidualnych podmiotów nie zawsze są wystarczające do tego, by takie procesy skutecznie wdrażać. Z tego względu nowe, innowacyjne rozwiązania są efektem współdziałania szerszej liczby organizacji (instytucji), które posiadają określone zasoby,
umiejętności i wykorzystują je do budowy innowacji.
Procesy gospodarowania wywołują sieciowe powiązania i systemowy charakter
procesów innowacyjnych. Współcześnie innowacje są efektem licznych interak-
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cji zachodzących między jednostkami, organizacjami, środowiskiem wewnętrznym
i zewnętrznym, gdzie podmioty te działają. Nie bez znaczenia jest efekt synergii powstający w wyniku wymiany informacji, a nade wszystko wiedzy, która jest jednym
z podstawowych czynników wytwórczych w procesach tworzenia innowacji.
Wiedza jest dobrem kosztownym, a jej zakup w postaci innowacji wymaga
określonych zasobów finansowych. Przedstawione informacje w tabeli 4. wskazują jednoznacznie na słabość rolnictwa jako klienta rezultatów badań naukowych.
Tabela 4

Udział rolnictwa w gospodarce narodowej (%)
Lata

Produkcja
globalna

PKB

Nakłady inweŚrodki
stycyjne
trwałe brutto

Pracującya
A

B

1995

8,7

7,0

3,3

12,8

24,3

–

2002

4,9

4,0

2,1

6,9

26,4

15,6

2003

4,7

3,9

2,0

6,9

–

15,7

2004

5,0

4,5

2,2

6,6

–

15,6

2005

4,5

4,0

1,8

6,4

–

15,5

2006

4,2

3,7

1,9

6,0

–

15,3

2007

4,0

3,8

1,9

5,7

–

15,3

a

według sekcji, przeciętnie w roku;
A – szacunki na podstawie metodyki PSR z 1996 roku
B – wyniki na podstawie metodyki NSP z 2002. Wielkości nie są porównywalne
Źródło: Rocznik Statystyczny RP, rachunki narodowe. GUS Warszawa 2008, obliczenia własne.

Rolnictwo cechuje się znacznie niższą dochodowością produkcji od całej gospodarki. W roku 2007 udział rolnictwa w tworzeniu dochodu narodowego wyniósł niecałe 4%, natomiast udział w zatrudnieniu przekraczał 15%, a w zasobach
majątku trwałego 5,7%. Oznacza to, że produktywność pracy w rolnictwie jest
około 4-krotnie mniejsza niż średnio w gospodarce narodowej, a produktywność
majątku trwałego jest niższa o 1/3. Jest to podstawowa przyczyna trudności dochodowych rolnictwa, a ponadto podmioty ekonomiczne w rolnictwie (gospodarstwa rolne), ze względu na ich dużą liczbę, są podmiotami o bardzo niskiej sile
ekonomicznej (zasobach finansowych). Razem sprawia to, że rolnictwo ma duże
trudności w zakupie wyników badań rynkowych poprzez rynek.
Alternatywą dla małych podmiotów gospodarczych jest włączanie się w inicjatywy współpracy celem wygenerowania innowacji. Kluczową rolę pełnią zewnętrzne źródła finansowania w postaci budżetu państwa, funduszy europejskich
i kredytów bankowych. W praktyce wszystkie rozwinięte kraje świata wspierają
działalność badawczo-rozwojową dla sektora rolnego, bez względu na prowadzoną politykę wobec rolnictwa (tabela 5).
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W zależności od rodzaju polityki rolnej prowadzonej przez państwa rozwinięte (polityka wysokiego wsparcia vs polityka liberalna) udział wydatków na B+R
w ogólnym wsparciu sektora rolnego jest silnie zróżnicowany i jest to skutkiem
poziomu całości wsparcia. W UE i USA, a także innych krajach wspierających
bardzo silnie rolnictwo ze środków publicznych, udział wydatków na B+R w całości wsparcia jest stosunkowo niewielki (od 1,59% w Szwajcarii do 2,31% w USA).
Również w krajach wspierających rolnictwo w niewielkim stopniu nie „oszczędza”
się na wydatkach B+R, a udział tych wydatków w całości wsparcia w Australii wynosi prawie 10%, a w Nowej Zelandii dochodzi do 1/4. Jeśli jednak odnieść wydatki na B+R w rolnictwie do wolumenu produkcji rolnej wówczas okazuje się, że liczony w ten sposób poziom nakładów na B+R o dziwo najwyższy jest w rolnictwie
australijskim, a także w silnie wspieranym rolnictwie japońskim i szwajcarskim,
a wyraźnie niższy w też wysoko wspieranym rolnictwie USA i UE. Wskaźnik ten
nie jest jednak silnie zróżnicowany, co dowodzi, że kraje wysoko rozwinięte bez
względu na rodzaj realizowanej polityki rolnej wspierają B+R w sektorze rolnym
i nie pozostawiają „zakupu” wyników badań naukowych tylko regulacji wolnego
rynku i prowadzą aktywną politykę w tym zakresie.5
Tabela 5
Wskaźniki poziomu wsparcia rolnictwa w zakresie
działalności naukowo-badawczej
Wskaźniki wsparcia rolnictwa

Unia
Europejska

USA

Japonia

Szwajcaria

Australia

Nowa
Zelandia

Udział wydatków B+R na rolnictwo
w całości wsparcia rolnictwa
(R&D/TSEa) (%)

1,83

2,31

1,75

1,59

9,13

24,13

Relacja wydatków B+R na rolnictwo
względem wartości produkcji
rolniczej (%)

0,64

0,75

1,10

1,31

1,51

0,58

a

R&D (Research and development), TSE (Total Support Estimates)
Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych OECD.

Jednym z etapów procesu innowacyjnego, który warunkuje jego efektywność
makro- i mikroekonomiczną jest dyfuzja innowacji. Jest to zjawisko społeczne
polegające na upowszechnianiu informacji o innowacji w konkretnym systemie
i przestrzeni społecznej, jest procesem akceptacji innowacji przez konsumentów.
W budowie innowacji w agrobiznesie szansę na aktywne uczestnictwo mają tylko znaczące podmioty gospodarcze, alternatywą dla małych jest tworzenie sieci
kooperacji i współpracy, np. klastrów. Wśród kooperacyjnych przedsiębiorstw
5 Warto wskazać, że wspieranie rolnictwa w zakresie B+R jest w ramach regulacji Światowej
Organizacji Handlu (WTO) zaliczane jest do tzw. „zielonej skrzynki” i nie podlega ograniczeniom
traktatowym.
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obserwuje się zjawisko odchodzenia od pionowej relacji w łańcuchu tworzenia
innowacji na rzecz powiązań poziomych, uwzględniających przepływ wiedzy
i umiejętności oraz specyficznych uwarunkowań współpracy [Świadek 2006]. Jednak w agrobiznesie relacja pionowa wciąż pozostaje najważniejszym utrwalonym
kierunkiem przepływu innowacji. Badania przeprowadzone w ramach projektu
samorządu województwa warmińsko-mazurskiego pt.: „Badanie przedsiębiorstw
Warmii i Mazur w zakresie konkurencyjności i innowacyjności dotyczących
przedsiębiorstw przemysłu spożywczego” wykazały, iż szczególnie preferowanymi
przez przedsiębiorców partnerami są dostawcy (17%) i klienci (13%). Wskaźniki dla szkół wyższych czy publicznych organizacji badawczych wynosiły odpowiednio 9 i 6%. Z punktu widzenia hierarchii ważności kooperantów w procesie
innowacyjnym jednostki te zostały sklasyfikowane jako najmniej ważne. Przeprowadzony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego raport wskazuje, że
aż 20% przedsiębiorców nie wie o możliwości współpracy ich firmy z ośrodkami
naukowymi [Matras-Bolibok 2008].
Innowacje w sferze agrobiznesu, szczególnie na poziomie rolnictwa właściwego, nie zachodzą samorzutnie. Interakcja między nauką a praktyką jest możliwa
dzięki bodźcom wysyłanym ze strony państwa, które zastępuje podmiot rozproszony – rolników indywidualnych. Dlatego tak ważne jest otoczenie instytucjonalne warunkujące skuteczne „tłoczenie” wyników badań do praktyki. Z tego
punktu widzenia aktywność państwa w procesie tworzenia i wdrażania innowacji
jest konieczna. Wzrostowi innowacyjności gospodarki służyć ma organizowanie
infrastruktury instytucjonalnej kreującej innowacyjność, takiej jak parki technologiczne oraz rozwijanie systemu finansowania i gwarancji ryzykownych przedsięwzięć innowacyjnych podejmowanych w sferze zaawansowanych technologii
[Pomykalski 2001]. W Polsce pomimo rozwoju infrastruktury instytucjonalnej jej
efektywność wciąż jest niska, głównie ze względu na dominującą rolę ośrodków
oferujących głównie usługi szkoleniowo-doradcze i informacyjne. Prowadzi to do
małej intensywności współpracy pomiędzy nauką a praktyką [Strategia Rozwoju
Kraju 2007–2015].
Ilości wprowadzanych innowacji na rynku rolnym towarzyszy szum informacyjny i brak rzetelnej weryfikacji nowości. W związku z tym państwo przy pomocy otoczenia instytucjonalnego realizuje działania mające na celu wyselekcjonowanie, które z innowacji mogą mieć praktyczne i efektywne zastosowanie.6
W procesie dyfuzji innowacji w rolnictwie ważną funkcję spełnia także doradztwo. System doradztwa jest zhierarchizowany. Podstawę jego tworzą lokalne
6 Jedną z inicjatyw podjętych przez państwo było powstanie systemu Porejestrowego Doświad-

czalnictwa Odmianowego, sprawdzającego, które spośród odmian roślin ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych i Warzywnych najlepiej nadają się do uprawy w różnych regionach
kraju.
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i regionalne ODR, przekazujące wiedzę bezpośrednio producentom, wyżej znajdują
się rolnicze zakłady doświadczalne, na samej górze nauka i ośrodki badawczo-rozwojowe. Struktura ta sprzyja przypływowi informacji z góry na dół, zaś kierunek
odwrotny jest utrudniony ze względu na duże rozproszenie podmiotów docelowych,
którymi są indywidualne gospodarstwa rolne. Efektem tego badania naukowe nie
zawsze są odpowiedzią na oczekiwania producentów rolnych [Miś 2007].
W 1999 r. przeprowadzono badania dotyczące kanałów wprowadzania innowacji w gospodarstwach rolnych. Wdrożone innowacje podzielono na działy dotyczące: produkcji roślinnej, produkcji zwierzęcej, organizacji i ekonomiki produkcji oraz gospodarstwa domowego. W ramach produkcji roślinnej najwięcej
innowacji dotyczyło nowych gatunków odmian i roślin, środków ochrony roślin
i nawozów. W odniesieniu do produkcji zwierzęcej najczęściej kupowane były
pasze, dodatki mineralne i środki higieniczne oraz zwierzęta. W ekonomice i organizacji gospodarstw innowacje dotyczyły struktury zasiewów i kupna komputera. W gospodarstwie innowacje dotyczyły: sposobu żywienia, ekologii w domu
i zagrodzie oraz urządzania zagrody i ogródka. Największy udział wśród kanałów
informacji we wprowadzaniu innowacji do gospodarstwa zajęły środki masowego
przekazu, około 20-25%, oraz sprzedawcy i dealerzy, a także rodzina i sąsiedzi.
Doradcy ODR największy udział mieli w segmencie ekonomiki i organizacji –
około 31% [Oszmiańska 2001].

4. Wnioski
1. Mały udział nakładów na działalność B+R w stosunku do PKB, dominacja
finansowania budżetowego i niewielki udział podmiotów gospodarczych
w wydatkach ogółem na B+R oraz relatywnie niskie wydatki na badania
stosowane w porównaniu z wydatkami na badania podstawowe to cechy
charakterystyczne finansowania działalności B+R w Polsce.
2. Dominująca rola państwa w finansowaniu działalności B+R świadczy o jego
silnej pozycji w procesie tworzenia innowacji.
3. Mały udział przedsiębiorstw w finansowaniu działalności B+R może oznaczać, że podmioty gospodarcze nie posiadają środków na prowadzenie takiej działalności bądź realizowane badania nie odpowiadają wymaganiom
rynku.
4. Duży udział badań podstawowych przy jednoczesnym małym udziale badań stosowanych sprawia, że badania naukowe w Polsce pozbawione są impulsów płynących ze sfery praktyki.
5. Małe przedsiębiorstwa działające w sferze agrobiznesu mają możliwość prowadzenia procesów innowacyjnych dzięki integracji poziomej, tworząc sieci
kooperacji i współpracy.
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6. W sferze rolnictwa właściwego, jak i przetwórstwa oraz obrotu rolno-spożywczego można zauważyć pionową relację w łańcuchu tworzenia innowacji, z tą różnicą, że w rolnictwie wyniki badań muszą być „wtłaczane” do
sektora za pomocą działań i otoczenia instytucjonalnego państwa, czego
dowodzą doświadczenia wszystkich państw rozwiniętych, natomiast podlegający globalizacji sektor przetwórczy wykazuje „ssanie” na innowacje.
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WALENTY POCZTA
WIEDZA A INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI

Słowa kluczowe: innowacyjność w sferze agrobiznesu, działalność badawczo -rozwojowa
w sektorze rolno-spożywczym, upowszechnianie wyników badań w rolnictwie
STRESZCZENIE

Procesy innowacyjne w gospodarce, jej rozwój i konkurencyjność są determinowane
przez wsparcie ze strony nauki. Rozwój wiedzy i nowe jej zastosowania w gospodarce nie
mogą się odbywać – na oczekiwanym poziomie - bez niezbędnego zabezpieczenia finansowego. Duża ilość rozdrobnionych i słabych ekonomicznie podmiotów gospodarczych,
w tym również w rolnictwie, nie jest w stanie finansować czy współfinansować badań naukowych, których wyniki mogą przyspieszyć procesy dostosowawcze i polepszyć pozycję
konkurencyjną na rynku europejskim czy światowym. Obowiązki finansowania badań,
organizowania infrastruktury instytucjonalnej i funkcjonalnej kreującej innowacyjność
przejął budżet państwa. Przeznaczane z budżetu państwa środki na ten cel są jednak zbyt
małe i w rezultacie procesy innowacyjne przebiegają zbyt wolno. W procesie dyfuzji innowacji w rolnictwie dużą role odgrywa doradztwo rolnicze. Organizacja i powiązania funkcjonalne instytucji w sferze rolnictwa (nauka, edukacja, doradztwo, producenci) sprzyjają
przepływowi informacji od nauki do producentów. Przepływ informacji o potrzebach
producentów (praktyki rolniczej) do nauki jest utrudniony ze względu na dużą ilość podmiotów gospodarczych i brak ich zorganizowania. W efekcie badania naukowe nie zawsze
odpowiadają aktualnym potrzebom producentów.

WALENTY POCZTA
THE KNOWLEDGE AND INNOVATIVENESS OF THE ECONOMY

Key words: innovativeness in the sphere agribusiness, research and development activities
in agri-food sector, dissemination of research results in agriculture.
SUM M A RY

Innovative processes in the economy, her development and competitiveness are determined by support from the science. The development and new application of knowledge
in the economy cannot take place– on awaited level - indispensable financial security.
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Large quantity comminute and economically weak economic subjects, in this also in agriculture, is not in a position to finance whether co-financing of scientific research whose
results can accelerate adjustment processes and improve market position on Euromarket
whether to world. Duties of financing of research, organizations of infrastructure institutional and functional creating innovativeness took over the state budget. Intended from
the state budget funds on this aim are however too small and finally innovative processes
take place too slowly. In diffusion process of innovation in agriculture large parts plays
the agricultural advisory. The organization and functional connections of institutions in
the sphere of agriculture (science, education, advisory service, producers) favors to the
information flow from the science to producers. The information flow about needs of
producers (the agricultural practice) to science is difficult for large quantity economic
subjects and lack of their organization. As a result scientific research not always answers
to up to date needs of producers.

e-mail: poczta@up.poznan.pl

ZAGADNIENIA DORADZTWA ROLNICZEGO NR 4/2009

19

KATARZYNA DUCZKOWSKA-MAŁYSZ
Wyższa Szkoła Ekonomiczna ALMAMER w Warszawie

MIEJSCE DORADZTWA W INNOWACYJNOŚCI SEKTORA
ROLNO-SPOŻYWCZEGO
1. Wstęp
Rozważania o roli doradztwa w doskonaleniu innowacyjności sektora rolnospożywczego nie mogą ograniczać się wyłącznie do wyjaśnienia definicji innowacyjności, przedstawienia modelowych rozwiązań z dziedziny styku nauki z praktyką oraz cech efektywnego systemu tylko dla tego sektora. Taki punkt widzenia
prezentuje Kania (2009), pomijając kluczowe znaczenie realnych procesów dokonujących się we współczesnych gospodarkach i wyciskających piętno także na
doradztwie.
W gospodarce podlegającej globalizacji sektor rolno-spożywczy jest bowiem
nie tylko jej elementem, ale zostaje poddany wpływowi ogólnoświatowych procesów i trendów rozwojowych, ze wszystkimi tego pozytywnymi i negatywnymi
konsekwencjami. Wiek XXI będzie czasem dalszych gwałtownych zmian technologicznych i pogłębiania globalnej konkurencji, a podstawową siłą napędową tych
zmian stanie się innowacyjność i to ona przesądzi o tempie wzrostu wydajności pracy, przemianach strukturalnych w gospodarce, efektywności stosowanych
nowych technik i technologii, a także o pozycji konkurencyjnej Polski na arenie
międzynarodowej. W tym aspekcie nie jest wykluczony udział sektora rolno-spożywczego. Zatem należy przyjąć, że trudności dostosowawcze tego sektora będą
znaczne, więc o własnych siłach nie będzie on w stanie sprostać wymogom innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki.

2. Globalne uwarunkowania rozwoju – lekcja dla Polski
Pogląd, według którego „…w wyniku działalności innowacyjnej powstają
nowe lub udoskonalone materiały, wyroby, urządzenia, usługi, procesy lub metody, przeznaczone do wprowadzenia na rynek albo do innego wykorzystania
w praktyce…” [Procesy… 2006)] oznacza również i to, że rola doradztwa w do-
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skonaleniu innowacyjności sektora rolno-spożywczego nie może być wyłącznie
opisywana i podkreślana w dokumentach i powstających szczegółowych teoriach,
ale musi się stać trwałym elementem społeczno-gospodarczej rzeczywistości. Budowanie tej nowej rzeczywistości staje się coraz bardziej złożone, coraz droższe
i wymaga metod opartych przede wszystkim na wiedzy i informacji [Friedman
2001, Toffler 1996]. Wiedza staje się nie tylko źródłem tworzenia bogactwa, ale
jako źródło nieograniczone stwarza wyjątkowe możliwości dla dalszego rozwoju,
pozwalając przełamać niedostatek zdolności innowacyjnych i przyspieszyć rozwój
gospodarek regionów uboższych. W procesie konwergencji, który przejść musi
Polska jako najmniej innowacyjny kraj, innowacyjność nie jest luksusem, ale bezwzględną koniecznością. Proces dotyczy także gospodarki, w tym rolnictwa.
Należy przeto zauważyć, że rola doradztwa wynika i w coraz większej mierze
wynikać będzie nie z teorii doradztwa i modeli sugerujących określone rozwiązania, co podkreśla Kania (2009), ale z faktycznie istniejących przesłanek wynikających z funkcjonowania realnych gospodarek, w tym sektora rolno-spożywczego.
Unia Europejska grupująca dziś 27 krajów dostrzegła zjawisko nowej ery, czego
dowodem jest Strategia Lizbońska przewidująca cele i środki działania dla uczynienia z gospodarki UE najbardziej konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki
świata. Szybki rozwój technologii, wzrost konkurencyjności przemysłu i usług,
wzmacnianie publicznych funkcji wsi, zależą coraz częściej od zarządzania informacją, jej jakości, szybkości przepływu i głównie dostępności. To z kolei wymaga
nowych technik gromadzenia, przetwarzania, przekazywania i wykorzystania informacji. Rozwój społeczeństwa informacyjnego prowadzi do radykalnych przeobrażeń społecznych i gospodarczych. Posiadanie oraz umiejętność przetwarzania i wykorzystywania informacji staje się w coraz większej mierze podstawowym
dobrem warunkującym dalszy rozwój i dobrobyt społeczeństwa [Europe… 1994].
To decyduje o konieczności włączenia w ten proces sektora rolno-spożywczego.
Program przyspieszonej modernizacji ekonomicznej krajów członkowskich
oraz zniwelowanie różnic w dostępie do informacji między dużymi ośrodkami
miejskimi a prowincją został ujęty w trzech strategicznych celach, obejmujących:
• upowszechnianie cywilizacji informacyjnej wśród obywateli Europy, szkół,
przedsiębiorstw i administracji publicznej,
• wspieranie rozwoju nowych technologii informatycznych i komunikacyjnych,
• wzmocnienie spójności społecznej.1
1 Dla realizacji tych celów Komisja Europejska wyznaczyła 10 obszarów tematycznych: wprowadzenie internetu, środków multimedialnych doszkół i ich adaptacja do potrzeb edukacyjnych
(e-Edukacja), tańszy dostęp do internetu, szybki internet dla naukowców i studentów, karty elektroniczne dla bezpieczeństwa dostępu do informacji (e-Bezpieczeństwo), e-Handel, uwzględnienie
potrzeb osób niepełnosprawnych, rząd on-line, służba zdrowia on-line, inteligentny transport, finansowanie inteligentnych projektów z dziedziny ICT. Por. Inicjatywa „E-Europe 2002 – Information Society for All”, przyjęta podczas szczytu w Feira w czerwcu 2000 r.
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Wszystkie te kwestie dotyczą w szczególności sektora rolno-spożywczego.
Przedstawione poniżej opinie nie są poglądem na kwestię doradztwa w ogóle, ale
biorą pod uwagę cały splot złożonych okoliczności, mających na ogół charakter
barier, które należy brać pod uwagę, jeśli model doradztwa dla sektora rolnospożywczego miałby istotnie przyczynić się do poprawy jego konkurencyjności
i innowacyjności. Wymaga to dobrego przygotowania obu stron: instytucji zajmujących się doradztwem i odbiorców usług doradczych, gdyż tylko wówczas zapewniona może być maksymalna efektywność społeczna doradztwa.
Spośród wielu społecznych i ekonomicznych uwarunkowań złożonej natury,
które trzeba brać pod uwagę mówiąc o roli doradztwa najważniejsze znaczenie
mają:
1) wyzwania wynikające z konieczności:
• dalszego przyspieszenia modernizacji rolnictwa, organizacji rynku rolnego wraz z podniesieniem konkurencyjności rolnictwa i surowców rolnych
zdolnych do zaistnienia w obrocie w ramach Jednolitego Rynku;
• stałej presji na modernizację przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego (standardy, koszty) i pozostałych ogniw sektora spożywczego (transport, magazynowanie, dystrybucja);
• aktywizacji gospodarczej obszarów wiejskich w zajęciach mieszkańców, zawodach i funkcjach pozarolniczych;
• istnienia systemu instytucji rządowych i pozarządowych zdolnych do realizacji polityki rolnej i rozwoju obszarów wiejskich w tym zakresie, a także do
udziału w zarządzaniu instrumentami Wspólnej Polityki Rolnej i Regionalnej Polityki Strukturalnej Unii Europejskiej;
2) oczekiwania społeczności wiejskiej, które będą wzrastać z powodu następujących przyczyn:
• społeczeństwo polskie jest słabo wykształcone, zaś posiadanie wiedzy o mechanizmach gospodarki rynkowej UE, nowoczesnych technologiach i warunkach
ich zastosowania, korzyściach komparatywnych staje się nakazem chwili;
• umocnienie gospodarstwa rolnego na rynku, zdolność do konkurencji i wytwarzania surowców wysokiej jakości wymagać będzie wszechstronnej wiedzy z wielu dyscyplin, nie zaś utrwalania nawyków i gospodarowania zgodnie z podpowiedziami intuicji;
• proces umacniania pozycji sektora rolno-spożywczego na Jednolitym Rynku, dalsza modernizacja przedsiębiorstw tego sektora i gospodarstw rolnych
stwarza szanse na pozyskanie funduszy z UE i wymusza posiadanie wszechstronnej wiedzy związanej z przygotowaniem wniosków o wsparcie i zarządzaniem projektami;
3) obecne struktury doradztwa, które są wynikiem modelu ukształtowanego kilkadziesiąt lat temu i zaszłości (zadania, ludzie, majątek, zasady finansowania)
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trudno będzie radykalnie zmienić bez ponoszenia ogromnych kosztów, przy
czym koszty zaniechania mogą być większe.
Mówiąc przy tym o modelu doradztwa mamy na myśli spójny system jego
elementów, na który składają się:
• klarowna struktura organizacyjna, zdolna udźwignąć zmieniające się cele
i zadania;
• przejrzysty system zarządzania (w tym finansowania i przygotowania kadry
doradców) nierodzący konfliktów, dowolnych interpretacji przepisów prawa, napięć wokół finansowania i realizowanych zadań, za to poddający się
kontroli i społecznym ocenom;
• partnerstwo w realizacji zadań z innymi instytucjami, w tym ze sfery nauki.

3. Doradztwo w kontekście Unii Europejskiej
Prowadzenie doradztwa w krajach Unii Europejskiej nakazane zostało dokumentami najwyższej rangi, co zobowiązuje kraje członkowskie do przyjęcia określonych regulacji prawnych.2 Najważniejsze znaczenie mają decyzje dotyczące przemian strukturalnych rolnictwa, gdyż sektor spożywczy, transport bądź dystrybucja
same opierają się na reżimach określonych przez wymagania Jednolitego Rynku.
Intencją regulacji prawnych jest proponowanie rozwiązań systemowych, które
sprzyjać będą reformie struktur rolnych, uznanych za najważniejszy cel Wspólnej
Polityki Rolnej3. Wynikają z nich dla doradztwa krajów członkowskich określone
konsekwencje:
1) Proponowane rozwiązania muszą przyczynić się do ogólnego rozwoju ekonomiczno-społecznego każdego z uczestniczących regionów;
2) Wspólne działania państw członkowskich powinny zostać podjęte przez
własne ustawodawstwo i procedury administracyjne;
3) Jeśli rolnictwo ma rozwijać się i podlegać specjalizacji, to niezbędny jest
znaczny wzrost ogólnego, fachowego i ekonomicznego poziomu wyszkolenia osób zatrudnionych w rolnictwie, szczególnie tam, gdzie w wyniku
postępu technicznego i zmieniających się wymagań rynku konieczne są
zmiany w dziedzinie zarządzania, produkcji i dystrybucji;
2 Problematyka doradztwa regulowana jest bezpośrednio (np. Dyrektywa Rady 72/161/EWG

z dnia 17 kwietnia 1972 r. dotycząca prowadzenia doradztwa socjalno-ekonomicznego oraz zdobywania kwalifikacji zawodowych przez osoby zatrudnione w rolnictwie) bądź pośrednio (Dyrektywa
Rady 72/159/ EWG z 17 kwietnia 1972 r. dotycząca modernizacji gospodarstw rolnych, Dyrektywa
Rady 72/160/ EWG z 17 kwietnia 1972 r. dotycząca środków zachęcających do zaniechania prowadzenia gospodarstwa rolnego, zmiany przeznaczenia gruntów rolnych w celu poprawy struktur
rolnych. Postanowienie Rady No 797/85 o poprawie efektywności struktur rolnych z dnia 12 maja
1985 r.).
3 Preambuła Dyrektywy Rady z dnia 17 kwietnia 1972 r., 72/161/EWG.
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4) W celu sprostania wymaganiom rozwoju przemysłu rolno-spożywczego
ośrodki szkolenia zawodowego muszą sporządzić i dostosować swoje programy oraz ustalać i dostosowywać poziom i rodzaj szkolenia odpowiednio
do celów i zadań, zgodnie z podstawowymi kryteriami określonymi przez
państwa członkowskie, ale mieszczącymi się w kontekście polityki UE.
Za kluczowy dla przyspieszenia przemian strukturalnych w rolnictwie uważa się obowiązek prowadzenia doradztwa socjalno-ekonomicznego dla ludności
wiejskiej:
• wprowadza się instrumenty celem zachęcenia rolników do podjęcia decyzji
w sprawie przyszłości ich i ich dzieci (programy dla rolników, członków ich
rodzin, pracowników najemnych);
• doradztwo takie oparte jest na programach obejmujących tworzenie i rozwój publicznych lub powoływanych przez państwa członkowskie służb, zapewniających doradztwo socjalno-ekonomiczne bądź też tworzenie i rozwój w ramach istniejących służb specjalnych wydziałów zajmujących się
prowadzeniem tego doradztwa;
• zobowiązuje się państwa członkowskie do ponoszenia kosztów szkolenia
doradców socjalno-ekonomicznych oraz tam, gdzie to konieczne z dotacjami i zapomogami na pokrycie kosztów udziału w szkoleniach lub szkoleń
w obrębie danego gospodarstwa rolnego.
W szczególności Dyrektywa 72/161/EWG określa cele służb i wydatków specjalnych, tryb szkolenia doradców socjalno-ekonomicznych i uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez osoby zatrudnione w rolnictwie, obowiązek reedukacji
zawodowej osób zatrudnionych w rolnictwie, które chcą podjąć pracę poza rolnictwem, wreszcie przepisy finansowe. Wszystkie rozwiązania szczegółowe pozostające w gestii krajów członkowskich i odzwierciedlające ich specyfikę muszą się
mieścić w ramach określonych przez Wspólnotę rozwiązań legislacyjnych, dotyczy to także Polski.

4. Wyzwania dla doradztwa w Polsce
Każda konstrukcja modelu doradztwa rolniczego w Polsce powinna brać pod
uwagę fakt, iż doradztwo będzie miało w okresie najbliższych 15-20 lat nieco
inne funkcje do spełnienia niż w krajach Europy Zachodniej w chwili rozpoczęcia przez nie modernizacji rolnictwa. Ta „inność” jest skutkiem historii, modelu
polityki rolnej realizowanego przez dziesięciolecia, a oznaczającego wyłączenie
mechanizmów gospodarki rynkowej.
Po okresie technizacji rolnictwa, który skończył się wraz z początkiem okresu
transformacji Polska wkroczyła w fazę modernizacji wsi i rolnictwa. Jest ona związana z koniecznością przyspieszenia przemian strukturalnych i bardziej aktywnym
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podjęciem przez wieś nowych, nietradycyjnych funkcji. W Polsce modernizacja
rolnictwa i restrukturyzacja wsi dokonywać się będzie w wyjątkowo trudnych
warunkach, gdyż struktury agrarne ze względu na ich efektywność i zapóźnienia
cywilizacyjne znacznie bardziej odstają na niekorzyść od struktur w pozostałych
branżach gospodarki narodowej, wymagających także restrukturyzacji.
Doradztwo musi wziąć pod uwagę fakt, że procesy modernizacji dokonywać
się będą w warunkach „doganiania cywilizacyjnego i strukturalnego” krajów wysoko rozwiniętych, w szczególności starych krajów członkowskich UE, co pociągnie za sobą konieczność instytucjonalnego dostosowania do zasad Jednolitego
Rynku.
W ciągu najbliższych 15-20 lat polityka rolna będzie musiała wykształcić
trwałe mechanizmy nastawione z jednej strony na reformę struktur agrarnych,
a z drugiej na rozwój obszarów wiejskich. Oba strategiczne kierunki, choć na nie
w istocie nakierowane są instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej, nie znajdują potwierdzenia w ocenie działań finansowanych dla Polski w ramach budżetu na lata
2000–2006; [Duczkowska-Małysz i in. 2008].
Wszystko to w rolnictwie dotyczy gospodarstw rolnych, które zmuszone zostają do konkurowania na europejskim rynku poprzez lepszy, nie droższy, dobrze
przystosowany do potrzeb konsumenta produkt. Jest pewne, iż w mechanizm Jednolitego Rynku, na którym już dziś panują wyśrubowane warunki (a to głównie
dzięki wysokiej wydajności pracy i efektywności produkcji w rolnictwie, a także
gorszej relacji pomiędzy dochodami rolników a dochodami ludności pozarolniczej, mimo wsparcia w ramach Wspólnej Polityki Rolnej) włączyły się tylko
nieliczne gospodarstwa rolne. Stawia to ze specjalną ostrością wymagania pod
adresem służb doradczych, które są odpowiedzialne za pomoc w podnoszeniu
efektywności gospodarowania w rolnictwie i przygotowanie ludności rolniczej do
mobilnych zachowań na lokalnych rynkach pracy.

5. Zadania dla doradztwa w kontekście członkostwa w UE
Badania empiryczne dowodzą, że bariera wiedzy i informacji jest jedną z głównych przyczyn uniemożliwiających obecnie rolnikowi przedsiębiorcze zachowanie determinujące sukces w działalności gospodarczej. Społeczeństwo polskie,
w tym zwłaszcza ludność rolnicza, jest słabo wykształcone, a przy wprowadzeniu
zasad Jednolitego Rynku, oznaczającego całkowitą zmianę warunków produkcji,
sprzedaży, zaopatrzenia, posiadanie wiedzy o jego funkcjonowaniu i szansach,
połączonej ze znajomością opłacalności poszczególnych technik wytwarzania
i stosowania postępu staje się nakazem chwili.
Owo przerażająco niskie wykształcenie i umiejętności ludności wiejskiej
utrwalane będą jeszcze przez wiele lat. Dla dorosłych nie przewiduje się stosowa-
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nia obowiązkowo szkolnych ani pozaszkolnych form oświaty, mimo korzystania
przez nich z publicznych środków wspierających rozwój i modernizację gospodarstw. Tak wiec ludzie, którzy funkcjonują w warunkach Jednolitego Rynku skazani zostają na doszkalanie się co najwyżej w trybie krótkich kursów i dobrowolnego przyuczenia do zawodu. Zatem prawdziwe obowiązki w zakresie dokształcania rolników spadają na służby doradcze.
Wydolność służb doradczych, ich sprawność, organizacja, finansowanie i poziom merytoryczny doradców mogłyby stać się rozstrzygającym czynnikiem
o tempie modernizacji. Mały szacunek dla wiedzy w ogóle, niedocenianie kwalifikacji, brak związków między pomocą publiczną a obowiązkowym podnoszeniem
kwalifikacji i obowiązkiem wprowadzenia zasad zarządzania gospodarstwem pozostawia w praktyce doradztwo na marginesie usług. Kontakty rolników z ODR
dotyczą raczej ich działalności upowszechnieniowej niż doradczej.
Z powiązań w sektorze rolno-żywnościowym (rysunek 1) wynika, że zadania
dla doradztwa będą coraz bardziej złożone i koncentrować się będą w dziedzinach
obejmujących:
• doradztwo techniczno-ekonomiczne – zajmuje się ono promowaniem
i wdrażaniem innowacji, prowadzeniem działalności uświadamiającej, która sprzyja umacnianiu się grupy gospodarzy rozumiejących i wykorzystujących informacje w procesie podejmowania decyzji (dotyczy gospodarstw
rozwojowych);
• doradztwo socjalno-ekonomiczne – dotyczy gospodarstw o wadliwych
strukturach, nieosiągających odpowiednich dochodów (poradnictwo w zakresie alternatywnych źródeł dochodów lub działalności nierolniczej, informacje o kursach i szkoleniach, podnoszenie mobilności na rynkach pracy);
(dotyczy gospodarstw stagnujących);
• doradztwo socjalno-strukturalne – obejmuje rolników, którzy muszą lepiej
przystosować swoje gospodarstwa do warunków narzuconych przez rynek
i społeczeństwo lub są gotowi zrezygnować z gospodarstwa rolnego w ogóle
(dotyczy gospodarstw słabych, nierentownych);
• doradztwo w zakresie ekonomiki gospodarstwa domowego, czyli poradnictwo dla:
– rodziny wiejskiej (zaspokajanie aspiracji socjalnych i zawodowych, model konsumpcji, zdrowie i bezpieczeństwo, budżet w rodzinie, walory
kształcenia, urządzanie domu wraz z otoczeniem, stosunki w rodzinie),
– kobiety wiejskiej (odżywianie rodziny, zajęcia domowe, zdobywanie kwalifikacji pozarolniczych, alternatywne źródła zarobkowania),
– młodzieży (możliwość zdobywania zawodu poza rolnictwem, doskonalenie umiejętności w rolnictwie, podnoszenie kwalifikacji w rolnictwie
i przygotowanie do pracy poza rolnictwem),
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– ludzi starych (opieka socjalna, przezwyciężanie izolacji i samotności, organizacja osiedli dla ludzi starych, organizacja czasu wolnego),
– dzieci (wychowanie w rodzinie, wychowanie dla społeczności lokalnej,
opieka nad małym dzieckiem);
• doradztwo w zakresie przygotowania i realizacji polityki rozwoju regionalnego, w tym polityki rolnej, obejmuje zadania wynikające z:
– koncepcji zagospodarowania terenu, programów rozwoju lokalnego, wykorzystania zasobów terenu, wykorzystania pozarolniczych walorów wsi,
aktywizacji społeczności lokalnych, w tym rolników, w procesie tworzenia regionalnej polityki rozwoju gospodarczego;
– informowania władz krajowych (regionalnych) o sytuacji socjalnej i ekonomicznej ludności rolniczej i wskazywanie płaszczyzn, na których obowiązkowo podjęte być powinny działania zapobiegawcze (interwencyjne);
– informowania odpowiednich władz o sprzeczności i wadliwym systemie
zastosowanych środków w polityce rolnej i jednoczesnym informowaniu
rolników o decyzjach sprzyjających ich interesom;
– przekazywania opinii rolników odnośnie polityki rolnej i decyzji będących w fazie przygotowania.
Z powyższego wynika, że przy założeniu, iż polityka modernizacji rolnictwa
realizowana będzie razem z polityką rozwoju obszarów wiejskich i jej mechanizmy nakierowane będą na podniesienie konkurencyjności polskiego rolnictwa
w ramach Jednolitego Rynku, problematyka doradztwa koncentrować się będzie
wokół:
a) zagadnień wynikających z realizacji polityki rolnej państwa i polityki rozwoju obszarów wiejskich według formuły Wspólnej Polityki Rolnej,
b) zindywidualizowanych problemów rozwoju i konkurencyjności na rynku
najlepszych gospodarstw rolnych,
c) partnerstwa w przygotowaniu mechanizmów polityki rolnej (negocjacje)
i realizacji projektów na rzecz społeczności lokalnych.
Jest przy tym mało prawdopodobne, aby wszystkie zadania mogły zostać zrealizowane przez jedną instytucję i to wyłącznie za pieniądze publiczne. Prawdopodobny jest inny model, gdzie przy przewadze podstawowego doradztwa państwowego rozwijać się będą inne instytucje, zaspokajające gusty i upodobania
zindywidualizowanych odbiorców.
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Rysunek 1
Sieć powiązań informacyjnych dla pracowników służb doradczych

Źródło: Jacobsen Ch., 1993.

Podsumowanie i wnioski
W krajach wysoko rozwiniętych istnieje system instytucji doradczych, świadczących szeroki wachlarz usług doradczych w wielu dziedzinach. Bogata oferta
zaspokaja niejednokrotnie bardzo zróżnicowane potrzeby. Nieznany jest w świecie przykład kraju, który zmodernizowałby rolnictwo oraz zmienił charakter
i funkcje wsi bez doradztwa. Ma ono ze swej istoty złożoną naturę. Natomiast jako
społeczny proces komunikowania się doradztwo jest nerwem rozwoju gospodarczego, który dotyczy przekształceń jakościowo-strukturalnych (wieś – rolnictwo
– gospodarstwo rolne – rodzina wiejska).
Jako motor postępu doradztwo wiąże się ze zmianami w kierunku podnoszenia
poziomu techniki, ekonomiki gospodarowania, warunków pracy i życia ludności
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wiejskiej, w tym rolniczej. Ale doradztwo to system wdrażania innowacji, postępu
biologicznego, technicznego, technologicznego, organizacyjnego, ekonomicznego
i społecznego oraz know-how (wiem jak).
Doradztwo, jego ewolucja, formy organizacyjne, zasady i sposoby finansowania, potrzeby, którym stara się sprostać w wyniku komunikowania się z odbiorcami, metody tej komunikacji są przedmiotem badań i dociekań naukowych.
Słusznie zatem podkreśla Kania (2009), że doradztwo jest gałęzią wiedzy, z której
teoretycznego dorobku należy czerpać przy proponowaniu rozwiązań przygotowywanych do zastosowania w praktyce. Doradztwo niezależnie od poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego zmienia formy i charakter oraz przyjmuje nowe
funkcje, aby sprostać oczekiwaniom klientów, którzy przecież też się zmieniają.
Można stwierdzić, że w wysoko rozwiniętych krajach świata właściwie każde gospodarstwo rolne bądź przedsiębiorstwo modernizuje się, wprowadza nowe
technologie, urządza, wybiera kierunek produkcji, a każda rodzina wybrać może
przyszłość i zawód dla swoich dzieci, podejmuje dodatkowe zajęcia poza rolnictwem, może podnosić swoje kwalifikacje lub w ogóle zmieniać zawód przy wykorzystaniu wiedzy przekazanej przez odpowiednich doradców. Dla Polski jest to
jeszcze odległa perspektywa, ale nie należy sądzić, iż jakiekolwiek przemiany na
liczącą się skalę będą mogły dokonać się bez fachowego doradztwa.
Z powyższych rozważań wynika, że doradztwo w Polsce wymaga pilnych
zmian w systemie zarządzania. Na zmiany te składają się:
• elementy tworzące strukturę systemu doradztwa,
• organizacja systemu doradztwa w świetle przedstawionych zadań,
• merytoryczne programy i system kształcenia doradców,
• partnerstwo z innymi instytucjami,
• finansowanie, monitoring i kontrola.
Najsłabszą stroną polskiego systemu doradztwa jest brak systemu, czyli skoordynowanego, wzajemnie współpracującego układu elementów uporządkowanych
według określonych zasad, powiązanych ze sobą więziami tworzącymi całość.
Jak słusznie podkreśla Kania (2009) trzonem polskiego doradztwa są w dalszym
ciągu wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego, nie mające ze sobą żadnych
związków, współpracujące ze sobą lub nie na zasadzie dobrej woli, zatrudniające
niedostatecznie wykształconą słabo opłacaną kadrę doradczą, która nie jest objęta
żadnym systemem oceny ani obowiązkiem dalszego dokształcania się. Z dokonujących się w ostatnich latach przemian w organizacji doradztwa wynika, że nie są to
rozwiązania systemowe, a jedynie posunięcia, które zaspokoić mają głównie ambicje polityczne liderów partyjnych. W dalszym ciągu ośrodki doradztwa rolniczego,
mimo kolosalnego postępu w działalności merytorycznej, nie są nowoczesną instytucją doradczą w warunkach gospodarki rynkowej. Nasuwa się pytanie dlaczego?
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We wszystkich wysoko rozwiniętych krajach świata doradztwo było głównym
mechanizmem adresowanej interwencji państwa, nakierowanej z jednej strony na
przemiany strukturalne w rolnictwie (co jako cel główny podniesione zostało do
rangi Dyrektywy Rady), z drugiej na rozwój wsi i poszukiwanie alternatywnych
źródeł zarobkowania (patrz: przytoczone dyrektywy, zapisy Europejskiej Karty
Obszarów Wiejskich i Deklaracji z Cork i Salzburga). Za restrukturyzację wsi
i rolnictwa w krajach UE-15 odpowiedzialność wzięły rządy, nie partie polityczne, które miały programy modernizacyjne, szanowały zasady rynku i instytucje,
za pomocą których te programy wdrażano oraz środki publiczne kierowane na realizację polityki państwa w dziedzinie wsi i rolnictwa, uprzedmiotowionej w tych
programach. Dlatego też doradztwo zostało zorganizowane w formie specjalnej
instytucji (mającej formę fundacji lub agencji, czasem agencji współpracującej z instytucjami samorządowymi) zdolnej do realizacji stawianych przed nią zadań, która
początkowo wyłącznie za pieniądze publiczne świadczyła usługi dla rolników.
Efekty dokonującego się postępu będą dostępne dla rolników tylko w warunkach drożnego systemu wiedzy rolniczej. O drożności tego systemu przesądzą,
takie czynniki jak [Duczkowska-Małysz 1996]:
– wzajemne powiązania jego elementów,
– dostępność (szansa korzystania z wiedzy),
– mobilność (skłonność systemu do kreowania innowacji),
– otwartość (związki między wszystkimi elementami systemu wiedzy rolniczej i możliwość włączania doń nowych elementów),
– efektywność społeczna związana ze spełnieniem przez system oczekiwań
i wyzwań.
W takim rozumieniu systemu doradztwa w Polsce nie ma, choć zmiany wprowadzone po 1990 r. wywarły pozytywny wpływ na doradztwo. Mocną stroną
polskiego doradztwa jest stabilna sieć ośrodków doradztwa rolniczego i ich rejonów, nowe treści merytoryczne i formy doradztwa, które ODR podjęły na skutek transformacji gospodarki i integracji z UE, nowe doświadczenia wynikające
z metod pracy z rolnikami w wyniku licznych programów współpracy międzynarodowej, bezpłatny dostęp do usług doradczych mających charakter powszechny.
Jednak o niewydolności systemu doradztwa przesądzają słabe strony w postaci
braku powiązań merytorycznych i organizacyjnych między istniejącymi placówkami doradztwa, braku obowiązkowych więzi z placówkami naukowymi (wyższe
uczelnie, instytuty PAN, instytuty resortowe), niezdrowej rywalizacji ośrodków
doradztwa rolniczego z izbami rolniczymi, braku systemu naboru i kształcenia
doradców i braku w tej funkcji ekspertów wywodzących się z nauki, relatywnie
skromnych środków kierowanych na doradztwo, niedostrzegania rangi doradztwa i braku jasnych zasad jego finansowania w przyszłości. Wreszcie nadmiernego udziału polityki i politykierstwa, co powstrzymuje przygotowanie sensownych
rozwiązań systemowych.
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Zadania stojące przed polskim doradztwem są złożone i trudne. Nie uda się
ich zrealizować bez zmian z zachowaniem dotychczasowego modelu, który mimo
poprawek nie przystaje do etapu rozwoju gospodarczego, transformacji ku gospodarce ponadnarodowej wyznaczonej przez globalizację i zasady Jednolitego
Rynku UE. Konieczne partnerstwo w systemie wielu instytucji wynika z faktu,
iż restrukturyzacja programów będzie związana ze sprzecznością interesów pomiędzy rolnikami a państwem. To państwo formułuje rygory programu, wspiera
publicznymi środkami jego realizację i korzysta w tym celu ze swoich instytucji.
Rolą doradców jest pomóc te programy wdrożyć.4
W Polsce nie jest możliwe, aby organizacje samorządowe mogły odegrać rolę
na liczącą się skalę w świadczeniu usług doradczych i realizowaniu celów, jakie
stawia się przed współczesnym doradztwem. Barierą jest wysokie upolitycznienie samorządów, owocujące doborem kadr o przerażająco niskich kwalifikacjach
i brak rozumienia zasad zarządzania przedsięwzięciem samorządowym. Z zupełnie innych przyczyn znaczącej roli w Polsce nie odegra na razie doradztwo
prywatne. Jest natomiast pewne, że polskie doradztwo nie będzie mogło odegrać
dynamicznej roli kreatora innowacji i katalizatora przemian, jeśli w stosunkowo krótkim czasie w systemie doradztwa państwowego nie nastąpią radykalne
zmiany, uwzględniające nie interesy rządzących partii, ale interes wsi i rolnictwa,
w tym przygotowanie tego sektora do konkurencji na Jednolitym Rynku.
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MIEJSCE DORADZTWA W INNOWACYJNOŚCI SEKTORA ROLNO-SPOŻYWCZEGO
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STRESZCZENIE

Rola doradztwa w doskonaleniu innowacyjności sektora rolno-spożywczego nie powinna być wyłącznie opisywana i podkreślana w dokumentach i powstających szczegółowych teoriach, ale musi się stać trwałym elementem społeczno-gospodarczej rzeczywistości. Szybki rozwój technologii, wzrost konkurencyjności przemysłu i usług, wzmacnianie
publicznych funkcji wsi, zależą coraz częściej od zarządzania informacją, jej jakości, szybkości przepływu i głównie dostępności. To z kolei wymaga nowych technik gromadzenia,
przetwarzania, przekazywania i wykorzystania informacji. Na tym polu znaczące oddziaływanie ma doradztwo rolnicze. Za kluczowy dla przyspieszenia przemian strukturalnych
w rolnictwie według rozwiązań stosowanych w Unii Europejskiej uważa się obowiązek
prowadzenia doradztwa dla ludności wiejskiej, w tym zwłaszcza dla rolników. Artykuł
omawia istniejące uwarunkowania działalności doradztwa rolniczego oraz nakreśla przewidywane cele, których realizacja będzie decydowała o procesie modernizacji sektora rolno-spożywczego.
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The part of advisory in improvement of innovative of agri-food sector should not be
been by exclusively described and underlined in documents and nascent detailed theories,
but must become with permanent element social-economic reality. The quick development of technology, the increase of industry and services competitiveness, strengthening
of public functions of village, depend more and more often from information management, its quality, flow fastness and mostly accessibilities. This in next demands new techniques of the accumulation, transformations, transfers and the utilization of information.
On this ground the significant influence has an agricultural advisory. As the key for acceleration of structural transformations in agriculture according to practical solutions in the
European Union attends the duty of carry on of advisory service for rural population, in
this especially for farmers. The article talks over existing conditions of agricultural advisory activity and sketches foreseen aims whose realization will decide about the process of
modernization of agri-food sector.
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BARIERY WPROWADZENIA DO PRAKTYKI W SEKTORZE
ROLNO-SPOŻYWCZYM NOWOCZESNYCH TECHNIK
I TECHNOLOGII
1. Wstęp
Przemysł żywnościowy zalicza się w Polsce do najważniejszych dziedzin gospodarki, zarówno pod względem rozmiarów produkcji (ponad 20% wartości
sprzedaży całego polskiego przemysłu), jak i liczby zakładów (ok. 28 tys.) oraz poziomu zatrudnienia (411 tys. osób, tj. 8,4% ogółem zatrudnionych w gospodarce,
a około 16% zatrudnionych ogółem w przemyśle). Polskie rolnictwo, które stanowi
główną bazę surowcową dla sektora przemysłu spożywczego, wykorzystuje trzeci
co do wielkości, wśród krajów Unii Europejskiej areał ziemi uprawnej o łącznej
powierzchni 18,5 mln ha, co stanowi 13,4% całości użytków rolnych w Unii Europejskiej. Znaczący udział gospodarstw rolnych (ponad 40%) prowadzi produkcję
wielokierunkową, bez wyraźnie określonej specjalizacji. Sytuacja ta nie sprzyja
unowocześnieniu produkcji, warunkującemu obniżkę kosztów i poprawę jakości.
W konsekwencji prowadzi to do niskiej konkurencyjności znacznej liczby gospodarstw. Pomimo szybkiego wzrostu międzynarodowych obrotów handlowych,
powiązanie Polski z rynkiem światowym jest wciąż relatywnie niskie. Udział Polski w eksporcie światowym wynosi około 0,5%, podczas gdy ludność Polski stanowi 0,7% ludności świata. Również wartość eksportu w przeliczeniu na jednego
mieszkańca jest znacząco niższa niż w innych krajach Europy. Wytworzona przez
polski przemysł żywnościowy wartość stanowi ok. 6% produktu krajowego brutto.
Przetwórstwo spożywcze posiada znaczny i rosnący udział w eksporcie. W roku
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2005 wartość wywozu produktów rolno-spożywczych do krajów UE-25 wyniosła
5,3 mld EUR i była wyższa o 39% w porównaniu z rokiem 2004. Największy udział
w strukturze towarowej eksportu mają: mięso i przetwory (15%), owoce i przetwory (11%) oraz produkty mleczarskie (12,4%) [Materiały MRiRW 2006].
Produkcja żywności stanowi bardzo złożony i długi łańcuch procesów agrotechnicznych, biologicznych, chemicznych, fizycznych, ekonomicznych, a także
psycho-socjologicznych. Produkcja żywności ma także ścisłe powiązania z wieloma religiami.
W pierwszych odcinkach łańcucha żywnościowego występują surowce roślinne lub produkty biotechnologiczne stanowiące karmę dla zwierząt (w karmie dla
zwierząt mogą także znajdować się określone szczegółowymi przepisami produkty uboczne z przetwórstwa surowców zwierzęcych). Produkcja rolnicza i wartość
wytworzonych surowców roślinnych uzależniona jest od warunków klimatyczno-glebowych oraz stosowanych agrotechnologii. Surowce roślinne po zbiorze są
przechowywane bądź przetwarzane na produkty spożywcze zgodnie z oczekiwaniami konsumentów lub na paszę, która ma znaczący wpływ na jakość i bezpieczeństwo zdrowotne produktów pochodzenia zwierzęcego.
Wysoka jakość polskiej żywności i jej unikalne cechy znajdują potwierdzenie
w licznych świadectwach i znakach jakości tych produktów. Warunki środowiskowe i potencjał produkcyjny polskiego rolnictwa, a także nowoczesna infrastruktura zdecydowanej większości zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego, stwarza korzystne warunki ich rozwoju na krajowym i europejskim rynku produktów
żywnościowych.
W Polsce obserwuje się rosnące zainteresowanie produkcją wyrobów żywnościowych o wysokiej jakości, w tym produktów naturalnych specjalnie projektowanych, produktów regionalnych i ekologicznych, a także produktów rolnictwa
integrowanego. Współczesny konsument wykazuje coraz większe zainteresowanie
wyrobami nisko-przetworzonymi, ale w procesie ich przygotowywania niezbędne
są najwyższe standardy higieny oraz technologie innowacyjne [Trziszka 2008 a].
Jak wynika z powyższego, zarówno możliwości i tradycje, a także potencjał
gospodarki żywnościowej w Polsce są ogromne. Istnieją realne możliwości wykorzystania polskiego potencjału naukowego do badań nad nową generacją żywności tj. żywnością naturalną niskoprzetworzoną, prozdrowotną i funkcjonalną
o wysokich walorach odżywczych wytwarzaną zgodnie z zasadami europejskiego
prawa żywnościowego. Jednakże bez znaczącego wsparcia politycznego i finansowego badań, zarówno z budżetu państwa jak i środkami pozabudżetowymi, a także transferu wyników badań do praktyki, nie tylko nie osiągniemy sukcesu, ale
staniemy się importerem żywności na dużą skalę. Jeżeli wykorzystamy istniejący
potencjał intelektualny, fundusze UE, a także podejmiemy promocje i edukację
żywieniową społeczeństwa możemy się stać jednym z największych eksporterów
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nie tylko nowej generacji żywności i biosuplementów diety, ale również żywności
wytwarzanej w warunkach zrównoważonych systemów produkcji.
Musimy uporać się z wieloma, od wielu lat występującymi i aktualnymi problemami, z których najistotniejsze to:
– niedobory kapitału rodzimego,
– funkcjonowanie wielu zakładów w warunkach nieustabilizowanej bazy surowcowej (słabe powiązania kontraktacyjne z dostawcami surowca),
– brak silnych ugrupowań producentów i mnogie, słabe związki branżowe,
– brak poczucia konieczności zrzeszania się, integrowania, a przez to słaba
konkurencyjność,
– trudny dostęp do źródeł finansowania i uciążliwe procedury ich pozyskiwania (np. środków unijnych itp.),
– brak współpracy firm sektora rolno-spożywczego oraz zainteresowania banków w zakresie wdrażania postępu technicznego i technologicznego,
– priorytety regionalne w zakresie innowacyjności pozostają często w sferze
zapisów w strategiach i programach, nie znajdując przełożenia na działania
praktyczne,
– brak (niedobór) jednostek konsultingowych pracujących na rzecz postępu
technicznego,
– brak odpowiedniego systemu informacyjnego w w/w zakresie.

2. Nowe wyzwania i główne problemy rozwoju innowacyjności
w gospodarce żywnościowej
Globalizacja oraz nowe kryteria prawne w łańcuchu produkcji żywności stwarzają nowe zasady bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, uwzględniając monitoring z pełną identyfikacją i identyfikalnością wszystkich produktów spożywczych
w obrocie rynkowym. System taki narzuca określone zasady kooperacji i powiązań w łańcuchu produkcyjnym, a ponadto wymusza stosowanie nowoczesnych
technologii dla zachowania pełnego bezpieczeństwa zdrowotnego produktów finalnych. Wymagania formalnoprawne, w zakresie traceability, systemów RASFF
i REACH [Trziszka, Dobrzański 2008; Trziszka, Beń 2008] zmuszają do rozbudowy bazy analitycznej, a więc nowoczesnych akredytowanych laboratoriów, nowoczesnej i drogiej aparatury. Zatem chcąc produkować żywność odpowiadającą
aktualnym kryteriom trzeba natychmiast wdrażać innowacyjne technologie z systemem analitycznym opartym o nowoczesne metody badawcze. Należałoby więc
zainwestować zarówno w badania jak i we wdrażanie innowacji w tym obszarze.
Polska posiada doskonały potencjał do wytwarzania żywności na dużą skalę
i to nie tylko żywności nowej generacji. Może mieć jednak zasadnicze problemy w zrealizowaniu tego zadania ze względu na inne priorytety widziane oczami
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polityków, zwłaszcza takimi priorytetami które postrzegane są w perspektywie
najbliższych wyborów. Politycy i decydenci nie dostrzegają faktu, iż w aktualnej
sytuacji systemów gospodarczych w Polsce nie stworzymy konkurencyjnego,
w skali Europy czy świata, przemysłu na przykład samochodowego, ale jesteśmy
w stanie produkować żywność zgodną z oczekiwaniami konsumentów, w tym
także żywność nowej generacji i biosuplementy diety z wszelkimi walorami prozdrowotnymi i proekologicznymi, z czym nie będą w stanie z nami konkurować
najwięksi producenci żywności świata globalnego [Trziszka 2008b]. Biorąc pod
uwagę oczekiwania konsumenckie uznawane za priorytetowe w dokumentach
Komisji Europejskiej [COM(2008) 862], ważnym obszarem badawczym również
i dla Polski są już dzisiaj i będą w przyszłości technologie obejmujące łańcuch
żywnościowy „od pola do stołu”. Badania w zakresie technologii „od pola do stołu” nowych rodzajów żywności, w tym żywności funkcjonalnej oraz żywności
przeznaczonej dla profilaktyki otyłości czy chorób nowotworowych oraz alergii
i nietolerancji pokarmowych powinny doprowadzić do uruchomienia przez małe
i średnie przedsiębiorstwa, unikalnych i rozpoznawalnych na rynku linii (typoszeregu) produktów żywnościowych, opatrywanych wiarygodnymi oświadczeniami żywieniowymi i zdrowotnymi, odpowiednio udokumentowanymi naukowo
[Anonim 2008a]. Przyczynić się powinny do zwiększenia poziomu innowacyjności polskiego przemysłu spożywczego i wzrostu jego konkurencyjności na
światowym rynku żywnościowym. Należy podkreślić, że produkcja nowoczesnej żywności generuje postęp technologiczny w wielu dziedzinach gospodarki,
w tym: przemyśle chemicznym, maszynowym, elektronicznym, informatycznym,
opakowaniowym, farmaceutycznym, transportowym itp. W wyniku realizacji
tak sformułowanego programu można oczekiwać ponadto zauważalnej poprawy
stanu odżywienia i stanu zdrowia społeczeństwa, a w perspektywie zmniejszenia obciążeń budżetu Państwa wydatkami na opiekę zdrowotną. Barierą w tym
przedsięwzięciu są decyzje polityczne oraz brak wiedzy merytorycznej w społeczeństwie o wartości żywności, zwłaszcza naszej rodzimej. Niezbędne są środki
na powszechną edukację żywieniową, bowiem powszechna wiedza o żywności
przyczyni się do wyboru przez konsumentów najlepszych i prozdrowotnych produktów. Wykształcone i zdrowe społeczeństwo skupia się na profilaktyce zdrowotnej poprzez lansowanie wysokiej jakości żywności i powszechne stosowanie
żywności funkcjonalnej, ułatwiającej codzienną konsumpcje.
Pokonanie tych barier byłoby kluczem do przyspieszonego rozwoju całej gospodarki. Przystępując do działań doskonalących agrobiznes poprzez wdrażanie
innowacyjności należałoby dokonać analizy stanu i miejsca Polski w systemach
światowych. W tym przypadku muszą to być działania długofalowe obliczone na
finalny sukces. Zdaniem autorów istnieją realne możliwości rozwoju dla sektora rolno-spożywczego mimo, że aktualna pozycja Polski na rankingach gospo-
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darczych jest bardzo słaba, o czym świadczy poniższe zestawienie przygotowane
przez Centralę BCC w postaci tzw. wskaźników [Goliszewski i wsp.2008]:
1. Wskaźnik Wolności Gospodarczej 2007 – Polska zajęła 87 miejsce na 157
państw (Index of Economic Freedom, Heritage Foundation);
2. Wskaźnik Konkurencyjności Gospodarki – 57 miejsce w rankingu 60 gospodarek (Światowy Rocznik Konkurencyjności 2005);
3. Wskaźnik warunków prowadzenia biznesu w Polsce – 74 miejsce Polski
[spadek o 6 pozycji; przedostatnie miejsce w Unii Europejskiej.] (Raport
Banku Światowego Doing Business 2008);
4. Wskaźnik łatwości pozyskiwania licencji i koncesji – Polska 156 na 178
państw (Raport Banku Światowego Doing Business 2008);
5. Wskaźnik łatwości założenia firmy – 129 [spadek o 11 pozycji w stosunku
do 2007 r] (Raport Banku Światowego Doing Business 2008);
6. Wskaźnik licencjonowania działalności – miejsce156;
7. Wskaźnik warunków dostępności kredytu – 65 [spadek z miejsce 62] (Raport Banku Światowego Doing Business 2008);
8. Wskaźnik podatkowy – 125 miejsce [spadek z miejsca 121]. Całkowity
podatek do zapłaty w Polsce pochłania 38,4% zysku brutto przedsiębiorcy
(Rumunia 16%, Bułgaria 15%). Ministerstwo Finansów nie kwalifikuje jako
koszty uzyskania przychodów aż 70 pozycji dotyczących wydatków w firmie. (Raport Banku Światowego Doing Business 2008);
9. Wskaźnik warunków wymiany międzynarodowej – 40 miejsce [33 w roku
2007] (Raport Banku Światowego Doing Business 2008);
10. Wskaźnik trudności zamknięcia firmy – miejsce 88. Na przeprowadzenie
całej procedury zbankrutowany przedsiębiorca potrzebuje w Polsce aż 36
miesięcy. W krajach OECD – 16 miesięcy. (Raport Banku Światowego Doing Business 2008);
11. Wskaźnik innowacyjności (nakłady na działalność B + R w gospodarce narodowej w relacji do PKB) wynosi 0,58% (w krajach UE 25-1,83%).
Analizując powyższe wartości można się zniechęcić do dalszej aktywności.
Jednak musimy pamiętać, że Polacy są specyficznym narodem i dzięki swojej inteligencji potrafią rozwiązywać trudne sprawy i pokonywać piętrzące się przed
nami bariery. Polska by osiągnąć znaczącą pozycję w produkcji najwyższej jakości żywności musi przeprowadzić bardzo trudne i wielokierunkowe reformy
systemowe w polityce ekonomicznej, polityce naukowej i naukowo-technicznej,
a także w polityce rolnej. Synchronizacja tych polityk mimo wielu trudności jest
możliwa [Chyłek 2007]. Również badania prowadzone w latach 2000-2004 przez
Instytut Marki Polskiej i Krajową Izbę Gospodarczą wraz z grupą ekspertów
poszukujących fundamentu narodowej strategii promocyjnej na 25 lat, tj. cyklu
trwania wizerunku narodowego wskazują, że przy umiejętnym wykorzystaniu
wszystkich podstawowych kreatywnych cech i wartości naszego społeczeństwa
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jesteśmy w stanie osiągnąć światowe standardy dobrobytu. Na podstawie tych badań określono wartość jaką w ponad 1000-letniej historii osiągnęliśmy i co aktualnie sobą prezentujemy. Wskazano ostateczną diagnozę, która brzmi: CREATIVE TENSION (twórcze napięcie, twórczy niepokój, twórcze pobudzenie, twórcze
ciśnienie, twórczy dynamizm, twórcza przekora). CREATIVE TENSION wyraża
fundamentalną prawdę, że Polska czerpie swoją osobowość, siłę i niepowtarzalną
witalność z bogactwa pozornie przeciwstawnych cech, które są własne i „oswojone”;
■ jest częścią zachodu i rozumie wschód,
■ idealizm i finezja wobec praktyczności i zaradności,
■ romantyzm i pozytywizm,
■ cnotliwość i grzeszność,
■ wielkoduszność i małostkowość,
■ osiąganie rzeczy prawie niemożliwych.
MARKA DLA POLSKI jest częścią Programu Marketingu Narodowego. W tym
względzie musi istnieć współpraca obywatelskiego społeczeństwa, organizacji
obywatelskich, samorządu, biznesu, osób prywatnych, mediów i rządu wspierana
twórczą inicjatywą środowiska naukowego. Program marketingu narodowego nie
osiągnie sukcesu bez tworzenia marek regionów i marek lokalnych.
Uwzględniając powyższe opinie oraz analizy i wypływające z nich wnioski
można wytyczyć drogi pokonywania barier i podjęcia twórczych i skutecznych
działań na rzecz rozwoju polskiego agrobiznesu.

3. Bariery wprowadzania innowacyjnych rozwiązań do praktyki
rolniczej
Podejmując działania zmierzające do wdrażania innowacyjności należy skupić
się na możliwościach transferu wiedzy z zaplecza naukowo-badawczego do systemów gospodarczych. Najlepiej gdy dokona się porównania wybranych elementów funkcjonowania zaplecza naukowo-badawczego w Polsce i w krajach wysoko
rozwiniętych. Dobrze przeprowadzona analiza pozwoli na podjęcie właściwych
kroków przeciwdziałających istniejącym barierom.
3.1. Aplikacyjność badań a doradztwo
W USA doradztwo rolnicze wchodzi w zakres obowiązków pracy pracowników naukowych uniwersytetów, podobnie jak badania naukowe i dydaktyka. Połączenie to wynika m.in. z zasad finansowania tamtejszych uczelni: około 20%
funduszy pochodzi z funduszy federalnych, 40% stanowych, 25 z powiatowych
(counties) i 15% z innych. Taka struktura finansowania wymusza na uczelniach
konieczność przekonania lokalnych społeczności (podatników), że przekazywane
środki są właściwie wykorzystywane w celu rozwoju gospodarki i służą całej spo-
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łeczności, że nie są przeznaczane na abstrakcyjne badania służące jedynie powiększaniu naukowego dorobku kadry naukowej. Konsekwencją takiego schematu finansowania jest regionalizacja zadań przy federalnie ustalanych priorytetach.
Aplikacyjność badań naukowych pełni kluczową rolę przy podejmowaniu
kolejnych decyzji o ich finansowaniu. Zupełnie niezrozumiałe byłyby więc dla
przedstawicieli amerykańskich lokalnych społeczności opinie jakie można czasem usłyszeć np. wśród uczonych byłych państw socjalistycznych: „nasze badania
wyprzedzają praktykę rolniczą o ileś tam lat”. Priorytetem jest bowiem finansowanie badań użytecznych, a więc takich, dzięki którym naszym rolnikom, przetwórcom, naszej społeczności będzie się żyło lepiej w przewidywalnej przyszłości,
czyli badań, których wyniki pracownicy naukowi (w ramach doradztwa jako np.
1/3 swojego etatu) mogą wdrażać do praktyki.
W Unii Europejskiej podobny system doradztwa umiejscowionego na uczelni
jest w Wielkiej Brytanii, w Szkocji w Scottish Agricultural College (SAC), gdzie
transfer wiedzy do praktyki (knowledge transfer - KT), a więc doradztwo i usługi
konsultacyjne są obok nauczania oraz badań, równoprawną częścią działalności
uczelni. Transfer wiedzy, którego celem są korzyści dla końcowego użytkownika
programów realizowanych przez SAC odbywa się poprzez wydawnictwa, spotkania, wizyty studyjne, konsultacje, zajęcia warsztatowe i inne formy działalności
doradczej.
W Polsce współpraca pracowników naukowych z doradztwem rolniczym nie
jest obowiązkowa, nie jest też na ogół specjalnie wysoko ceniona przy okresowej
ocenie pracowników, czy katedr.
Kolejnym problemem polskich nauk rolniczych w tym kontekście jest zamiłowanie do tworzenia nieweryfikowalnych, bardzo odległych w czasie wizji rozwoju
np. polskie rolnictwo i polska wieś 2025. W latach 70-tych i 80-tych powstawały
równie wizjonerskie opracowania na temat polskiej wsi i polskiego rolnictwa roku
2000. Tamten przełom tysiącleci był szczególnie atrakcyjną cezurą skłaniającą do
tworzenia futurystycznych opracowań dotyczących rozwoju rolnictwa i poziomu
życia na wsi. Ile sprawdziło się z tamtych opracowań? Pewnie tyle samo, ile obecnych wizji sprawdzi się za 20, 30 lat. W modelu USA raczej trudno byłoby autorom takich programów badawczych przekonać pragmatycznie nastawionych do
życia ewentualnych sponsorów z władz counties, czy władz stanowych, a także
przedsiębiorców do finansowania czy współfinansowania badań, których wyniki
będą trudne do wykorzystania w określonym czasie w praktyce.
Wytyczanie ambitnych zadań na wiele lat do przodu jest także treścią celów
„Strategii Lizbońskiej”. Określone w roku 2000 na rok 2010 cele są nadal aktualne
lecz stan ich realizacji w roku 2009 w czasie światowego kryzysu ekonomicznego
i gospodarczego zmusza do innego podejścia przy aktualizacji wyzwań w Strategii
określonych. Raport Wima Koka w 2004 r. niewiele zmienił i był jedynie sygnałem
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o możliwych barierach i problemach z osiągnięciem wyznaczonych zadań. Cele
„Strategii” określone w roku 2000 są dla UE w 2009 r. równie odległe jak wówczas gdy były ustanawiane, jednak główne przesłanie sformułowane w „Strategii
Lizbońskiej” o budowie gospodarki bazującej na wiedzy pozostaje nadal aktualne
i powinno być realizowane z największym możliwym zaangażowaniem.
3.2. „Taylor made” programy edukacyjne uczelni
Programy nauczania studentów na uczelniach polskich układane są przez zespoły np. rady kierunków, składające się z pracowników naukowych danego wydziału i następnie zatwierdzane przez radę wydziału. System taki może mieć kilka
wad. Po pierwsze programy mogą być wówczas kształtowane według zapotrzebowania na godziny dydaktyczne poszczególnych katedr, bądź wykładowców. Po
drugie ważnym elementem może być znaczna skłonność do ulegania aktualnym
modom, wśród kandydatów na studia, a nie potrzebom potencjalnych pracodawców. Wiele uczelni USA wprowadziło tzw. zasadę „taylor made”, (szyte na miarę)
czyli kształtowanie programów edukacyjnych przy współpracy z potencjalnymi
pracodawcami, a więc przedstawicielami agrobiznesu, instytucji otoczenia rolnictwa itp. To przecież oni wiedzą, czego będą oczekiwać od absolwenta danej uczelni, którego będą chcieli zatrudnić. Ponadto udział w pracy nad przygotowaniem
programu nauczania jest wg nich dowodem na to, że dana uczelnia jest zainteresowana jak najlepszym przygotowaniem swoich studentów do podjęcia pracy.
Ten kierunek działań powinien zostać wprowadzony i w polskich uczelniach, by
zsynchronizować system edukacji z rynkiem pracy.
3.3. Problem słabych powiązań producentów, problem grup producenckich
Pomimo wsparcia na jakie liczyć mogą grupy producenckie zarówno pod
względem organizacyjnym ze strony ośrodków doradztwa rolniczego oraz izb
rolniczych, jak i wsparcia finansowego z programów pomocowych UE, w tym
PROW 2007 – 2013 ich rola i sposób realizacji jest ciągle znacznie poniżej potrzeb i oczekiwań rolników. Dzięki nowelizacji ustawy o grupach producentów
rolnych i ich związkach (Dz.U. z 2006 r. nr 251, poz. 1847), która weszła w życie
29.01.2007 r. rolnicy łatwiej mogą się zrzeszać w grupy producenckie i mogą korzystać z przywilejów podatkowych. Dzięki tym działaniom zwiększyło się tempo
powstawania nowych grup i jest ich obecnie (stan z 8.12.2008 r.) około 380.
Problem niespełnienia oczekiwań producentów towarów rolniczych, jakie pokładają oni w grupach, może jednak wynikać nie tyle z małej ich liczby, ale raczej
z ich nadmiaru. Może wówczas dojść do tego, że – podobnie jak to jest obecnie
we Francji – liczne grupy producenckie mają do czynienia z kilkoma zaledwie
sieciami supermarketów. Tak więc działania wspomagające funkcjonowanie grup
powinny mieć na celu nie tworzenie kolejnych grup, ale raczej wzmacnianie już
istniejących, których kryterium sukcesu byłby ich znaczący udział w rynku. Taki
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sposób wzmocnienia grup producenckich zapobiegałby wzajemnej konkurencji
osłabiającej ich siłę działania i dawałby realne możliwości do ich integracji pionowej w sektorze rolno-spożywczym. Optymalnym stanem dla rolników byłoby
więc tworzenie nielicznych, branżowych grup producenckich, które mogłyby stanowić przeciwwagę dla coraz bardziej skoncentrowanego sektora przetwórstwa
i sieci supermarketów. Widać ten problem szczególnie w tych państwach UE,
w których już jest wysoki poziom konsolidacji handlu mierzony udziałem wolumenu sprzedaży generowanej przez trzy wiodące sieci: Dania (91%), Szwecja
(85%). Jednocześnie w tych państwach obserwuje się największy wskaźnik relacji wartości sprzedaży towarów rolno – spożywczych w układzie spółdzielnie/
pozostałe: w Szwecji jest to ponad 2,5 wyższy udział spółdzielni do pozostałych
uczestników rynku, a w Danii ok. 2,0 razy wyższy. [Arnold J., 2005]. Tak więc
rolnicy Szwecji i Danii mogą być dla polskich rolników szczególnie pozytywnym
przykładem takiego zespołowego działania, stanowiąc dobrze zorganizowaną siłę,
zdolną sprostać sile konsolidacji przetwórców i supermarketów.
Łagodzeniem skutków nadmiernej liczby grup producenckich może stać się
możliwość tworzenia związków grup producentów rolnych, co pozwoli na skuteczniejsze reprezentowanie interesów zrzeszonych w nich rolników. Miernikiem
skuteczności działania spółdzielni i grup producenckich jest bowiem nie tyle liczba spółdzielni czy grup producenckich, ile udział rolnika w cenie produktu na
półce sklepu. Przykładowo w Wielkiej Brytanii udział cen skupu pszenicy w cenie
detalicznej chleba (800g) w latach 1988 – 2006 spadł o 35%- z 23% do 15%, podczas gdy w przypadku pomidorów (dominacja grup producenckich) wzrósł o 50%
- odpowiednio z 48% do 72% [Defra; 2007].
3.4. Bariery poprawy efektywności pracy ośrodków doradztwa rolniczego
Od początku członkostwa Polski w UE, a więc już od 5 lat rolnicy korzystają z płatności bezpośrednich. Przez cały ten okres, a więc każdego roku wnioski
o płatności do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa były zmieniane. Chociaż coraz więcej rolników potrafi już samodzielnie je wypełniać, to ciągle
okres wypełniania wniosków jest dla doradców czasem gorączkowej pracy, gdyż
to oni najczęściej pomagają rolnikom wypełniać corocznie zmieniane formularze,
śledzić coroczne zmiany wymagań. W Polsce z dopłat bezpośrednich korzysta
prawie 1,5 mln gospodarstw. Na Słowacji 16,5 tys., a więc tyle ile np. w powiecie
tarnowskim. Gdyby wreszcie ustabilizowano wymagania, zdecydowana większość
rolników byłaby w stanie samodzielnie wypełniać wnioski o płatności, a doradcy
mogliby więcej czasu przeznaczyć na doradztwo ekonomiczno-organizacyjne czy
technologiczne. Coroczne, ciągłe zmiany są swojego rodzaju „testem na inteligencję”, a raczej na cierpliwość rolników. Dla doradców oznacza to tygodnie pracy
poświęcone tylko na pomoc przy wypełnianiu wniosków. To nie jest praca przyczyniająca się do poprawy innowacyjności produkcji rolniczej ani przedsiębior-
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czości na obszarach wiejskich, a właśnie takie zadania, umożliwiające wdrażanie
innowacji w gospodarstwach rolnych, powinni wypełniać doradcy.
Czy w nowym okresie 2007 – 2013 będzie podobnie? Czy nadal ARiMR będzie każdego roku wprowadzać zmiany? Tak być nie powinno i tę barierę należy
wyeliminować.
3.5. Efekt wahadła: doradztwo ekonomiczne czy doradztwo technologiczne
Po odejściu od gospodarki centralnie planowanej, która z perspektywy rolnictwa w Polsce była raczej gospodarką ustawicznych niedoborów, nastąpiło przesunięcie priorytetów doradztwa – od „więcej, lepiej, taniej” do wymagań gospodarki
rynkowej. Gwałtownie wzrosło wówczas znaczenie jakości produkcji, marketingu. Wtedy też nastąpiło niezrozumiałe poza dawnymi państwami socjalistycznymi
przeciwstawienie doradztwa ekonomicznego doradztwu technologicznemu. Taka
alternatywa wykluczająca, podkreślana szczególnie na początku lat 90-tych, była
o tyle niezrozumiała, że w państwach, które zawsze miały rolnictwo zorientowane rynkowo, oczywiste było, że celem innowacyjnych technologii jest osiągnięcie
korzyści ekonomicznych. Cele doradztwa ekonomicznego osiągane są przez stosowanie innowacyjnych technologii wynikających z postępu naukowo- technicznego, biologicznego, chemicznego. W dużych programach doradczych w USA
uczestniczą z reguły zespoły multidyscyplinarne złożone z naukowców, a także
praktyków inżynierów, ekonomistów i socjologów, po to, aby jak najlepiej rozwiązać dany problem, bez negatywnych konsekwencji zbyt jednostronnego podejścia
do zawsze skomplikowanych zadań, jakie stawia przed nami rzeczywistość. W warunkach praktyki doradczej w Polsce nie są stosowane tego typu rozwiązania.
Doradca z reguły samodzielnie stara się rozwiązać problem, z jakim zgłasza się
rolnik. Rzadko też doradcy korzystają z bezpośrednich kontaktów z przedstawicielami środowiska naukowego i sporadycznie, z braku środków finansowych, są
w stanie zorganizować konsultacje terenowe z ich udziałem. Taka sytuacja utrzymywana w systemie, a raczej jego braku, w transferze wyników badań do praktyki
musi ulec zmianie jeżeli pieniądze wydawane na realizację badań mają przynieść
spodziewane efekty gospodarcze.

4. Nowe wyzwania dla instytucji naukowych w realnym transferze
wiedzy do gospodarki oraz w kształtowaniu świadomości
społeczeństwa
Gospodarka oparta na wiedzy uwzględnia cztery filary, tj.: a) produkcję wiedzy, głównie poprzez badania naukowe; b) przekazywanie wiedzy poprzez edukację i procesy szkoleniowe; c) rozpowszechnianie jej przy użyciu technologii
informacyjnych i komunikacyjnych oraz d) zastosowanie wiedzy w procesach
innowacyjnych [Trziszka, Chrzanowska 2007].
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Istnieje konieczność zaangażowania się jednostek naukowych w życie społeczności lokalnych. Wyższe uczelnie, placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk,
a także jednostki badawczo-rozwojowe muszą stawać się miejscem dialogu i wymiany doświadczeń, realizując projekty badawcze o wysokim stopniu kreatywności,
wskazujące na najbardziej optymalne rozwiązania problemów gospodarczych.
Transfer wiedzy “high tech” z nauki do przemysłu musi w nowoczesnym systemie odbywać się z wykorzystaniem ogniw pośrednich. Najodpowiedniejszymi do
tego celu są centra doskonałości, a przede wszystkim parki technologiczne, gdzie
wiedza i wyniki badań w formie patentów, publikacji i eksponatów demonstracyjnych mogą być oferowane i przekształcone w nowe produkty rynkowe cechujące
się innowacyjnością i konkurencyjnością. Polityka państwa wraz z globalną polityką europejską muszą kłaść wielki nacisk na kształtowanie świadomości odbiorców wyników badań, a także konsumentów rozwiązań innowacyjnych poprzez
systemy edukacyjne.
Aby rozwijać praktyczny transfer wiedzy do gospodarki, musi istnieć nowoczesny system edukacyjny, w tym także w ramach uczelni, gdzie istnieją właściwe relacje proinnowacyjne pozwalające korzystać studentom z osiągnięć naukowo-badawczych środowiska naukowego. [Anonim 2003, Halpern, Hakel 2003, Hartel 2004].
W polskim systemie akademickim jednym z największych hamulców rozwoju
są narzucone pensa dydaktyczne, nie dające szans zgłębiania wiedzy w kierunku
poszukiwania innowacyjności poprzez wspólną pracę ze studentem, czy przedsiębiorcą - potencjalnym odbiorcą wyników badań. Pensa dydaktyczne dają poczucie wypełnienia nakazów administracyjnych bez wyzwolenia potrzeby myślenia
syntetycznego. Zatem nie ma relacji ”nauczyciel – uczeń” „ naukowiec – przedsiębiorca” na rzecz kreatywności i rozwiązywania problemów służących wdrażaniu innowacyjności. Jeśli takie relacje pojawiają się, to są jedynie inicjatywą nauczyciela akademickiego wychodzącego poza ramy systemu. Należy podkreślić,
że w niektórych uczelniach i na niektórych kierunkach, zwłaszcza technicznych,
stworzono podstawy do rozwoju transferu wiedzy, dostosowując system edukacyjny do potrzeb gospodarki.
Aktualnie obserwowany niż demograficzny spędza sen z oczu wielu rektorom
i dziekanom wydziałów, które nie potrafiły na czas wprowadzić stosownych reform.
Nie zdawano sobie sprawy, że kierunki mniej atrakcyjne, lub o archaicznych treściach nie wytrzymają próby czasów. Jednak i w tej materii jak w dobrym biznesie
można zrobić interes, dokonując daleko idących przekształceń poprzez likwidację
niekreatywnych kierunków, włączając kadrę w nowe działania, uruchomiając studia podyplomowe, doktoranckie, studia dla studentów zagranicznych, a także tworząc twórcze zespoły na rzecz transferu wiedzy wykorzystując do tego absolwentów
uczelni. Istnieje wiele możliwości i pomysłów. Trzeba jednak mocno zaangażować
się i zainwestować cenny czas. Narzekania nie pomogą, będą jedynie wzmagać frustrację, zatem pozostaje twórcze rozwijanie pomysłów i ich wdrażanie.
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W najbliższej dekadzie przetrwają, a nawet bardzo się rozwiną te jednostki naukowe i naukowo-dydaktyczne, które będą potrafiły najlepiej powiązać się z gospodarką, a w systemie nauczania uwzględnią najbardziej poszukiwane trendy
przez potencjalnych kandydatów na studia, w tym: nauczanie w języku angielskim, zwłaszcza na studiach magisterskich i doktoranckich; nauczanie w blokach,
gdzie poprzez intensywne ćwiczenia wiedza przekształcana jest w umiejętność.
Podstawowy zespół dydaktyczny to tutorzy, którzy doradzają i opiekują się
niewielkimi grupami studentów. W doborze nie ma ograniczeń, co do zasady mogą to być osoby z innych ośrodków akademickich i naukowych, w tym zagranicznych, a także praktycy. Student powinien mieć możliwość wybierania ścieżki
nauki (bloki nauczania) z pomocą nauczyciela prowadzącego (tutora). W zakresie pomocy dydaktycznych uczelnie powinny włączać się we wspólne, międzynarodowe projekty, w tym opracowanie cyfrowych podręczników, symulatorów
zjawisk, cyfrowych encyklopedii wiedzy itp. [Academic Forum Wrocław 2003,
Halpern, Hakel 2003, Hartel 2004, Purslow 2004; Trziszka 2006].
Jednostki naukowe i naukowo-dydaktyczne, uwzględniając warunki konkurencji, muszą realizować energiczną politykę pro-innowacyjną, gdzie ośrodki
transferu technologii są finansowane najczęściej z tzw. środków własnych pozyskiwanych z działalności gospodarczej. Ścisła współpraca środowiska naukowego
z parkami technologicznymi jest w stanie rozwijać wszelkie formy transferu wiedzy poprzez konsorcja gospodarcze jakimi są klastry. W dużych sieciach powiązań nauki i jednostek gospodarczych tworzą się nowe możliwości na budowanie
platform (specjalnych instytucji) specjalizujących się w niekonwencjonalnych
aktywnościach, np.: tworzenie elitarnych zespołów badawczych, w tym grup doktoranckich i młodych pracowników nauki oraz tworzenie platform współpracy
z wybitnymi uczonymi i przedsiębiorcami z całego świata.
Istotą nowoczesnej uczelni jest „produkcja wiedzy”, która przekształca się
w umiejętność podczas warsztatów i ćwiczeń odbywających się na uczelni. W nowej formule nauczania w systemie amerykańskim, funkcja nauczyciela akademickiego będzie ulegała przekształceniu z tradycyjnej do roli trenera i doradcy, co
stawia wysokie wymagania merytoryczne przed taką osobą. Naukowiec, opiekun
i jednocześnie trener (coach) poprzez projekty i ukierunkowane warsztaty stwarza sytuację edukacyjną, w której studenci pogłębiają swoją wiedzę. Z pozycji mistrza dominującego nad uczniami pojawia się trener-edukator, który oprócz wiedzy swojej specjalności posiada umiejętność wytworzenia sytuacji edukacyjnej,
w której studenci odczuwają silną motywację do doskonalenia swoich umiejętności, pracy zespołowej i innowacyjności. Nauczyciele akademiccy muszą być mobilni, a podstawowa kadra może być uzupełniana osobami spoza uczelni. Warsztaty
i ćwiczenia w dużej mierze tworzą bloki tematyczne, które trwają 2-6 tygodni.
Nauczyciel prowadzący (trener) spędza w tym okresie większość czasu ze studentami [Trziszka, Chrzanowska 2007; Trziszka, Beń 2008].
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Współczesne systemy zarządzania wymagają bezwzględnie pracy zespołowej,
a nie podstaw indywidualistycznych, co pozwala na znacznie większe wykorzystanie możliwości twórczych przez grupę i lepszą wydajność pracy zespołu. Dlatego
też jednym z ważniejszych elementów kształcenia jest umiejętność pracy w zespole, w tym umiejętność znalezienia swojego miejsca jako części zespołu. Selekcja
liderów, kreatorów, eksploratorów, wykonawców i specjalistów odbywa się w trakcie studiów, tak iż absolwent zna swoje charakterologiczne silne i słabe strony, co
pozwoli dopasować przyszłą karierę by była maksymalnie efektywna.
Patrząc w najbliższą przyszłość z myślą o nowoczesnej uczelni, potrafiącej pozyskiwać najzdolniejszych kandydatów na studia, szkolącej na najwyższym poziomie, a ponadto operatywnej w obszarze transferu wiedzy w kooperacji z parkami
technologicznymi i klastrami gospodarczymi należy wziąć pod uwagę następujące spektrum czynników:
– Proces przygotowania na studia powinien zaczynać się już w szkole średniej;
– Usługi akademickie stają się na rynku europejskim wartościowym towarem;
– Studia, zwłaszcza na II i III stopniu powinny w szerokim zakresie być prowadzone w języku angielskim, co zwiększa ofertę w układzie międzynarodowym;
– Studenci będą zwracać uwagę na uczelnie, na których zetkną się z szerokim
światem nauki i biznesu, mając możliwości rozwoju swojej kariery;
– Uczelnie będą przyciągać kandydatów, poprzez swoją ekskluzywność i otwartość na nowe metody nauczania, tworząc przyjazne środowisko zdobywania
wiedzy i umiejętności;
– Innowacyjność będąca wynikiem przetworzenia wiedzy w umiejętność będzie jednym z podstawowych celów kształcenia każdej wyższej uczelni;
– Kandydaci będą wybierać uczelnie szczycące się powiązaniami z gospodarką i regionem oraz szeroką współpracą międzynarodową.
Jak wynika z powyższych treści w naszym systemie edukacyjnym istnieje wiele
barier utrudniających transfer innowacyjności.
Niezwykle ważnym czynnikiem wspomagającym transfer wyników badań do
praktyki a także konkurencyjność uczelni i placówek naukowych powinno też być
unowocześnianie infrastruktury i aparatury naukowej oraz umożliwianie korzystania z najnowszych osiągnięć technologicznych. Stopień zużycia aparatury naukowo-badawczej posiadanej przez uczelnie i placówki naukowe jest znaczny (średnio
wynosi ponad 70%). Brak jest też wystarczających środków finansowych na bieżące
utrzymywanie majątku trwałego w gotowości do prowadzenia badań naukowych,
co dla nauk sektora rolno-spożywczego ma kluczowe znaczenie. Dostęp do zaawansowanych technologicznie urządzeń, baz danych i rozwiązań, zwłaszcza w zakresie
infrastruktury informatycznej, jest niezbędnym warunkiem prowadzenia i współuczestnictwa w badaniach naukowych na wysokim poziomie.
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Według wstępnych oszacowań Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego [Anonim 2008 b] wsparcie przekształceń systemowych w zakresie projektów badawczych oraz w ramach infrastruktury badawczej powoduje potrzebę podwyższenia
wydatków na naukę na poziomie 400 mln zł. Wsparcie to traktowane powinno
być jako element koncepcji restrukturyzacji wydatków na naukę i szkolnictwo
wyższe poprzez projektowane zmiany ustawy o zasadach finansowania nauki i innych ustaw.
Bariery transferu innowacji występują też na linii „naukowiec – przedsiębiorca”, jest zatem pole do natychmiastowych działań, w tym również o charakterze
politycznym, by bariery te wyeliminować.

5. Powiązania kooperacyjne i platformy technologiczne jako
najważniejszy kierunek innowacyjnego rozwoju w agrobiznesie
Unia Europejska preferuje bardzo mocno tożsamość regionalną, tym samym
wspiera rozwijanie produkcji wyrobów specyficznych dla regionu wytwarzanych
w warunkach zrównoważonej działalności produkcyjnej, w tym także ekologicznej, oraz wszystkie formy naturalnej i nisko przetworzonej żywności. W Brukseli
5 lipca 2005 roku utworzono Europejską Platformę Technologiczną „Food for Life”
(Żywność dla życia). Koncepcja przedmiotowej platformy obejmuje wdrażanie
prozdrowotnych produktów żywnościowych, promowanie prozdrowotnych zmian
w diecie i stylu życia z przesłaniem poprawy zdrowia publicznego oraz jakości życia obywateli [Babuchowski 2005a, 2005b]. To ogromnej wagi przedsięwzięcie Unii
Europejskiej ma swoje odzwierciedlenie w powszechnych trendach wskazujących
na przyspieszenie rozwoju i doskonalenia funkcjonowania gospodarki z jednoczesnym wzrostem jakości życia wszystkich obywateli UE [Wawak i in. 2006, Bladeren
2006]. Utworzenie Platformy winno przyczynić się do wzrostu konkurencyjności
przemysłu rolno-spożywczego UE, którego roczna produkcja waha się w granicach
800 mld euro, co stanowi ok. 15% wartości produkcji całej UE, dając jednocześnie
16 mln miejsc pracy [Babuchowski 2005a, Bladeren 2006].
Kreowanie nowego stylu życia wśród obywateli Unii Europejskiej wynika
z faktu starzenia się ludności naszego kontynentu. Zakłada się, że w 2030 roku ponad 30% ludności przekroczy wiek 60 lat, a konsekwencją tego będzie utrzymanie
tej wartości w roku 2050 lat, gdzie liczba osób w wieku ponad 80 lat przekroczy
również 30 % [Babuchowski 2005b]. Powyższy fakt zobowiązuje do szczególnych
wysiłków utworzenia unijnej polityki żywieniowej w perspektywie na dalsze lata
z myślą o ochronie zdrowia obywateli, prowadzącą do obniżenia kosztów leczenia
chorób metabolicznych powodowanych nieprawidłowym odżywianiem. Głównym celem takiej polityki jest promowanie zdrowia poprzez zrównoważoną dietę oraz stosowanie naturalnych biologicznie aktywnych substancji w żywieniu.
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Istotnym zadaniem w tej sekwencji jest ochrona konsumenta poprzez monitoring
łańcucha produkcji żywności, a także stworzenia specjalnego programu edukacyjnego w trosce o zdrowie każdego obywatela.
Zasadnicze znaczenie w działaniach Europejskiej Platformy Technologicznej
„Food for Life” ma przemysł rolno-spożywczy zarówno w postaci dużych holdingów jak i MŚP we współpracy ze środowiskami naukowo-badawczymi. Adresatami
tej inicjatywy są konsumenci i obywatele wspólnoty, którzy będą beneficjentami
tego przedsięwzięcia, służącemu doskonaleniu stylu życia. Jednakże bardzo ważnymi stają się ogniwa pośredniczące; takie jak ośrodki transferu i wdrażania technologii oraz przedstawiciele struktur finansowych, rządowych i samorządowych,
a także organizacje społeczne i biznesowe [Chyłek 2006]. Założenia Platformy zostaną zrealizowane, jeśli w wyniku twórczego wysiłku nastąpi poprawa istniejących
standardów jakościowych żywności z daleko zaawansowaną troską o zdrowie konsumentów i ich przyszłość. Elementem spinającym klamrą te działania musi być
powszechna edukacja żywieniowa, co zgodne jest z założeniami Pilotażowego Programu Rządowego RP z 2005 roku „FORESIGHT” pod hasłem „Zdrowie i życie”.
Wśród 26 priorytetowych kierunków badawczych, dwa pierwsze dotyczą wyłącznie
problemów edukacyjnych, tj. „powszechnej edukacji prozdrowotnej” i „programów
ustawicznego kształtowania świadomości żywieniowej społeczeństwa”[Domoulin
2004, Trziszka, Chrzanowska 2007, Trziszka, Beń 2008, Van der Spiegel i wsp. 2004;
Żechałko 2006]. Jak z tego wynika polityka państwa wraz z globalną polityką europejską kładą wielki nacisk na kształtowanie świadomości żywieniowej obywateli
poprzez systemy edukacyjne. Jednakże do chwili obecnej w Polsce poza tą deklaracją brak jest działań praktycznych, co stanowi oczywistą barierę.
Produkcja żywności wymaga wielobranżowej i multiaspektowej wiedzy, gdyż
żywność w swoim obszarze skupia trzy zasadnicze filary prawa europejskiego, tj.:
zdrowie, bezpieczeństwo i środowisko. Stąd w rozwiązaniach technologicznych
oraz w działaniach procesowych nie można stosować prostych zasad zarządzania.
Dlatego podejmuje się różne działania służące doskonaleniu tej sfery w służbie
dla obywateli Europy. Jednym z ważniejszych działań w tym zakresie jest wyżej
wspomniana Europejska Platforma Technologiczna „Food for Life”. Adresatami
tej inicjatywy są konsumenci i obywatele wspólnoty, którzy będą beneficjentami
tego przedsięwzięcia, służącego doskonaleniu stylu życia. Jednakże bardzo ważnymi stają się ogniwa pośredniczące; takie jak ośrodki transferu i wdrażania technologii oraz przedstawiciele struktur finansowych, rządowych i samorządowych,
a także organizacje społeczne i biznesowe. Założenia Platformy zostaną zrealizowane, jeśli w wyniku twórczego wysiłku nastąpi poprawa istniejących standardów
jakościowych żywności z daleko zaawansowaną troską o zdrowie konsumentów
i ich przyszłość. Ważnymi elementami Europejskiej Platformy Technologicznej
są komunikacja, działania praktyczne oraz transfer technologii (wiedzy), te zaś
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elementy łączą się z procesami badań, edukacji i innowacji. Taki właśnie układ
komponentów jest w obszarze największych zainteresowań Komisji Europejskiej.
Osiągnięcie powodzenia przedkładanej wizji w zakresie produkcji surowców
rolno-spożywczych, żywności, nutracetyków i suplementów diety w oparciu o zasady transferu wiedzy z kręgów nauki do gospodarki przy sprzyjających układach
politycznych, ekonomicznych i gospodarczych to cel nie tylko Komisji Europejskiej ale również i cel polskich konsumentów i środowisk dla nich pracujących.
Praca zespołowa na wszystkich poziomach, w tym powiązania kooperacyjne
w łańcuchu współpracy zapewnić powinny bezpieczeństwo dla wszystkich współpracujących podmiotów, dając szerokie możliwości:
■ korzystania z transferu wiedzy,
■ wdrażania innowacyjności,
■ korzystania z konsultingu technologicznego i prawnego,
■ korzystania z laboratoriów badawczych,
■ podejmowania wspólnych przedsięwzięć,
■ rozwijania przedsiębiorczości,
■ wzmacniania konkurencyjności.
Klasyczna formą powiązań kooperacyjnych pomiędzy jednostkami naukowymi a gospodarką, sprzyjającą transferowi wiedzy są klastry działające jako konsorcja. W ostatnim okresie pojawia się w Polsce w różnych branżach znaczna liczba
klastrów, co wydaje się być dobrym zjawiskiem gospodarczym sprzyjającym innowacyjności.
Ważną dla przyszłości procesów innowacyjnych w sektorze rolno-spożywczym
jest propozycja Komisji Europejskiej w zakresie Europejskiego Planu Naprawy
Gospodarczej (COM(2008) 800) dla przeciwdziałania konsekwencjom kryzysu
finansowego, dotycząca przeznaczenia dodatkowych środków na tzw. „nowe wyzwania” WPR, zidentyfikowane w trakcie przeprowadzonego w 2008 r. Przeglądu
Wspólnej Polityki Rolnej (Health Check). Z propozycji tej wynika, że Polska będzie mogła uzyskać na realizację „nowych wyzwań” kwotę 90 mln euro, z ogólnej
puli 270 mln euro przeznaczonych dla nowych państw członkowskich UE. Propozycja ta obejmuje deklarację wsparcia środkami WPR programów innowacyjnych
dla strategicznych programów badawczych, ważnych dla WPR, realizowanych
między innymi w ramach platform technologicznych czy klastrów.

6. Klaster NUTRIBIOMED jako przykład powiązań kooperacyjnych;
misja, problemy, prognozy rozwoju przedsiębiorczości
i konkurencyjności
Przyspieszenie transferu wiedzy ze środowisk naukowych do gospodarki może
odbywać się poprzez projekty celowe oraz dzięki nowemu pakietowi programów
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Unii Europejskiej przewidzianych na lata 2007 – 2013. Szczególnie efektywne wykorzystanie tych środków może być zrealizowane w ramach dobrze funkcjonujących
konsorcjów naukowo – przemysłowych, czyli klastrów. Brak jest jednoznacznej definicji klastra oraz określenia jego formuły organizacyjnej. Inaczej były organizowane klastry w Dolinie Krzemowej, inaczej we włoskim przemyśle obuwniczym,
inaczej w niemieckiej Sieci Kompetencji, a jeszcze inaczej rozwijana jest formuła
klastra utworzonego na Dolnym Śląsku pod nazwą NUTRIBIOMED.
Korzystając z definicji Ministerstwa Gospodarki pod pojęciem klastra rozumie się przestrzenną i sektorową koncentrację co najmniej 10 podmiotów działających na rzecz rozwoju gospodarczego lub innowacyjności, na terenie jednego
lub kilku sąsiednich województw. Organizacje te konkurują i/lub współpracują
w tych samych lub pokrewnych branżach oraz są powiązane rozbudowaną siecią
relacji o formalnym i nieformalnym charakterze. Więcej niż połowę podmiotów
funkcjonujących w ramach klastra stanowią przedsiębiorcy.
Z inicjatywy Wrocławskiego Parku Technologicznego (WPT) utworzono
w dniu 13.11.2007 roku klaster żywnościowy i biotechnologiczno-biomedyczny
o wspomnianej nazwie NUTRIBIOMED. Nad przedmiotową koncepcją pracowano ponad 2 lata, organizując w międzyczasie 4 konferencje i liczne spotkania
ze światem nauki, administracji samorządowej (Urząd Marszałkowski we Wrocławiu) oraz biznesu. Oparto się przy tym na wcześniejszych, ponad 10-letnich
doświadczeniach w ramach różnych projektów badawczych w środowisku akademickim Wrocławia oraz na współpracy z Urzędem Marszałkowskim.
Przystępując do decyzji utworzenia klastra koncepcja była w pełni dojrzała,
co zaowocowało podpisaniem umowy konsorcjalnej pomiędzy ok. 30 podmiotami, w tym 5 Uczelni wyższych Wrocławia. Poza uczelniami pozostali uczestnicy
klastra to szeroki wachlarz firm z 6 województw kraju począwszy od producentów surowca (rolnicy), przedsiębiorstwa przetwórstwa żywności, producenci opakowań, aż po polskie firmy farmaceutyczne. W klastrze znaleźli się producenci
środków higienicznych, firmy wielobranżowe, dostawcy sprzętu i aparatury pomiarowej i firmy finansowe. Do klastra dołączają permanentnie nowe jednostki
gospodarcze. Utworzony Klaster znalazł szerokie poparcie władz samorządowych
Dolnego Śląska na czele z Marszałkiem Województwa oraz ogromne zainteresowanie ze strony Business Centre Club.
Kolejnym etapem w rozwoju klastra jest tworzenie firm i spółek biotechnologicznych na terenie WPT, których rolą będzie konsolidacja potencjału intelektualnego uczelni Wrocławia i jego transfer do gospodarki regionów współpracujących. Generalnie taki system będzie stwarzał efekt pobudzania działalności
gospodarczej poprzez innowacyjność i będzie sprzyjać przedsiębiorczości oraz
konkurencyjności. Tym samym musi nastąpić ssanie z rynku surowców i wstępnie przetworzonych półproduktów do firm spin off (na terenie Parku), gdzie te
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surowce i półprodukty w oparciu o know how (patenty; bio- i nanotechnologie)
zostaną przetworzone na wysokozaawansowane produkty, które będą transferowane na drodze ssania i tłoczenia m.in. przez firmy farmaceutyczne i system dystrybucyjny na rynki suplementów diety do wykorzystania dla celów biomedycznych, a także w praktyce klinicznej. Formuła utworzonego klastra znalazła duże
uznanie niemieckiej grupy rządowej „Kompetenznetze Deutschland” skupiającej
120 najlepszych klastrów niemieckich.
Aktualnie najważniejszym zadaniem jest tworzenie na terenie Parku Technologicznego nowych jednostek wysokich technologii, w tym firm biotechnologicznych z udziałem wybitnych postaci akademickich i polskich jednostek gospodarczych.
Współpraca z ekspertami medycyny pozwala na kompleksowe wykorzystanie wiedzy w celu poprawy jakości życia, profilaktyki społecznej oraz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym poprzez wdrażanie nowoczesnych, własnych
metod i technologii pozwalających wykorzystać naturalne surowce i produkty
w służbie dla naszych obywateli i rozwoju przedsiębiorczości i konkurencyjności
wobec rynków zewnętrznych. Jako istotny element przyszłościowego działania
klastra NUTRIBIOMED należy uznać projekt tworzenia ośrodków biomedycznych i centrów rewitalizacji. Jednostki takie mogą być tworzone przy sanatoriach,
domach wypoczynkowych, centrach turystycznych, SPA, lub specjalnie tworzonych jednostkach rewitalizacji zdrowia. Zasadniczą ideą tego przedsięwzięcia jest
promowanie i prowadzenie działań profilaktycznych i prewencyjnych bazując na
sprawdzonych i wysokiej jakości znanych substancjach oraz na własnych nutraceutykach, suplementach diety i preparatach biomedycznych. Może to być jeden
ze sposobów wspierania programu zdrowia publicznego naszych obywateli, co
stanowi główne przedsięwzięcia kolejnych rządów RP. W program ten można
włączyć polskie środowisko wiejskie włącznie z agroturystyką, ekologiczną produkcją żywności oraz naturoterapią. W tym obszarze można opracować określone projekty.
Jest to pierwsze przedsięwzięcie w Polsce w aspekcie wiązania zdrowia publicznego i innowacyjności jako działania na rzecz doskonalenia jakości życia ze
szczególnym uwzględnieniem suplementów diety, nutraceutyków i preparatów
biomedycznych. Przedsięwzięcie na tak dużą skalę i z profesjonalnym przygotowaniem działań gospodarczych przy powiązaniu nauki, administracji i biznesu na
obecną chwilę jest bezprecedensowym.
Klaster NUTRIBIOMED w swojej strukturze jest innowacyjnym konsorcjum
składającym się z obszaru produkcji surowców pochodzenia rolniczego oraz obszaru wysokoprzetworzonych produktów nutraceutycznych. Pomiędzy tymi obszarami rozpoczynają działanie firmy wysokich technologii, stanowiące system
pomp ssąco-tłoczących, co powoduje udrażnianie sieci dystrybucyjnych w obu
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obszarach. System ten wymaga szybkich działań organizacyjnych, szkoleniowych
i wdrożeniowych.
Uwzględniając istnienie wysokiego potencjału intelektualnego w przedmiotowym obszarze i dogodne warunki transferu wiedzy z jednostek naukowo-badawczych do gospodarki, staje się pilną, sprawa wspólnych uzgodnień polityczno-gospodarczych oraz naukowo-biznesowych w trosce o zatrzymanie tego potencjału
w naszym kraju w celu rozwinięcia konkurencyjności w agrobiznesie i branżach
współpracujących.

7. Podsumowanie
Określony do 2013 roku kształt Wspólnej Polityki Rolnej jest wynikiem rozstrzygnięć, jakie zapadły w Luksemburgu w 2003 roku, a więc rok przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Od 2003 roku przeprowadzono kilka reform tej
polityki, jednak miały one charakter cząstkowy i dotyczyły poszczególnych rynków rolnych (cukier - 2006, owoce i warzywa - 2007, wino - 2007). Także rozpoczęty w 2007 roku przegląd Wspólnej Polityki Rolnej (Health-Check) według założeń Komisji Europejskiej nie ma na celu dogłębnej reformy, a miał służyć jedynie
dostosowaniom instrumentów obecnej WPR do sytuacji jeszcze z przed kryzysu
ekonomicznego i gospodarczego jaki nastąpił pod koniec 2008 roku. Zapewne
kryzys ten będzie miał znaczący wpływ na działania Komisji Europejskiej i rządów krajów członkowskich wobec sektora rolno-spożywczego. W ostatnich kilkudziesięciu latach WPR wniosła ogromny wkład w zapewnienie bezpieczeństwa
żywnościowego Europie - od końca lat 70-tych Unia Europejska jest samowystarczalna w produkcji rolnej, a nadwyżki eksportuje do krajów trzecich. Stosunkowo
nowym zjawiskiem w skali globalnej jest szybko rosnący popyt na surowce rolne
w dużych, dotychczas biednych, a dziś szybko bogacących się państwach (głównie
Azji), który będzie musiał być zrównoważony rosnącą produkcją na całym świecie, również w Europie. Szacuje się, iż w celu wyżywienia 9 miliardowej populacji
ludności globu w 2050 roku konieczne będzie podwojenie produkcji rolnej. Europa wciąż posiada znaczny potencjał wzrostu produkcji rolnej, nie tyle ze względu
na duże naturalne zasoby produkcyjne, ale dzięki dostępowi do nowych technologii i sprawnej organizacji łańcucha żywnościowego. Uruchomienie tego potencjału może okazać się nieuchronne w sytuacji, kiedy znaczna część populacji globu
jest trwale niedożywiona. Wymaga to z kolei zapewnienia możliwie stabilnych
i przewidywalnych warunków ekonomicznych i prawno-instytucjonalnych dla
rolnictwa oraz dążenia do ciągłej poprawy konkurencyjności.
Dotychczasowy pozytywny wpływ poszczególnych elementów WPR na sektor
rolno-spożywczy w Polsce (interwencja rynkowa, płatności bezpośrednie, programy rozwoju obszarów wiejskich, inne mechanizmy w obszarze jednolitego
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rynku), w tym na niwelowanie dystansu rozwojowego między rolnictwem Polski
i starych państw UE-12 oraz między obszarami wiejskimi i miejskimi w Polsce, jest
faktem. Wskazują na to liczne opracowania naukowe, statystyczne, jak i analiza
podstawowych wskaźników ekonomicznych m.in. ewolucja poziomu dochodów
w rolnictwie i obszarach wiejskich, w tym dysparytet dochodów, intensywność
inwestycji i tempo modernizacji, zmiany strukturalne w sferze produkcyjnej, wyniki wymiany handlowej, różnorodność, jakość i bezpieczeństwo żywności, interakcje rolnictwa i obszarów wiejskich ze środowiskiem. Te działania wspierane są
wynikami pracy różnych środowisk, w tym także środowiska naukowego. Wiele
rozwiązań i wyników zarówno prac badawczych jak i systemu edukacji pozwoliło
na rozwój sektora rolno-spożywczego. Jednak dynamika tych zmian mogła być
zdecydowanie większa i przynieść sektorowi rolno-spożywczemu jeszcze większe
korzyści. Na przeszkodzie stanęły bariery systemu wdrażania innowacji, których
wyeliminowanie powinno stać się priorytetem działań wszystkich, którzy mają
wpływ na ich usunięcie, w tym pracowników nauki, polityków, parlamentarzystów, a także odbiorców wyników badań, bez których innowacje nie będą mogły
być wykorzystane w praktyce.
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BARIERY WPROWADZENIA DO PRAKTYKI W SEKTORZE ROLNO-SPOŻYWCZYM
NOWOCZESNYCH TECHNIK I TECHNOLOGII

Słowa kluczowe: nauka, oświata, doradztwo, innowacje, platforma technologiczna, klaster, sektor rolno-spożywczy, agrobiznes
STRESZCZENIE

Po odejściu od gospodarki centralnie planowanej, która z perspektywy sektora rolnospożywczego w Polsce była raczej gospodarką ustawicznych niedoborów, nastąpiło przesunięcie priorytetów od „więcej, lepiej, taniej” do wymagań gospodarki rynkowej. Gwałtownie wzrosło wówczas znaczenie jakości produkcji, marketingu. Te działania spowodowały
zwiększone zapotrzebowanie w sektorze rolno-spożywczym na nowe technologie przy
zastosowaniu nowoczesnych technik wytwarzania, co pozwalało na uzyskanie produktu
zgodnego z oczekiwaniami rynku i bezpiecznego dla konsumenta. Jednak nie wszystkie
ogniwa triady „nauka – oświata - doradztwo” wspierające sektor rolno-spożywczy, w jednakowym stopniu dostosowały się do współczesnych reguł konkurencji. W artykule przedstawiono występujące w Polsce bariery wprowadzenia do praktyki w sektorze rolno-spożywczym nowoczesnych technik i technologii. Przedstawiono również propozycje usuwania barier w systemie wdrażania innowacji, których wyeliminowanie powinno przyczynić
się do efektywnego rozwoju rolnictwa, rynków rolnych, przetwórstwa i dostosować sektor
rolno-spożywczy do oczekiwań rynku i konsumentów.
TADEUSZ TRZISZKA, CZESŁAW NOWAK, EUGENIUSZ K. CHYŁEK
BARRIERS OF THE INTRODUCTION TO THE PRACTICE OF MODERN TECHNIQUES
AND TECHNOLOGIES IN AGRI-FOOD SECTOR

Key words: science, education, advisory service, innovations, technological platform, cluster,
agri-food sector, agribusiness
SUM M A RY

After withdrawal from the centrally planned economy which from perspective of agrifood sector in Poland was rather an economy of constant shortages, followed transfer of
priorities from „more, better, cheap” to requirements of market economy. Violently increased then the meaning of quality of production and marketing. These activities caused enlarging application in agri-food sector on new technologies at use of modern techniques
of production, what allowed obtainment of consistent product with expectations of market and safe for consumer. However not all links of the triad „the science - the education
- the advisory” supporting the agri-food sector, in the similar degree adjusted to present
rules of competition. In presented article barriers in introduction to practice to agri-food
sector of modern techniques and technologies occurring in Poland. It was also presented
proposals of elimination of barriers in the system of innovation initiation whose elimination should contribute to effective development of agriculture, agrimarkets, processing
and adapt the agri-food sector to expectations market and consumers.
e-mail: trziszka@ozi.ar.wroc.pl
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WYNIKI BADAŃ NAUKOWYCH JAKO PRODUKT RYNKOWY
1. Wstęp
O wynikach badań naukowych wiele się mówi, wskazując na ich rolę w rozwoju społeczno-gospodarczym oraz w zaspokajaniu potrzeb społeczeństwa. Wymienione czynniki mają wpływ na formułowanie wymagań odnośnie sposobu
prowadzenia badań i ich efektywności w gospodarce rynkowej. Chodzi bowiem
o rentowność badań, która jest podstawą uzyskiwania środków na dalsze ich prowadzenie. Tymczasem w latach transformacji w Polsce brakuje środków na badania, które coraz w mniejszym stopniu są finansowane przez budżet państwa,
a nie w pełni uczestniczą w ich wspieraniu organizacje gospodarcze. Taka sytuacja
wymaga rozwiązania i działania, zmierzającego do sprzedaży wyników badań poprzez ich marketingowe przygotowanie i oparcie dalszego ich finansowania przez
środki uzyskane z tej sprzedaży,
Omawiane zagadnienia mają istotną rolę w dalszym prowadzeniu badań i ich
rozwoju, dlatego też w niniejszym opracowaniu podjęto próbę ukazania wyników
badań naukowych jako produktu w powiązaniu istniejącymi uwarunkowaniami
po stronie popytu i podaży oraz wskazania sposobu doskonalenia tego produktu. Na treść opracowania składają się następujące zagadnienia: produktowe ujęcie
wyników badań naukowych, modele procesu prowadzenia badań naukowych oraz
zagadnienia etyki w wyborze badań naukowych i ich wprowadzaniu do praktyki.
Cel pracy ma charakter poznawczy, który może być wykorzystany w praktyce.
Opracowanie zostało wykonane na podstawie literatury przedmiotu, a zwłaszcza
z zakresu zarządzania innowacjami, poprzez adaptację definiowania produktu
w ujęciu marketingowym i modeli innowacyjnych.
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2. Produktowe ujęcie wyników badań naukowych
Badania naukowe są poznawaniem świata we wszystkich jego przejawach,
przebiegające wieloetapowo, od powzięcia i ustalenia problemu do opracowania
materiałów naukowych [Apanowicz 2003]. Mają one różne charakter w zależności od dziedziny, źródeł wiedzy i przygotowania wyników badań do zastosowania
w praktyce oraz czynności z tych związanych, co z kolei jest podstawą wyodrębnienia typów badań. Występują różne podziały tych badań [Apanowicz 2003,
Pomykalski 2001, Wiatrak 2005], ale najczęściej stosuje się następujące: badania
podstawowe, badania stosowane, prace rozwojowe i prace wdrożeniowe.
Prowadzenie badań naukowych jest domeną instytucji naukowych (uniwersytetów, instytutów), ale może być prowadzone przez różne organizacje. Podkreślić
przy tym należy, że badania naukowe i upowszechnianie ich wyników badań we
wszystkich systemach społeczno-ekonomicznych są domeną państwa i jego agend
rządowych. Wynika to głównie z ich niekwestionowanej roli dla rozwoju gospodarki, ale również z małej atrakcyjności dla kapitału prywatnego. Działania w zakresie badań (zwłaszcza podstawowych i stosowanych) oraz upowszechniania ich
wyników są w sferze publicznej, tj. organizacji publicznych biorących w całości
odpowiedzialność za nie (w tym za finansowanie) [Woś 1995]. Wzrasta natomiast
udział firm w finansowaniu badań o charakterze użytkowym (zwłaszcza prac rozwojowych i wdrożeniowych), ale jest to zróżnicowane w przekroju działów i branż
gospodarki narodowej [Pomykalski 2001].
Tabela 1
Wiedza dostępna i ukryta oraz ich źródła
Wiedza racjonalna (umysł)

Wiedza doświadczalna (ciało)

Wiedza sekwencyjna (tam i wtedy)

Wiedza symultaniczna (tu i teraz)

Wiedza cyfrowa (teoria)

Wiedza analogowa (praktyka)

Źródło: [Nonaka i Takeuchi 2000].

Źródła wiedzy – jak w wynika z tabeli 1 – mogą być zróżnicowane, ale jej podstawą są badania, zarówno o charakterze naukowym, jak i o charakterze biznesowym – związanym z prowadzeniem firm i przygotowaniem ich strategii działania.
Badania naukowe są zwykle – o czym była już mowa – prowadzone przez uczelnie,
instytuty i lub placówki naukowe badawcze, nakierowane na rozwój określonej
dziedziny nauki, w zależności od profilu badawczego i zapotrzebowania społecznego. Z kolei badania biznesowe prowadzone przez firmy dotyczą bowiem zwykle
innowacyjności (produktów, organizacji itp.), a następnie poprawy efektywności
działalności. Zwykle wynikają one z przygotowanych strategii rozwojowych, innowacji i zmian.
Badania naukowe i badania biznesowe wzajemnie się uzupełniają, a ich wyniki
są podstawą analiz, porównań i przygotowania nowych rozwiązań, które znajdują
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zastosowanie w praktyce i zaspakajają potrzeby nabywców (producentów i konsumentów). Niezależnie od miejsca powstania wyników badań należy zwracać
uwagę na sposób ich prowadzenia oraz na sprawność i efektywność podmiotów
zajmujących się ich prowadzeniem. Podstawą takiej oceny jest z jednej strony zaspokojenie potrzeb nabywców i zastosowanie w praktyce, a z drugiej – planowanie
badań i ich prowadzenie w sposób zorganizowany i racjonalny. Do oceny takiej
można wykorzystać przedstawienie wyników badań, jako produktu kierowanego
do nabywców i użytkowanego przez nich.
Produkt w zarządzaniu i marketingu określany jest w sposób systemowy
i kompleksowy jako zespół elementów materialnych i niematerialnych tworzących całość zdolną do zaspokojenia określonych potrzeb. Podstawową potrzebą
zaspakajaną przez wyniki badań jest ich zastosowanie w praktyce, zmiana metod produkcji i produktów, wprowadzenie innowacji, ochrona środowiska itp. Na
ofertę sprzedaży mogą składać się różne elementy i części składowe tych wyników
badań i dóbr z nimi związanych (różne ich kombinacje), które znajdują nabywców zaspakajających swoje potrzeby poprzez ich zastosowanie w praktyce. Potrzeby te są zróżnicowane, dlatego też wyniki badań mają różny zasięg rzeczowy.
W większości są one kompozycją różnych wyników badań oraz produktów i usług
z nimi związanych, spełniających odmienne role w zależności od zapotrzebowania. Łącznie tworzą one tzw. pakiet badawczo-innowacyjny, który nabywca wybiera, jeśli jest on zbiorem korzyści i użyteczności dla niego. Biorąc pod uwagę zbiór
tych korzyści w wynikach badań jako produkcie [por. Mruk i Rutkowski 1994;
Payne 1996 oraz rysunek 1]:
– rdzeń produktu,
– produkt rzeczywisty,
– produkt poszerzony.
Rdzeń produktu określają główne korzyści, które są celem zakupu wyników badań i zaspokojenia potrzeb nabywców. Stanowią one istotę produktu. Rdzeniem
tym może być: zwiększenie rozmiarów wytwarzanej produkcji, polepszenie parametrów użytkowo-zdrowotnych wytwarzanych produktów, polepszenie stanu
zdrowia i poprawa zdrowotności, ochrona środowiska i krajobrazu, poprawa produktywności wytwarzanej produkcji itp.
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Wyniki badań jako produktu i jego części składowe

Rysunek 1

Źródłó: Opracowanie własne.

W celu jednak zrealizowania tych potrzeb potrzeba zagwarantować zestaw
różnego rodzaju produktów i usług, o określonej strukturze i poziomie jakościowym, które składają się na produkt rzeczywisty, sprzedawany z określonymi wynikami badań Właśnie produkt rzeczywisty jest przedmiotem sprzedaży i zakupu,
gdyż on tworzy realną, występującą, formę produktu. Natomiast rdzeń produktu
– nieraz postrzegany w formie zmysłowej – nie stanowi samodzielnego przedmiotu transakcji, jest natomiast podawany w „obudowie”, która umożliwia realizację
wyników badań (np. poprzez zakup technologii i związanych z nimi licencji i patentów, czy też rekonstrukcja lub zmiana procesów). Część tej obudowy (dokumentacji, bazy danych itp.) jest niezbędna do zaspokojenia istoty potrzeby w zakresie zastosowania wyników badań, część natomiast dodatkowo umożliwia ich
realizację i zastosowanie w praktyce (np. porady, pokazy, doradztwo, szkolenia,
usługi, wykonawstwo, posprzedażowy serwis itp.).
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Produkt poszerzony stanowi więc całość pakietu badawczo-innowacyjnego,
łącznie z dodatkami, które również mogą decydować o jego zainteresowaniu i zakupie, a zwłaszcza organizacje, które nie są dobrze przygotowane do zastosowania wyników badań. Uwzględnić jednak należy, że barierą skorzystania z pełnego
produktu poszerzonego może być cena jego zakupu.
Badania naukowe są prowadzone w określonym środowisku, które ma środki na ich sfinansowanie, zgłasza konkretne potrzeby, współpracuje w celu powadzenia badań itp. Uwzględnić należy, że badania te są prowadzone w uczelni lub
instytucie, które są kompetentne w danej dziedzinie, posiadają przygotowany personel oraz prowadzą badania zgodnie z procedurami zapewniającymi ich jakość
i etyczność. Sprzedaż zaś wyników badań zależy od ich ceny i dostępności, ale też
od współpracy i więzi, które sprzyjają komunikowaniu, uzgadnianiu, zgłaszaniu
potrzeb itp., ale przede wszystkim ich doskonaleniu. Na ceny ma wpływ również
rzetelność prowadzonych badań oraz prestiż i marka danej instytucji naukowej.
Zainteresowanie nabywcy osiąga się dzięki odpowiednio dobranej strukturze
produktu, uwzględniającej potencjalne jego elementy, tj. atrybuty produktu, które
trzeba połączyć w starannie dobraną wiązkę, zawierającą:
– wartość użytkowa,
– opakowanie oraz usługi podstawowe, dodatkowe i posprzedażne,
– jakość, markę, gwarancję itp. [Payne 1996].
Analizując wyniki badań jako produkt, należy uwzględnić ich złożoność i komplementarność, a w związku z tym mały stopień standaryzacji. Rdzeń produktu,
jak również sam produkt rzeczywisty, nie jest stały, a zmienia się w zależności od
warunków ekonomicznych, społecznych i kulturowych społeczeństwa oraz jego
preferencji. Niemniej jednak wyniki badań, chociaż mają pomocniczy charakter,
odgrywają istotną rolę we wprowadzanych zmianach, zmieniając nieraz w rewolucyjny sposób istniejący stan.

3. Modele procesu prowadzenia badań naukowych
Traktowanie badań naukowych jako produktu jest podstawą oceny sprawności ich prowadzenia i ukierunkowania na sprzedaż. Takie podejście jest związane
z wprowadzeniem do ich oceny kategorii rynkowych, poczynając od ceny, a kończąc na podaży i popycie oraz ich powiązaniu ze sobą. Biorąc pod uwagę te kategorie, można wyodrębnić trzy podstawowe modele procesu prowadzenia badań
naukowych:
1. Model podażowy;
2. Model popytowy;
3. Model popytowo-podażowy.
W modelu podażowym wyniki badań są następstwem stanu wiedzy i skłonności badaczy do szukania zmian, odkrywania świata i poznania przebiegu ob-
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serwowanych procesów. Wynikają one z postawy twórczej pracowników naukowo-badawczych, ich potrzeby osiągnięć i samorealizacji, ale też z przygotowanego
warsztatu badawczego i infrastruktury badań. Osiągnięcia te pojawiają się jako
efekt prowadzonych badań, które mogą być sprzedane jeśli znajdą nabywców.
W związku z tym wyniki te należy upowszechnić poprzez działania marketingowe, a zwłaszcza poprzez reklamę, pokazy, public relations itp. W następstwie
działań marketingowych powstaje możliwość intensyfikacji sprzedaży i docierania do coraz to nowych nabywców. Odbiorca pełni rolę bierną, obserwując rynek
badań naukowych i dokonując zakupów zgodnie z ich przydatnością. Zjawisko to
i poszczególne jego etapy ilustruje rysunek 2.
Rysunek 2
Przebieg procesu badań naukowych w modelu podażowym

Źródło: Adaptowano z Butrym (2004) i Janasz (2008).

Model podażowy procesu badań można określić, że jest modelem klasycznym,
który w Polsce praktycznie trwał do końca lat osiemdziesiątych XX wieku [Janasz
2008]. Podstawą tego modelu jest zaangażowanie zespołów badawczych na rzecz
badań i tworzenia nowych rozwiązań. Aby tak było, należy stworzyć warunki do
ich wykonywania (infrastrukturę badań) oraz zapewnić wynagrodzenie zespołów
badawczych. Wynagrodzenie takie w przypadku trafności oferty (wyników badań)
może zapewnić sprzedaż, dlatego też należy określić sprzężenia zwrotne między
sprzedażą a prowadzonymi badaniami oraz pracami rozwojowymi i wdrożeniowymi. Jednakże takie sprzężenia nie zawsze mogą występować, jak np. w przypadku
badań podstawowych – rozwijających naukę, ale nie zawsze będących podstawą
sprzedaży. Wówczas może powstać zagrożenie braku ich prowadzenia i zastosowania w pozostałych typach badań. W związku z tym istnieje potrzeba ich wspomagania poprzez system instytucjonalny, uzupełniający system rynkowy.
Przeciwieństwem modelu podażowego jest model popytowy, w którym punktem wyjścia procesu badawczego jest pojawienie się określonego popytu na wyniki badań, lepiej zaspakajającego istniejące lub nowe potrzeby. Potrzeby badawcze
zgłaszane poprzez rynek wywołują inicjację działalności badawczej, jako efekt
ssania popytu. W rezultacie potrzeb rynkowych w zakresie wyników badań jest
uruchamiane ich prowadzenie i prace rozwojowe, a następnie prace wdrożeniowe,
które są podstawą przygotowania do sprzedaży zgodnie z istniejącym zapotrzebowaniem. Zależności te ilustruje rysunek 3.
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Rysunek 3
Przebieg procesu badań naukowych w module popytowym

Źródło: Adaptowano z Butrym (2004) i Janasz (2008).

W modelu popytowym badań naukowych odbiorca ma postawę czynną, zgłaszając zapotrzebowanie i oczekując zaspokojenia jego potrzeb. W takim ujęciu
badania są nastawione na sprzedaż i zysk, który jest podstawą funkcjonowania
placówki naukowo-badawczej poprzez zatrudnianie i wynagradzanie kadry oraz
zakup aparatury badawczej. Jednakże w takim modelu mogą być prowadzone
tylko wybrane badania, na które istnieje zapotrzebowanie i które są rentowne,
a więc przede wszystkim badania stosowane (zgodnie z zapotrzebowaniem) oraz
związane z nimi prace rozwojowe i wdrożeniowe. W takim ujęciu może wystąpić
brak prowadzenia badań podstawowych i części badań stosowanych, co w efekcie
nie będzie przyczyniało się do rozwoju nauki jako całości. Można jednak liczyć,
że placówki naukowe-badawcze – prowadząc badania zgodnie z zapotrzebowaniem
rynkowym i sprzedając je – wygospodarują środki na badania podstawowe i stosowane. Placówki naukowo-badawcze można też wzmacniać poprzez mechanizm
instytucjonalny.
Wyniki badań w modelu popytowym wynikają z potrzeb rynkowych w tym
zakresie, a ich realizacja poprzez sprzedaż stwarza możliwości nie tylko prowadzenia dalszych badań, ale także kreowania potrzeb w tym zakresie. Uwzględnić
należy sprzężenia zwrotne, które określają powiązania różnego rodzaju organizacji (gospodarczych i publicznych) z placówkami naukowo-badawczymi. Powiązania te mogą mieć różny charakter, wynikający też z uzyskiwanych korzyści przez
strony uczestniczące (odbiorców i placówki naukowo-badawcze), takich samych
lub zróżnicowanych w zależności od ich pozycji, marki i możliwości wpływania
na cenę sprzedaży (por. rysunki 1 i 3).
Niedoskonałości omawianych modeli skłaniają do poszukiwania nowych powiązań między placówkami prowadzącymi badania i ich odbiorcami oraz sposobu i zakresu wspierania badań. Efektem tych poszukiwań są różne modele
prowadzenia badań [Jasiński 2006, Janusz 2008]. Jednych z nich jest model popytowo-podażowy, łączący aktywność po stronie popytu i podaży oraz wspólne
wspomaganie prowadzenia badań. Punktem wyjścia w tym modelu są potrzeby
społeczno-rynkowe oraz stan obecny badań, wiedzy i technologii. Potrzeby społeczno-rynkowe są następstwem zapotrzebowania ze strony odbiorców na wyniki
badań, w tym wynikającego ze wsparcia ze strony instytucjonalnej, nakierowanej

62

Andrzej Piotr Wiatrak

także na badania podstawowe i stosowane. Natomiast stan badań, wiedzy i technologii odzwierciedla istniejące dokonania i osiągnięcia badawcze, w tym możliwość i potrzeby ich kontynuowania przy istniejącej infrastrukturze badawczej.
W rezultacie powstają nowe możliwości badawcze, które z w połączeniu z nowymi
potrzebami badań sprzyjają wykrystalizowaniu się pomysłów badawczych, które
z kolei uruchamiają proces badawczy (badania oraz prace rozwojowe i wdrożeniowe), a następnie przygotowanie ich do sprzedaży zgodnie z zawartymi wcześniej kontraktami lub poprzez instrumenty marketingu (rysunek 4).
Rysunek 4
Przebieg procesu badań naukowych w modelu popytowo-podażowym
(zintegrowanym)

Źródło: Adaptowano z Mierzejewska (2008).

W modelu popytowo-podażowym ważną rolę spełniają powiązania uczestników rynku wyników badań naukowych. Z jednej strony potrzeby społecznorynkowe badań wpływają na zakres prowadzonych prac badawczych, stale je
wzmacniając. Z drugiej strony stan badań, wiedzy i technologii oddziałuje na kierunki prowadzonych prac badawczych poprzez uzyskiwane wyniki, możliwe do
zastosowania w praktyce, ale też wymagające dalszego badania, doskonalenia i ich
ulepszania. Ważną rolę w tych działaniach ma dyskusja naukowa, która może weryfikować otrzymane wyniki i promować określone ich prowadzenie, co ilustrują
bezpośrednie sprzężenia zwrotne. Stan badań, wiedzy i technologii wpływa też
na rynek, określając możliwości zaspokojenia określonego rodzaju potrzeb w zakresie badań, jak i kreowania nowych potrzeb, wynikających z niepełnego zaspokojenia dotychczasowych oraz powstających w następstwie użytkowania nowych
wyników badania. Nowe bowiem doświadczenia są zwykle motorem dalszych
zmian i udoskonaleń. Trzeba tutaj uwzględnić, iż powiązanie czynników podażowych z popytowymi powoduje, że w ostatecznym rozrachunku wyniki badań
przynoszą korzyść potencjalnemu ich odbiorcy, dlatego też stara się je jak najlepiej wykorzystać poprzez wprowadzenie następnych nowych rozwiązań. Czynnikiem ograniczającym ich zastosowanie może być brak środków finansowych po
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stronie odbiorcy (ograniczający popyt) lub też brak środków po stronie placówki
naukowo-badawczej (ograniczający podaż), dlatego też ważną rolę mają wzajemne relacje i powiązania (por. rysunki 1 i 4), określające wybór współpracy oraz
kierunków i zakresu prowadzonych badań.
Przedstawione modele procesu badań naukowych wskazują, że nie ma idealnych rozwiązań, które optymalizowałyby sposób i zakres ich wprowadzenia,
dlatego też ważną rolę w ich wsparciu może mieć mechanizm instytucjonalny
i współpraca oparta na modelu popytowo-podażowym.

4. Etyka w wyborze badań naukowych i ich wprowadzaniu do praktyki
Traktowanie wyników badań jako produktu rynkowego może powodować –
o czym była już mowa – zagrożenia zaprzestania prowadzenia tych badań, które
nie są przedmiotem transakcji sprzedaży. Z drugiej strony przyjęcie podażowej
koncepcji badań przy wspieraniu publicznym może powodować małe zainteresowanie praktyką i zastosowaniem w niej wyników badań. Brak motywacji do
rozwijania badań może wynikać także z niedostatecznych środków na ich prowadzenie. W następstwie tego mogą wystąpić następujące zjawiska (obserwowane
w Polsce):
– brak systematyczności badań o charakterze interdyscyplinarnym, które
mogą być zastosowane w praktyce,
– dublowanie prowadzonych prac badawczych ze względu na rozproszenie
środków na badania, co w następstwie powoduje małe ich powiązanie ze
sobą (np. nie zapewniające kompleksowości technologii produkcji),
– kończenie wielu prac naukowych na etapie rozwiązań teoretycznych, bez ich
adaptacji w praktyce,
– nie uwzględnianie w praktyce wyników badań krajowych, a opieranie się na
innowacjach importowanych (np. w warzywnictwie).
Na wymienione zachowania złożyły się różnorodne czynniki, nie tylko natury finansowej, ale także wynikające z braku polityki naukowej i powiązania jej z praktyką, Wpływ na te zachowania mają też postawy uczestników rynku wyników badań
naukowych, które można rozpatrywać w warstwie etycznej. Po stronie odbiorców
wyników badań zwykle dominuje wybór na podstawie ceny i kompleksowości oferty, a następnie efektywności ich zastosowania i czasu zwrotu poniesionych wydatków na te cele. Poszukiwanie kompleksowości produktu może np. ograniczać zakup
wyników badań polskich placówek naukowo-badawczych, które nie oferują w pełni
produktu poszerzonego (rysunek 1). Dodatkowo wiele firm zagranicznych działających w Polsce nie korzysta z polskich wyników badań, a z kraju pochodzenia.
Z kolei placówki prowadzące badania naukowe mogą ograniczyć zakres ich
prowadzenia do posiadanych środków bez szerszej współpracy z praktyką, bez
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poszukiwania nowych źródeł ich finansowania i sprzedaży wyników itp. Taka
postawa nie sprzyja rozwijaniu badań, a powodować może ich stopniowe zaniechanie. Z drugiej strony placówki naukowo-badawcze nakierowane tylko na odbiorców nie widzą potrzeby rozwijania innych badań, w tym powiązanych z nimi
i mających wpływ na ich rezultaty. Nastawienie rynkowe badań zawęża zakres
prowadzonych badań. Ponadto prowadzenie badań na zamówienie niesie niebezpieczeństwo pomijania wielu aspektów związanych z ich prowadzeniem i zastosowaniem, gdy stara się spełnić wymagania odbiorcy. I tak np. poprzez zastosowanie
wyników badań można szybciej i taniej uzyskać przyrost wagi ryby, ale jednocześnie może mieć to skutki zdrowotne dla konsumentów. Przykłady takich działań
znajdujemy w praktyce (np. konsekwencje zastosowania DDT), przy czym skutki
zwykle uwidaczniają się po wielu latach.
Biorąc pod uwagę istniejące zagrożenia wyborów o charakterze etycznym należałoby w praktyce badań naukowych upowszechnić normalizację i standaryzację, obejmującą sposób ich prowadzenia, poczynając od planowania, a kończąc na
wdrożeniu wyników badań.

5. Podsumowanie
Badania naukowe powinny być prowadzone w sposób zaplanowany, obejmujący ich cele, czas, sposób prowadzenia i zastosowania itp. Podstawą ich powinny
być następujące zasady: kompleksowość, interdyscyplinarność, długofalowość,
spójność, systematyczność oraz zgodność z potrzebami i praktyką. Punktem
wyjścia stosowania wymienionych zasad powinna być polityka naukowa, wraz
z określeniem kierunków i sposobów wspierania badań oraz ich efektywności.
Wybór taki jest możliwy poprzez oparcie się na modelu popytowo-podażowym
procesu badań naukowych, w którym uwzględnia się istniejący stan badań, wiedzy i technologii, potrzeby społeczno-rynkowe w zakresie wyników badań i ich
zastosowania oraz istniejące możliwości oparte na sprzedaży wyników badań i na
wspieraniu określonej grupy potrzeb przez czynnik instytucjonalny. Biorąc pod
uwagę, że środki na badania mogą być niewystarczające, należy określić hierarchię wydatków i kompleksowość wspierania w określonych dziedzinach, stosując
zasadę mocnego uderzenia (koncentracji środków na określony kierunek, a nie
rozproszenia) i stopniowego jej przenoszenia na nowe kierunki. W celu zapewnienia efektywności kolejności wyboru, należy przygotować się i rozpoznać istniejące warunki prowadzenia badań poprzez kompleksowe rozpoznanie potrzeb
i możliwości ich zaspokojenia.
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STRESZCZENIE

Na treść artykułu składają się następujące zagadnienia: produktowe ujęcie wyników
badań naukowych, modele procesu prowadzenia badań naukowych oraz zagadnienia etyki w wyborze badań naukowych i ich wprowadzaniu do praktyki. Omawiane zagadnienia
mają istotną rolę w dalszym prowadzeniu badań i ich rozwoju, dlatego też w niniejszym
opracowaniu podjęto próbę ukazania wyników badań naukowych jako produktu w powiązaniu istniejącymi uwarunkowaniami po stronie popytu i podaży oraz wskazania sposobu doskonalenia tego produktu.
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The plot of article consist on following questions: result of scientific research as product, process models of scientific research conducts, and also ethics questions in choice
of scientific research and introduction to practice Discussed questions have important
role in farthest conduct of research and development, and so in this article take attempt
to presentation of scientific research result of as product in connection between existing
conditionality of demand and supply, and also indications ways of improvement these
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OCENA DZIAŁALNOŚCI KUJAWSKO – POMORSKIEGO
OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO PRZEZ DORADCÓW
PZDR W GRUDZIĄDZU ORAZ WSPÓŁPRACUJĄCYCH
Z NIMI ROLNIKÓW
1. Wstęp
Wraz z ciągłymi zmianami w gospodarce rynkowej ewolucji podlega także
otoczenie instytucjonalne, które musi nieustannie adaptować się do panujących
warunków. Wchodząc w struktury unijne Polska musiała dostosować się do wymagań Wspólnej Polityki Rolnej oraz sprostać nowym problemom i obawom pojawiającym się wśród społeczności wiejskiej. Zmiany otoczenia rolnictwa i warunków, w których przyszło mu funkcjonować wymaga aktywnego wsparcia ze
strony doradztwa rolniczego [Miś, Walenia 2007].
Charakterystyczne jest, że instytucji zajmujących się doradztwem rolniczym
i pozarolniczym na wsi przybywa. Obecnie coraz większe znaczenie ma komercyjne doradztwo rolnicze, o dużym stopniu wyspecjalizowania i dostosowania swojej
oferty do konkretnej grupy gospodarstw rolniczych [Wiatrak 2004]. Jednak wciąż
największe tradycje oraz zasługi w działalności doradczej mają ośrodki doradztwa
rolniczego, będące publiczną instytucją wspierającą rozwój wsi i rolnictwa. Rosnąca konkurencja na rynku usług niematerialnego wspierania rolników powinna stanowić impuls dla jednostek doradczych do ciągłego podnoszenia poziomu
swoich usług. W celu usprawniania działalności wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego (WODR) niezmiernie ważna jest regularna ocena ich działania
oraz ocena niematerialnego wsparcia udzielanego rolnikom [Zawisza 2008].
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2. Metody badawcze
Najprostszym sposobem oceny działalności instytucji publicznej jest zbadanie
opinii beneficjentów jej usług [Kołyska 2007]. Badania zostały wykonane na terenie powiatu grudziądzkiego we wrześniu 2008 roku. Na zasadzie doboru przypadkowego1 z populacji generalnej składającej się z 4,783 tys. gospodarstw, badaniem
objętych zostało 180 rolników. Taka wielkość próby badawczej pozwoliła na uzyskanie żądanej wiarygodności i dokładności szacunku na poziomie współczynnika ufności 0,90 przy maksymalnym błędzie pomiaru 6%. Dodatkowo, w tym
samym czasie, zostały przeprowadzone wywiady kwestionariuszowe z siedmioma pracownikami Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Grudziądzu
(PZDR), będącego jednostką organizacyjną K-PODR w Minikowie.
Celem analizy było poznanie opinii rolników współpracujących z PZDR
w Grudziądzu na temat działalności na obecnym etapie rozwoju, rolniczych organizacji doradczych. Ponadto dokonano oceny jakości świadczonych usług niematerialnego wspierania rolników.
Wśród badanych rolników mężczyźni stanowili 66,7%, zaś kobiety 33,3%. Ze
średnim wykształceniem było 42,2% badanych, natomiast 36,1% posiadało wykształcenie zawodowe. Następną grupę stanowili rolnicy z wykształceniem wyższym (15,6%). Wykształcenie podstawowe wśród rolników posiadało 6,1% osób.
Przeważały osoby w wieku 40-49 lat (35,6%) oraz 30-39 lat (28,9%). Kolejną pozycję zajęły dwie grupy wiekowe 50-59 lat (20, 6%) i powyżej 60 lat (8,9%), najmniej
zaś było osób w wieku do 29 lat (6,1%). Dane umieszczone na rysunku 1 wskazują, że wśród badanych największą grupę stanowili użytkownicy gospodarstw
o powierzchni 50,1 – 100 ha (21,7%). Najmniejszą natomiast właściciele gospodarstw o powierzchni do 5 ha (9,4%) oraz powyżej 100 ha (6,7%).

3. Wyniki badań
Jak wskazują Czudec, Kata, Miś oraz Zając [2008] sprawność działania poszczególnych instytucji zależy nie tylko od ich liczby i struktury, ale w dużym stopniu
jest wynikiem silnych relacji z ich beneficjentami (przedsiębiorcami, rolnikami).
Zapytano więc badanych rolników, jak często korzystają z usług świadczonych
przez K-PODR. Najwięcej respondentów utrzymywało kontakt z ośrodkiem doradztwa raz na pół roku - 33,9% wskazań oraz raz na kwartał - 22,8% badanych.
Więcej danych znajduje się na rysunku 1.
Analizując dane umieszczone w tabeli 1 oraz tabeli 2 można zauważyć, że im
wyższy poziom wykształcenia oraz powierzchnia użytkowanego gospodarstwa,
tym częstsze relacje badanych rolników z ośrodkiem doradztwa. Najwięcej rolni1 Badacz bada jednostki do których ma dostęp.
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ków korzystających raz na kwartał z pomocy doradczej posiadało wykształcenie
wyższe (42,9%) oraz gospodarstwa o pow. powyżej 100 ha (50,0%). Natomiast
wśród odwiedzających K-PODR nieregularnie znaleźli się głównie rolnicy z wykształceniem podstawowym (54,5%) oraz posiadający gospodarstwa do 5 ha
(58,8%). Otrzymane wyniki uwzględniające wiek oraz płeć badanych rolników
nie wykazały znaczących różnic.
Rysunek 1
Częstotliwość korzystania z usług rolniczych organizacji doradczych
przez badanyh rolników powiatu grudziądzkiego

Źródło: Wyniki badań własnych.

Tabela 1
Częstotliwość korzystania z usług rolniczych organizacji doradczych
z uwzględnieniem wykształcenia badanych rolników powiatu grudziądzkiego
Wykształcenie
Wyszczególnienie

podstawowe

zawodowe

średnie

Ogółem

wyższe

L

%

L

%

L

%

L

%

L

%

Raz na miesiąc

0

0,0

1

1,5

1

1,3

2

7,1

4

2,2

Raz na kwartał

3

27,3

13

20,0

13

17,1

12

42,9

41

22,8

Raz na pół roku

1

9,1

21

32,3

32

42,1

7

25,0

61

33,9

Raz na rok

0

0,0

14

21,5

13

17,1

1

3,6

28

15,6

Nieregularnie

6

54,5

12

18,5

17

22,4

5

17,9

40

22,2

Brak odpowiedzi

1

9,1

4

6,2

0

0,0

1

3,6

6

3,3

Razem

11

100,0

65

100,0

76

100,0

28

100,0

180

100,0

Źródło: Wyniki badań własnych.
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Tabela 2
Częstotliwość korzystania z usług rolniczych organizacji doradczych z uwzględnieniem powierzchni gospodarstw badanych rolników powiatu grudziądzkiego
Powierzchnia gospodarstwa

Wyszczególnienie

do 5ha

Raz na miesiąc

L
0

5,1- 10 ha 10,1- 20 ha 20,1- 30 ha 30,1-50 ha 50,1- 100 ha

% L
0,0 0

%
L
0,0 3

%
10,0

L
0

Raz na kwartał

0

0,0

6

28,6

2

6,7

12

Raz na pół roku

3

17,6

3

14,3 13

43,3

6

Raz na rok

0

0,0

2

9,5

5

16,7

10

58,8

9

42,9

7

4

23,5

1

4,8

0

Nieregularnie
Brak odpowiedzi
Razem

%
L
0,0 1

Ogółem

L
0

%
0,0

L
0

%
0,0

L
4

%
2,2

4

14,8

11

28,2

6

50,0

41

22,8

17,6 13

48,1

21

53,8

2

17,0

61

33,9

11

32,4

4

14,8

5

12,8

1

8,3

28

15,6

23,3

5

14,7

5

18,5

2

5,1

2

17,0

40

22,2

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

1

8,3

6

3,3

34 100,0 27 100,0

39

100,0

17 100,0 21 100,0 30 100,0

35,3

%
3,7

> 100 ha

12 100,0 180 100,0

Źródło: Wyniki badań własnych.

Powyższe dane dowodzą, że relacje z K-PODR w Minikowie utrzymywali
najczęściej lepiej wykształceni rolnicy oraz użytkujący gospodarstwa o średniej
i większej powierzchni.
W jednym z pytań ankiety poproszono badanych rolników o ocenę działalności K-PODR w Minikowie. Pozytywnie działalność ośrodka doradztwa oceniło
59,4% badanych rolników, w tym bardzo dobrze - 17,2% i dobrze - 42,2%. Natomiast 28,3% badanych oceniło działalność K-PODR przeciętnie. Najmniej liczną
grupą byli rolnicy, którzy odpowiedzieli na dane pytanie negatywnie (źle - 2,2%,
bardzo źle - 0,6%). Niewielka grupa respondentów nie miała zdania (8,9%) lub nie
udzieliła odpowiedzi na to pytanie (0,6%).
Rolnicy podejmując decyzje potrzebują profesjonalnego wsparcia poradami instytucji doradczej [Zawisza, Niedbalski 2007]. Jakość porad może wzrosnąć dzięki
ciągłej wymianie i aktualizacji informacji między instytucjami. Badanym doradcom
zadano więc pytanie o ocenę różnych źródeł wiedzy. Uzyskane wyniki wskazują,
że doradcy najwyżej cenili sobie informacje uzyskane przez Internet (71,4%) oraz
wiedzę własną zdobytą dzięki doświadczeniu (57,1%). Wysoko respondenci ocenili
także informacje przekazywane przez specjalistów K-PODR w Minikowie (42,9%).
Na kolejnych miejscach, z taką samą liczbą wskazań znalazły się informacje przekazywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (28,6%) oraz
zdobyte w trakcie szkoleń (28,6%). Dane przedstawia rysunek 2.
Ponadto badani doradcy stwierdzili, że najlepszym bezpośrednim sposobem informowania rolników, może być indywidualny przekaz od doradców do rolników
(100,0%) i w mniejszym zakresie szkolenia (93,3%). Z kolei pośredni przekaz poprzez
takie nośniki informacji jak: materiały informacyjne dostępne w K-PODR (60,0%),
Internet (40,0%), oraz TV (13,3%). Szczegółowe dane przedstawiono na rysunku 3.
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Przeszło 70,0% doradców oraz 60,0% rolników uważało, że informacje o udzielanej pomocy dla rolników przez K-PODR były im dostępne. Przeciwnego zdania
było zaledwie 32,8% badanych doradców oraz 14,3% rolników (rysunek 4).
Rysunek 2
Ocena przydatności informacji pochodzącej z różnych źródeł
w opinii badanych doradców PZDR w Grudziądzu

* suma odpowiedzi przekracza 100%, gdyż respondenci mogli zaznaczyć więcej niż
1 odpowiedź

Źródło: Wyniki badań własnych.

Najbardziej skuteczne sposoby przekazywania informacji
w opinii badanych doradców PZDR w Grudziądzu

Rysunek 3

* suma odpowiedzi przekracza 100%, gdyż respondenci mogli zaznaczyć więcej niż
1 odpowiedź

Źródło: Wyniki badań własnych.
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Rysunek 4
Ocena dostępności informacji o udzielanej pomocy przez K-PODR
w Minikowie dla rolników w opinii respondentów powiatu grudziądzkiego

Źródło: Wyniki badań własnych.

O tym, że szkolenia organizowane przez ODR były jednym z ważniejszych
sposobów przekazywania informacji dla rolników, może świadczyć fakt, że z takich szkoleń skorzystało 62,2% badanych rolników. Z kolei 37,8% rolników nie
brało udziału w takim procesie kształcenia.
Specyfiką ośrodków doradztwa jest niewątpliwie ich szeroki zakres działań
w obszarze niematerialnego wspierania rolników (informacyjnych, kształceniowych, doradczych, upowszechnieniowych). Tak szeroki zakres świadczonych
usług wymaga nie tylko sprawnej organizacji, ale także odpowiednio wykwalifikowanej kadry doradczej skłonnej do udzielania pomocy. Bez wykwalifikowanej
i kompetentnej kadry trudno sobie wyobrazić efektywne wsparcie udzielane rolnikom przez rolnicze organizacje doradcze [Zawisza, Niedbalski 2007].
W badaniach poproszono respondentów o ocenę kompetencji doradców
pracujących w K-PODR w Minikowie. Prawie 90,0% doradców z PZDR w Grudziądzu oceniło pozytywnie własne kompetencje zawodowe. Nieco mniej pozytywnych opinii o nich sformułowali badani rolnicy (70,0%). Szczegółowe dane
umieszczone zostały na rysunku 5.
Sprawność działania instytucji zależy w dużej mierze od satysfakcji jej pracowników. W wywiadzie skierowanym do doradców PZDR w Grudziądzu zapytano, jakie
są największe trudności w wykonywaniu obecnych i przyszłych zadań pracowników
doradztwa rolniczego. Badani za najważniejszą trudność w wykonywaniu ich pracy
uznali zbyt niskie płace (85,7%). Kolejnym utrudnieniem był brak wystarczających
środków finansowych na dojazdy (57,1%). Ponadto taką samą liczbę odpowiedzi
(42,9%) uzyskały: nadmiar zadań administracyjnych, niedostateczne wyposażenie
w sprzęt i urządzenia biurowe, konkurencja ze strony prywatnych firm doradczych
oraz zbyt duża liczba zadań. Z kolei po 14,3% każda otrzymały następujące trudności: zbyt mało czasu na przyswajanie potrzebnych informacji, zbyt mało pracowników, upolitycznienie ODR, wprowadzenie odpłatności za świadczone usługi, zbyt
mało czasu na pracę w terenie oraz brak aktywności ze strony rolników.
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Rysunek 5
Ocena kompetencji doradców pracujących w K-PODR
w Minikowie w opinii respondentów powiatu grudziądzkiego

Źródło: Wyniki badań własnych.

W wyniku dokonujących się przemian szczególnie ważne znaczenie nabierają
wszelkie działania w celu stworzenia instytucji sprawnej, efektywnej ekonomicznie, oferującej wysokiej jakości usługi dostosowane do potrzeb beneficjentów.
Wraz z integracją z UE zakres zadań dla doradztwa znacznie się zwiększył, powodując tym samym zmiany w funkcjonowaniu ośrodków doradztwa [Rybka, Knieć
2008]. Zapytano więc respondentów czy uważają, że w związku z integracją Polski
z UE poprawiło się funkcjonowanie K-PODR w Minikowie. Zdecydowana większość badanych doradców (85,7%) oraz rolników (61,7%) uznała, że integracja
poprawiła funkcjonowanie tego ODR. Z twierdzeniem tym nie zgodziło się tylko
19,4% badanych rolników (rysunek 6).
Rysunek 6
Ocena funkcjonowania K-PODR w Minikowie po integracji Polski
z UE w opinii respondentów powiatu grudziądzkiego

Źródło: Wyniki badań własnych.
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Ponadto wszyscy badani doradcy (100,0%) odpowiedzieli, że po integracji
wzrosło wśród rolników zainteresowanie oferowaną przez nich pomocą doradczą.
W związku z tym podjęto nowe kierunki działalności (100,0%). Dla 57,2% badanych doradców wraz z członkostwem Polski do UE ranga doradcy rolniczego wzrosła. Ponadto wszyscy badani doradcy PZDR uczestniczyli w kierowanych do nich
właściwych formach kształcenia po wejściu do Wspólnoty. Większość doradców
(57,1%) stwierdziła też, że warunki pracy raczej się nie zmieniły po integracji z UE,
a dla 42,9% badanych praca stała się trochę bardziej skomplikowana (rysunek 7).
Rysunek 7
Zmiany spowodowane integracją z UE w opinii
badanych doradców PZDR w Grudziądzu

* suma odpowiedzi przekracza 100%, gdyż respondenci mogli zaznaczyć więcej
niż 1 odpowiedź

Źródło: Wyniki badań własnych.

Zapytano badanych rolników czy zauważyli korzystne zmiany dla swoich gospodarstw w wyniku wsparcia udzielonego przez K-PODR w Minikowie. Prawie
60,0% badanych stwierdziło, że dostrzegło korzystne zmiany w gospodarstwie na
skutek udzielonego wsparcia. Natomiast niespełna 30,0% rolników było przeciwnego zdania (rysunek 8).
Kolejne pytanie miało na celu zbadać opinię doradców PZDR w Grudziądzu na
temat roli, jaką odgrywa WODR. Wszyscy badani doradcy byli zgodni, że istnienie ośrodków doradztwa rolniczego sprzyja rozwojowi polskiego rolnictwa. Dalsza
analiza wyników wykazała, że według badanych rolników (52,1%) WODR mogą
mieć największy wpływ na rozwój rolnictwa i wsi. Dane przedstawia rysunek 9.
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Rysunek 8
Ocena korzyści dla gospodarstw w wyniku wsparcia udzielonego przez
K-PODR w Minikowie w opinii badanych rolników powiatu grudziądzkiego

Źródło: Wyniki badań własnych.

Rysunek 9
Organizacje, które zdaniem badanych rolników mogą mieć największy
wpływ na rozwój rolnictwa i wsi

* suma odpowiedzi przekracza 100%, gdyż respondenci mogli zaznaczyć więcej
niż 1 odpowiedź

Źródło: Wyniki badań własnych.

4. Wnioski
Przeprowadzone badania pozwoliły na dokonanie oceny działalności K-PODR
w Minikowie przez doradców PZDR w Grudziądzu oraz współpracujących z nimi
rolników. Uzyskane wyniki pozwalają na sformułowanie następujących wniosków
z badań:
1. Z usług doradztwa rolniczego korzystali najczęściej rolnicy lepiej wykształceni oraz mający większe gospodarstwa, co można wywnioskować z charakterystyki rolników utrzymujących relacje z ośrodkiem doradztwa.

76

Magdalena Chmura

2. Rolnicy ocenili pozytywnie działanie K-PODR w Minikowie. Zdecydowana
większość beneficjentów stwierdziła, że działalność K-PODR jest bardzo dobra oraz dobra. Ponadto duży odsetek badanych zauważył korzystne zmiany
w funkcjonowaniu instytucji doradczej po integracji z UE. Zdecydowana
większość badanych rolników dostrzegła korzystne zmiany dla swoich gospodarstw w wyniku wsparcia udzielonego przez K-PODR w Minikowie.
3. Z przeprowadzonych badań wynika, że K-PODR w Minikowie podnosił
jakość świadczonych usług poprzez szkolenia i doskonalenie zawodowe
pracowników, a także współpracę z innymi instytucjami i organizacjami.
Badani doradcy PZDR w Grudziądzu dość wysoko cenili sobie informacje
przekazywane przez specjalistów zakładowych K-PODR w Minikowie oraz
przez ARiMR.
4. Doradcy PZDR w Grudziądzu dość wysoko ocenili własne kompetencje zawodowe. Podobną ocenę o nich wyrazili współpracujący z tą organizacją
rolnicy.
5. Z badań wynika, że doradcy pracujący w PZDR w Grudziądzu najczęściej,
jako główne przeszkody w realizacji własnych zadań zawodowych, z którymi się borykali, wymieniali zbyt niskie płace, brak pieniędzy na dojazdy
oraz zbytnie obciążenia sprawami administracyjnymi.
6. Wszyscy badani respondenci uważali, że istnienie takiej instytucji, jak
WODR ma duży wpływ na rozwój wsi i rolnictwa.
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STRESZCZENIE

W artykule przedstawiono wyniki badań, przeprowadzonych we wrześniu 2008 roku,
dotyczących oceny działalności Kujawsko – Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Minikowie przez doradców PZDR w Grudziądzu oraz współpracujących z nimi rolników. Badanym rolnikom przekazano bezpośrednio 180 kwestionariuszy ankietowych na
zasadzie doboru przypadkowego. Wśród badanych rolników przeważały osoby ze średnim
wykształceniem i w wieku 40-49 lat oraz użytkujące gospodarstwa o średniej powierzchni.
Wyniki badań dowodzą, że relacje z K-PODR w Minikowie utrzymywali najczęściej lepiej
wykształceni rolnicy oraz użytkujący gospodarstwa o większej powierzchni. Działalność
K-PODR pozytywnie oceniło prawie 60,0% badanych rolników. Ponadto dość wysoko badani rolnicy i pracownicy PZDR w Grudziądzu ocenili jakość świadczonych usług rolniczych organizacji doradczych oraz kompetencje zawodowe doradców. K-PODR w Minikowie podnosił jakość udzielanych porad dzięki ciągłej wymianie i aktualizacji informacji
między instytucjami oraz szkolenie i doskonalenie zawodowe pracowników. Prawie 60,0%
badanych rolników zauważyło korzystne zmiany w gospodarstwie w skutek udzielonego im wsparcia. Wyniki badań pokazały, że największym problemem w pracy doradców
PZDR w Grudziądzu były zbyt niskie płace. Wszyscy respondenci uważali, że istnienie
takiej instytucji, jak ODR ma duży wpływ na rozwój wsi i rolnictwa.
MAGDALENA CHMURA
EVALUATION OF ACTIVITY KUJAWSKO – POMORSKIEGO AGRICULTURAL
COUNSELING CENTER BY ADVISORS PZDR IN GRUDZIĄDZ AND FARMERS
COOPERATING WITH THEM

Key words: agricultural consulting, evaluation of activity, functioning, European Union,
adviser, farmer
SUM M A RY

The article presents the results, studies conducted in September 2008, concerning evaluation of activities Kujawsko – Pomorskiego Agricultural Counseling Center in Minikowo by advisory PZDR in Grudziądz and farmers cooperating with them. For examined
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farmers directly handed over 180 of the questionnaire on the principle of the accidental
selection. Amongst examined farmers they predominated persons with the secondary
education and in century 40 - 49 years and owners of bigger farms. The achieved results
show that relations with K-PODR in Minikowie held most often better educated farmers
and owners of bigger farms. The activity K-PODR positively it judged almost 60,0% of
examined farmers. Moreover quite high farmers and advisors PZDR judged quality of services of farming advisory organizations and professional competence advisors. K-PODR
in Minikowo raised the quality of given advice thanks to the constant exchange and the
update of the information among institutions and the training and the in service training.
The law 60,0% of examined farmers it noticed beneficial changes in household into the effect granted for them support advisory. Results reveal that the main problem for advisory
PZDR in Grudziądz were their low earnings. Everyone respondents thought, that being of
such an institution as ODR is playing a significant role in supporting the development of
rural areas and agriculture.
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BOLESŁAW WOJTASIK
Bydgoska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ANALIZA REALIZACJI PLANU ROZWOJU OBSZARÓW
WIEJSKICH W LATACH 2004-2006 W UKŁADZIE
MAKROREGIONÓW
1. Wstęp
W ramach Wspólnej Polityki Rolnej coraz większą uwagę przywiązuje się do
badań mających na uwadze analizę zjawisk w ujęciu regionów lub makroregionów. Badania tego typu mają na celu poznanie właściwości większych obszarów
wiejskich, których wspólną cechą są źródła powstania takiego obszaru, wyrosłego na ogół na podstawie zaszłości historycznych. Region jako typ wyodrębniony
z pewnego obszaru, charakteryzuje się zbiorowym doświadczeniem ludności rolniczej, zaś podstawową cechą jest praca w rolnictwie.
Rozwój rolnictwa wspomagany jest także ze środków przeznaczonych przez
UE na przyspieszenie przemian w regionach opóźnionych w rozwoju. W ramach
funduszy strukturalnych dokonuje się współfinansowania przemian agrarnych
regionów, w tym zwłaszcza promowanie przyspieszenia rozwoju regionów zacofanych, pomoc upadającym gospodarstwom czy też programy społeczne, dotyczące
zatrudnienia w rolnictwie i na wsi.
W okresie międzywojennym, w trakcie tworzenia państwowości polskiej, powstały trzy naturalne makroregiony, będące dziedzictwem po zaborach, a mianowicie makroregion po byłym zaborze pruskim, austriackim i rosyjskim. W makroregionach tych obowiązywały nie tylko odrębne regulacje prawne, ustawodawstwo, przepisy administracyjne, ale także zwyczaje, obyczaje, sposoby spadkobrania, dziedziczenia a zwłaszcza poziom kultury rolnej. Sposobem na integrację
makroregionów były reformy rolne, które zmierzały do podziału wielkiej własności rolnej, przy czym ustawa była najbardziej korzystna dla terenów byłego zaboru
pruskiego, w którym można było tworzyć większe gospodarstwa rolne.
Po II wojnie światowej proces wyodrębniania regionów był zróżnicowany
w zależności od podziału administracyjnego kraju. W latach 1975-1998, w okre-
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sie funkcjonowania 49 województw, wyodrębniono 9 regionów rolniczych, opartych głównie na cechach przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych. Region
rolniczy był obszarem o względnie wyrównanym typie gospodarstw rolnych oraz
zbliżonym poziomie i strukturze produkcji. Obowiązujący wówczas podział makroregionalny uważano za zadawalający do badań regionalnych o charakterze
ekonomiczno-rolniczych i był obowiązujący w planowaniu i dystrybucji środków
produkcji.
Polityka regionalna zmierzała do wyrównania szans rozwoju poszczególnych
obszarów kraju, poprzez kierowanie środków produkcji do regionów charakteryzujących się niższym poziomem produkcji, wspomaganie przemian agrarnych,
stymulowanie rozwoju kulturalnego i postępu rolniczego.

2. Zakres i metody badań
Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich realizowany w latach 2004-2006 obejmował 10 działań, w tym 7 o charakterze merytorycznym i 3 o charakterze technicznym lub uzupełniającym. Wśród działań merytorycznych znajdowały się
1. renty strukturalne, 2. wspieranie gospodarstw niskotowarowych, 3. ONW, 4.
pakiety rolnośrodowiskowe, 5. zalesianie gruntów rolnych, 6. grupy producentów rolnych, 7. dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów UE. Z kolei
3 pozostałe działania obejmowały: 1. pomoc techniczną, 2. uzupełnienie płatności bezpośrednich i 3. kontynuację programu zatwierdzonego w ramach Rozporządzenia (KE) nr 1268/1999. W niniejszych badaniach analizę skoncentrowano
na 7 działaniach merytorycznych, które były adresowane bezpośrednio do producentów rolnych, którzy poprzez swoją aktywność, wyrażoną liczbą złożonych
wniosków, określali wysokość wykorzystania środków finansowych. W PROW
na lata 2004-2006 wysokość wsparcia wszystkich 10 celów działań określono na
poziomie 3592,4 mln euro, w tym na 7 analizowanych w artykule działań przewidziano kwotę 2713,1 mln euro (75,5%). Wszystkie działania były współfinansowane ze środków Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji
rolnej. Zgodnie z zapisami Traktatu Akcesyjnego z 2003 r. udział Wspólnoty we
współfinansowaniu działań PROW wynosił 80%. Natomiast 20% planowanych
wydatków miało zostać pokrytych ze środków krajowych. Wśród 3 dodatkowych
działań, których nie poddano analizie w niniejszym artykule, najwięcej środków
przeznaczono na finansowanie działania pod nazwą „uzupełnienie płatności obszarowych” (705,3 mln euro), mniej na „pomoc techniczną” (34,0 mln euro) oraz
na kontynuację programu SAPARD (140,0 mln euro). Wysokość pomocy wyrażona w euro miała moc obowiązującą, natomiast kwoty pomocy w złotych polskich
miały charakter orientacyjny i ulegały corocznie zmianie, w zależności od kursu
wymiany. Wysokość wymiany euro w stosunku do złotego ustalała corocznie Ko-
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misja Europejska na koniec września danego roku, zgodnie z zasadą stosowania
agromonetarnego systemu euro w rolnictwie (PROW 2004).
Podstawowym celem badań było ukazanie PROW poprzez pryzmat makroregionów, które zaczynają dominować w myśleniu strategicznym państw członkowskich. Głównym celem polityki regionalnej jest bowiem z jednej strony zwiększenie spójności ekonomicznej i społecznej a z drugiej równoczesne zmniejszenie różnic w poziomie rozwoju między regionami. Założono hipotetycznie, że
występujące regionalne zróżnicowania w dostępie do funduszy europejskich nie
spowodują zrównania szans rozwoju obszarów wiejskich, lecz w miarę kontynuowania tego negatywnego zjawiska w kolejnych planach, narastać będą procesy
zwiększające dystans regionalny.
W pracy zastosowano metody analityczne i statystyczne, pozwalające na grupowanie danych z poszczególnych makroregionów. Metody te okazały się najbardziej adekwatne w stosunku do prowadzonej analizy. Podstawowym źródłem
danych były informacje zawarte w Systemie Informacji Zarządczej ARiMR. W ramach UE obowiązuje zasada pełnego rozliczenia danego programu w dwa lata
(N+2) po zakończeniu okresu planowania. W naszym przypadku termin ten minął w grudniu 2008 r.

3. Charakterystyka makroregionów
Wprowadzony w 1999 r. nowy podział administracyjny kraju, polegający na
wyodrębnieniu 16 nowych województw, skłonił Zakład Polityki Społecznej i Regionalnej IERiGŻ do przygotowania nowych zarysów makroregionów. Za podstawowe kryterium wyodrębniania nowych regionów uznano podobieństwo cech
strukturalnych sektora gospodarstw indywidualnych, jako dominującego w polskim rolnictwie. Zaliczono do nich przede wszystkim strukturę obszarową gospodarstw jako cechę najbardziej trwałą. Ponadto wzięto pod uwagę cechy mniej
trwałe, ale dobrze charakteryzujące rolnictwo, jak zasoby czynnika ludzkiego,
źródła utrzymania oraz poziom wyposażenia gospodarstw rolnych w ciągniki. Do
opracowania dotyczącego makroregionów włączono także elementy struktury zasiewów i pogłowia inwentarza [Szemberg 1999]. W wyniku prac studialnych przyjęto podział kraju na 5 makroregionów, obejmujących następujące województwa:
– I makroregion środkowo-zachodni – kujawsko-pomorskie i wielkopolskie,
– II makroregion środkowo-wschodni- łódzkie, mazowieckie, lubelskie i podlaskie,
– III makroregion południowo-wschodni –świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie i śląskie,
– IV makroregion południowo-zachodni – opolskie, lubuskie i dolnośląskie,
– V makroregion północny – zachodniopomorskie, pomorskie i warmińskomazurskie.
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Mapa makroregionów

Rysunek 1

Makroregiony różnią się między sobą liczbą występujących w nich województw. Dwa makroregiony położone na południu i wschodzie kraju obejmują
po cztery województwa. Dwa kolejne makroregiony łączą w sobie po trzy województwa. Jedynie makroregion środkowozachodni obejmuje dwa województwa
[Chmieliński 2006].
Pod względem powierzchni użytków rolnych największy jest II makroregion
środkowowschodni, który obejmuje 35,9% obszaru kraju. Najmniejszy jest zaś IV
makroregion, który ze swoimi 3 województwami, zajmuje tylko 12,9% powierzchni użytków rolnych kraju. Nieco różni się charakterystyka makroregionów, biorąc
pod uwagę liczbę gospodarstw rolnych występujących w danych makroregionach.
Najmniejszą liczbą gospodarstw rolnych dysponuje V makroregion południowo
zachodni (tabela 1).
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Charakterystyka makroregionów pod względem powierzchni
i liczby gospodarstw rolnych
Makroregion

Powierzchnia
UR w tys. ha

Procent

Ranking

Liczba gospodarstw
rolnych w tys.

Procent
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Tabela 1

Ranking

I

2742,5

17,2

3

226,1

12,7

3

II

5726,5

35,9

1

735,3

41,3

1

III

2531,1

15,8

4

541,6

30,4

2

IV

2053,9

12,9

5

142,1

7,9

4

V

2905,4

18,2

2

137,4

7,7

5

Razem

15959,4

100

1782,5

100

Źródło: opracowanie własne.

4. Ogólna charakterystyka PROW na lata 2004-2006
Przyjęte do realizacji działania w ramach PROW na lata 2004-2006 zostały dokonane w oparciu o obowiązującą strategię rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.
Za główny cel uznano zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, przy równoczesnym dążeniu do poprawy konkurencyjności gospodarstw rolnych. Generalny plan
został ukierunkowany na ułatwienie dostosowania polskich gospodarstw rolnych
do nowych warunków funkcjonowania na rynku wspólnotowym, który w powiązaniu z innymi programami wdrażanymi po uzyskaniu członkostwa w UE, miał
zapewnić spójne i kompleksowe podejście do rozwiązywania problemów występujących w ramach wsi i rolnictwa (Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004).
W PROW przyjęto dwa szczegółowe cele strategiczne. Pierwszy cel strategiczny to poprawa konkurencyjności gospodarki rolno-żywnościowej oraz cel drugi
to zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. W tym ostatnim celu wyodrębniono z kolei priorytety, w tym priorytet pierwszy związany był z wyrównaniem
szans rozwoju obszarów wiejskich, priorytet drugi dotyczył ochrony środowiska
i zachowania walorów przyrodniczych obszarów wiejskich, oraz priorytet trzeci
zmierzał do zwiększenie lesistości kraju [Wawrzyniak, Wojtasik 2008]
Z kolei instrumenty wsparcia PROW obejmowały dwie grupy działań. Do pierwszej należały działania zaliczone do grupy środków towarzyszących WPR, w tym renty strukturalne, programy rolnośrodowiskowe, zalesienie gruntów rolnych oraz
wsparcie dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW).
Do drugiej grupy należały instrumenty zapisane w Traktacie Akcesyjnym. Ideą tej
propozycji było rozwiązanie podstawowych problemów z jakimi borykały się kraje
wstępujące do UE. Okazało się, że część instrumentów należała do grupy zupełnie
nowych, nie występujących uprzednio we wspólnocie. Do nich przykładowo można
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zaliczyć wsparcie dla gospodarstw niskotowarowych czy też wsparcie na rzecz osiągnięcia standardów UE (Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004).

5. Analiza składanych wniosków na działania w ramach PROW
Podstawą prawną przyznania wsparcia finansowego w ramach programów
Unii Europejskiej było złożenie odpowiedniego wniosku przez producenta rolnego, który został wpisany do ewidencji producentów, stanowiącej część krajowego
systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji
wniosków. Prawo do skorzystania z instrumentów wsparcia miał rolnik, który
dysponował gospodarstwem rolnym o powierzchni co najmniej 1 ha i prowadził
działalność rolniczą w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Wsparcie przyznawane było do wysokości limitu w danym roku, stanowiącego równowartość
w złotych kwoty w euro określonej w PROW oraz według kolejności otrzymywania wniosków przez ARiMR. W badanym okresie nie określono wysokości limitu
na poszczególne województwa i nie było tzw. „koperty wojewódzkiej” regulującej
kwestię wyczerpywania się środków preliminowanych na dany rok. Tutaj rolę regulatora pełnił system informatyczny Agencji, określający stopień wykorzystania
środków w danym roku w skali całego kraju [Wstępna analiza, Cz. I 2009].
Składanie wniosku było możliwe dopiero po ukazaniu się odpowiedniego rozporządzenia Rady Ministrów. Jako pierwsze (1 V 2004 r. ukazało się rozporządzenie RM w spawie udzielenia pomocy finansowej na wspieranie działalności
rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Wnioski
o przyznanie renty strukturalnej można było składać od 1 VIII 2004 r., zaś wnioski o zalesienie gruntów rolnych i programy rolnośrodowiskowe od 1 IX 2004 r.
Z kolei grupy producentów rolnych mogły składać wnioski od 15 XII 2004 r. Natomiast na dwa ostatnie działania można było składać wnioski dopiero po roku od
wejścia do UE a mianowicie od 1 II 2005 r.
W sumie przyszli beneficjenci złożyli 2 510,1 tys. wniosków, przy czym najwięcej, bo 2 055,0 tys. (81,9%) na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Wyjątkiem wśród pozostałych działań były wnioski na ONW, które
należało składać corocznie. Drugie miejsce pod względem ogólnej liczby złożonych wniosków zajęli rolnicy ubiegający się o wspieranie gospodarstw niskotowarowych (173,0 tys. tj. 6,8%), trzecie zaś beneficjenci ubiegający się o programy
rolnośrodowiskowe (137,6 tys. tj. 5,5%). Najmniej wniosków wpłynęło od grup
producentów rolnych (103) (tabela 2).
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Tabela 2

Programy Zalesienie
Renty GospoStan- Grupy
Makrodarstwa ONW I ONW II ONW III rolnogruntów dardy produ- Razem Proregiony struk- niskośrodocentów
cent
UE rolnych
turalne towarowe
wiskowe rolnych
I
9906
18001 98698 106282 106728
21229
1490 28441
44
390819 19,3
II
27267
88120 291568 336035 341379
50969
4658 28885
7 1168888 57,8
III
10592
51590 137048 151856 152820
31509
3341
3812
10
54578 2,8
IV
5428
6367 38096 42833 43626
10980
967
1896
28
150221 7,4
V
5149
8996 63352 71669 73055
22947
2206 10267
14
257654 12,7
Razem 58342 173074 628762 708675 717608 137634
12662 73301
103 2510161 100

Źródło: obliczenia własne.

Analizując liczbę złożonych wniosków w układzie makroregionów, należy
stwierdzić, że zdecydowana kumulacja tych wniosków wystąpiła w II makroregionie środkowo-wschodnim (57,8%), który był jednocześnie największy pod względem powierzchni użytków rolnych i liczby gospodarstw rolnych. Drugie miejsce
pod względem liczby złożonych wniosków (19,3%) zajął I makroregion środkowo-zachodni. Łącznie te dwa makroregiony partycypowały w procesie składania
wniosków na poziomie 77,1%. Najmniejszą rolę w procesie składania wniosków
odegrał III makroregion południowo-wschodni (2,8%). Porównując dane dotyczące charakterystyki makroregionów do liczby złożonych wniosków, otrzymamy
następujące dane (tabela 3):
Tabela 3
Porównanie złożonych wniosków do powierzchni UR i liczby
gospodarstw rolnych (w %)
Makroregion

I
II
III
IV
V

Powierzchnia
użytków rolnych

Liczba
złożonych
wniosków

17,2

19,3

36,9

57,6

15,8

2,8

12,9

7,4

18,2

12,7

Liczba
gospodarstw
rolnych

Liczba
złożonych
wniosków

+ 2,1

12,7

19,3

+ 6,6

+ 20,7

41,3

57,6

+ 16,3

- 13,0

30,4

2,8

- 27,6

- 5,5

7,9

7,4

- 0,5

- 5,5

7,9

12,7

- 4,8

Różnica + -

Różnica + -

Źródło: obliczenia własne.

Przy porównaniu liczby złożonych wniosków do powierzchni użytków rolnych, jaki zajmuje dany makroregion, otrzymane wyniki wskazują na bardzo dobre wykorzystanie swojej pozycji przez duży makroregion II, który złożył ponad
20,7% więcej wniosków, niż wskazywałby na to udział powierzchniowy. Podobnie pozytywnie zachowali się producenci rolni skupieni w makroregionie I.(+
2,1%). W trzech pozostałych makroregionach nie wykorzystano w pełni poten-
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cjału tkwiącego w każdym gospodarstwie rolnym. Także pozytywnie wyróżniają
się dwa pierwsze makroregiony, jeśli rozpatrzymy udział wniosków w stosunku do
liczby gospodarstw rolnych (odpowiednio +6,6% i + 16.3%). Ogólnie biorąc dwa
pierwsze makroregiony obejmujące 54,1% powierzchni użytków rolnych, partycypują w 77,1% wszystkich wniosków złożonych w latach 2004-2006. Podobnie rzecz
wyglądała przy analizowaniu liczby wniosków w stosunku do liczby gospodarstw
rolnych. Dwa pierwsze makroregiony obejmujące 54,0% wszystkich gospodarstw
rolnych, zdobyły 76,9% wszystkich wniosków [Wstępna analiza, Cz. II 2009)].
W strukturze złożonych wniosków dominowały działania związane ze wspieraniem działalności na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania
(ONW). Ponieważ wnioski ONW składane były łącznie z wnioskami o dopłaty
bezpośrednie, ich udział w analizie charakteryzował się powszechnością, co czyniło mniej czytelnym obraz badanych zjawisk. Dlatego w badaniach dążono do
„oczyszczenia” liczby składanych ogółem wniosków z danych o liczbie wniosków
związanych ze wspieraniem gospodarstw na obszarach ONW, dokonano też powtórnie analizy. Wyniki przedstawiono w tabeli 4.
Tabela 4
Liczba złożonych wniosków ( bez ONW) wg makroregionów
Makroregiony

Renty
strukturalne

Gospodarstwa
niskotowarowe
18001

I

9906

II

27267

88120

III

10592

51590

Programy
rolnośrodowiskowe
21229

Zalesianie
gruntów
rolnych

Standardy
UE

Grupy
producentów
rolnych
44

Razem
79111

Procent

1490

28441

17,3

50969

4658

28885

7

199906

43,8

31509

3341

3812

10

100854

22,5

IV

5428

6367

10980

967

1896

28

25666

5,6

V

5149

8995

22947

2206

10267

14

49564

10,8

Razem

58342

173073

137634

12662

73301

103

455101

100,0

Źródło: obliczenia własne.

Zgodnie z oczekiwaniami badawczymi okazało się, że duży II makroregion
środkowo-wschodni stracił swoją dominującą pozycję, i jego udział w składaniu
wniosków zmniejszył się z 57,8% do 43,8%. Podobnie stracił na wadze I makroregion środkowo-zachodni, którego udział w składaniu wniosków zmniejszył się
odpowiednio z 19,3% do 17,3%. Z drugiej strony w sposób istotny swoją pozycję poprawił III makroregion południowo-wschodni, którego udział w składaniu
wniosków wzrósł aż 10 krotnie, z 2,8% do 22,5%. Interpretując te dane należy
wskazać, że omawiany region ma co prawda tereny kwalifikujące się jako obszary
o niekorzystnych warunkach gospodarowania, ale rozdrobniona struktura agrarna nie pozwalała sięgnąć po instrumenty wsparcia unijnego (wymagany obszar to
1 ha użytków rolnych).
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Na temat prawidłowego przebiegu składania wniosków zebrano informacje,
pozwalające na porównanie liczby wniosków zawartych w planie, w stosunku do
zrealizowanych działań, co obrazuje poniższe zestawienie:
Plan

Wykonanie

Różnica

- renty strukturalne

52400

58342

+5942

- gospodarstwaniskotowarowe

126000

173073

+47073

- standardy UE

66500

73301

+6801

172

103

-69

- grupy producenckie

Pozostałe działania zawarte w planie wyrażono w miernikach naturalnych
(w ha), co trudno przełożyć na liczbę złożonych wniosków. I tak wspieranie działalności na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania planowano
przeprowadzić na powierzchni 9 386,4 tys. ha, wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych na powierzchni 1 236,0 tys. ha i zalesienie gruntów rolnych na
powierzchni 47,0 tys. ha.
Wysokie przekroczenie działań planowanych miało miejsce szczególnie w pozycji wspieranie gospodarstw niskotowarowych (o 37,3%), dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów UE (o 10,2%) oraz renty strukturalne (o 11,1%).

6. Finansowy wymiar realizacji PROW w latach 2004-2006
Charakterystyczną cechą instrumentów wsparcia finansowego było to, że występowała duża różnorodność i niepowtarzalność w zakresie wysokości pomocy
udzielanej beneficjentom w ramach określonych działań. Wysokość wsparcia była
ustalana odrębnie dla każdego działania, a ponadto istotne zróżnicowania występowały wewnątrz programów unijnych. Przy ustalaniu warunków i trybu udzielania pomocy finansowej brane były pod uwagę takie czynniki, jak powierzchnia
gospodarstwa rolnego, wiek (renty strukturalne), ESU (niskotowarowe), klasy bonitacyjne gleb (zalesienia), ochrona środowiska, itp.
Liczba beneficjentów otrzymujących wsparcie oraz wysokość środków przekazanych beneficjentom była zróżnicowana regionalnie. W sumie kwoty wypłaconych należności wyniosły 10,6 mld zł w ramach 7 analizowanych działań (bez
pomocy technicznej, uzupełnienia płatności bezpośrednich i SAPARD). Najwięcej środków wypłacono stosownie do wielkości danego rejonu w makroregionie
II – 43,0% ogólnej kwoty, następnie w makroregionie I – 21,7%, makroregionie V – 15,0%, makroregionie III – 13,3% i ostatnie miejsce zajął makroregion
IV – 7,0%.
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Tabela 5
Wielkość środków finansowych wydatkowanych na PROW
w latach 2004-2006 w układzie makroregionów (w tys. zł)
GospoRenty darstwa
Makro- strukturegion ralne niskotowarowe

ONW I

ONW II

Programy Zalesienie Stanrolnośro- gruntów dardy
dowisko- rolnych
UE
we

ONW III

Grupy
producentów
rolnych

Razem

I

358406

128693

214093

227742

230574

127791

19252

973161 11245

2290957

II

984659

678966

522092

586787

599577

191119

55380

947249

1765

4567594
1417885

III

354000

394714

128547

148166

150909

115885

25847

98531

1286

IV

193773

50728

86039

94753

97607

137136

18192

58876

6525

743629

V

192895

63270

193850

210477

216470

241949

136581

339676

3372

1598540

Razem 2083733 1316371 1144621 1267925 1295137

813880

255252 2417493 24193

10618605

Źródło: obliczenia własne.

Płatności środków finansowych na poszczególne działania między makroregionami nie były istotnie zróżnicowane. Czynniki, które odgrywały istotną rolę
na poziomie pojedynczego gospodarstwa, zostały zniwelowane w ramach dużych
zbiorowości beneficjentów. Przykładowo wysokość rent strukturalnych była uzależniona od wielkości przekazywanych powierzchni na rzecz następców i była
względnie wyrównana we wszystkich makroregionach. Powyższe zjawisko obrazuje tabela 6.
Tabela 6
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na jednego beneficjenta
w układzie makroregionów w latach 2004-2006 (w tys. zł)
Makroregiony

Renty
strukturalne

Gospodarstwa niskotowarowe

ONW I

ONW II

ONW III

Programy Zalesienie
Grupy prorolnogruntów Standardy
ducentów
środoUE
rolnych
wiskowe rolnych

I

39,2

7,2

2,1

2,1

2,1

5,8

12,8

34,1

232,2

II

39,6

7,6

1,8

1,7

1,7

3,7

11,1

31,6

263,4

III

35,7

7,7

0,9

0,9

1,1

4,1

8,4

26,2

179,4

IV

38,8

8,1

2,1

2,1

2,1

19,6

16,8

31,3

299,3

V

40,1

6,9

3,1

2,9

2,9

10,6

25,6

32,3

269,1

Źródło: obliczenia własne.

Istotną rozpiętość w wysokości pomocy finansowej przypadającą na 1 wniosek
zanotowano w programach rolnośrodowiskowych (jak 1:5), zalesieniu gruntów
rolnych (jak 1:3) i ONW (1:3).
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7. Wykonanie budżetu PROW w latach 2004-2006
Porównując preliminowane koszty funkcjonowania PROW w stosunku do
wydatków, zwracają uwagę przesunięcia, jakich dokonano w ramach budżetu.
Należy podkreślić fakt, że w 6 przypadkach wydatki były mniejsze od pierwotnego preliminarza. Przekroczenia i to na wysokim poziomie 261,7% miały miejsce
w przypadku działania „Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów UE”.
Niski poziom wykorzystania środków finansowych przewidzianych w Planie zanotowano w działaniu „Grupy producentów rolnych” (25,2%), oraz „Wspieranie
przedsięwzięć rolno środowiskowych” i „Poprawa dobrostanu zwierząt” (59,8%).
Przekroczenie ogólnej kwoty wydatków o 58,8 mln euro (102,2%) zrealizowano
poprzez sięgnięcie do działania „Pomoc techniczna”, które wykorzystano tylko na
poziomie 13,4%.
Tabela 7
Porównanie planowanych kosztów ze zrealizowanymi wydatkami
na realizację PROW w latach 2004-2006 (w mln euro)

Renty strukturalne

640,5

534,9

Różnice
w mln euro
(+ -)
- 105,6

Wspieranie gospodarstw niskotowarowych

376,3

341,3

- 35,0

90,7

Wspieranie działalności na obszarach ONW

976,8

948,6

- 28,2

97,1

Pakiety rolnośrodowiskowe

348,9

208,7

- 140,2

59,8

Zalesianie gruntów rolnych

101,8

94,9

- 6,9

93,2

Standardy UE

243,4

637,1

+ 393,7

261,7

Działania PROW 2004-2006

Grupy producentów rolnych
Razem

Plan wydatków
PROW

Realizacja wydatków
PROW

Procent
83,5

25,4

6,4

-19,0

25,2

2713,1

2771,9

+ 58,8

102,2

Źródło: obliczenia własne.

Przesunięcia między działaniami w ramach PROW odbywało się na wniosek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który opiniowany był z kolei przez
Zespół - Komitet Monitorujący a następnie kierowany do Komisji Europejskiej.
Zmian tych dokonywano w wyniku bieżącego monitoringu PROW na lata 20042006, prowadzonego przez MRiRW na podstawie danych przekazywanych przez
ARiMR. Do zakresu działania Komitetu należało między innymi opiniowanie
projektów, podział środków na poszczególne działania PROW, dokonywanie analiz wyników PROW oraz ocena osiągania celów ustanowionych dla poszczególnych działań.
Uwzględniając całość preliminarza budżetu w wysokości 3592,4 mln euro, realizacja na dzień 31 grudnia 2008 r. wyniosła 100%, co dobrze świadczy o polityce kształtowania obszarów wiejskich przez Ministerstwo Rolnictwa oraz przez
Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
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8. Uwagi końcowe
Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 był największym programem wspierającym rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce. Był to
plan realizowany z funduszy unijnych zaraz po wstąpieniu do Unii Europejskiej.
Celem planu było wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i poprawa konkurencyjności gospodarstw rolnych. W pierwszym planie przyjęto kryterium realizacji celów poprzez pryzmat siedmiu wybranych działań o charakterze merytorycznym oraz trzech działań o charakterze uzupełniającym. Wyboru
działań dokonały zespoły specjalistów spośród propozycji przedstawionych przez
wspólnotą europejską. Wybór trafnie odzwierciedla oczekiwania rolników, którzy
związali swoje losy ze wsią i rolnictwem i chcą modernizować i restrukturyzować
swoje gospodarstwa rolne.
Koncepcja badania PROW poprzez pryzmat 5 makroregionów, których kształt
zaproponowany został przez IERiGŻ, okazała się poprawna merytorycznie i przydatna do dalszych badań. Pozwoliła bowiem na dostrzeżenie nowych zjawisk, które uprzednio trudne były do oceny z pozycji województw, czyli 16 małych regionów. Ogólna teza sprowadza się do konstatacji, że dominującymi makroregionami
są dwa położone w środkowym pasie kraju a mianowicie I makroregion środkowo-zachodni oraz II makroregion środkowo-wschodni. Oba makroregiony pod
względem powierzchni użytków rolnych i liczby gospodarstw rolnych zajmują
54,1%, zaś partycypowały w procesie składanych wniosków na poziomie 77,1%
(wzrost o 23,0 punktów procentowych). Interpretując te dane, można powiedzieć,
że aktywność producentów rolnych, stymulowana zapewne przez doradców,
sprzyjała korzystaniu z instrumentów wsparcia finansowego zaproponowanych
przez Unię Europejską. Do omawianych dwóch makroregionów napłynęło również 64,6% wszystkich środków finansowych przewidzianych na 7 analizowanych
działań PROW.
Makroregiony położone zarówno w pasie nadmorskim, jak i południowym
były w mniejszym zakresie uczestnikami PROW i zarazem beneficjentami środków unijnych, chociaż V makroregion północny skorzystał ze wsparcia działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania.
Otwarta formuła dostępu do programów unijnych była zapewne przyczyną,
że jedynym kryterium korzystania ze wsparcia finansowego UE, była aktywność
rolników, polegająca na złożeniu w odpowiednim czasie poprawnie wypełnionego wniosku. Średnio w kraju każdy rolnik złożył 1,5 wniosku, zaś bez wniosków
dotyczących terenów o niekorzystnych warunkach gospodarowania 0,3 wniosku.
W sytuacji działań cieszących się dużym zainteresowaniem rolników, przydziały
regionalne były regulowane przez system informatyczny ARiMR.
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ANALIZA REALIZACJI PLANU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
W LATACH 2004-2006 W UKŁADZIE MAKROREGIONÓW

Słowa kluczowe: kształtowanie obszarów wiejskich, wyodrębnianie makroregionów, działania PROW, składanie wniosków, instrumenty finansowe
STRESZCZENIE

Celem badań była analiza realizacji Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach
2004-2006, której dokonano z uwzględnieniem makroregionów występujących w kraju.
Badaniom poddano 7 merytorycznych działań występujących w ramach PROW. Dostęp
do programów unijnych dokonywał się poprzez złożenie odpowiednich wniosków przez
przyszłych beneficjentów. Najwięcej wniosków wpłynęło w II makroregionie środkowowschodnim (57,8%) i w I makroregionie środkowo-zachodnim (19,3%). Średnio w kraju
każdy rolnik złożył 1,5 wniosku, zaś analizując ten problem bez danych uwzględniających
złożenie wniosków w związku z niekorzystnymi warunkami gospodarowania, każdy rolnik
złożył statystycznie 0.3 wniosku. Do omawianych dwóch makroregionów napłynęło również 64,6% wszystkich środków finansowych przewidzianych na 7 analizowanych działań
PROW, wobec pozostających w ich dyspozycji 54,1% powierzchni użytków rolnych.
Badania realizacji PROW w układzie makroregionów wskazują na dominującą pozycję dwóch makroregionów (I i II) leżących w pasie środkowym kraju. Absorbowały one
najwięcej środków pomocy finansowej pochodzących z Unii Europejskiej.
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BOLESŁAW WOJTASIK
AN ANALYSIS OF REALIZATION OF THE PLAN OF RURAL
AREAS DEVELOPMENT 2004 - 2006 IN MACRO-REGIONAL CONTEXT

Key words: moulding of rural areas, emerging of macro-regions, actions of the Plan of Rural
Areas Development, proposals applying, financial instruments
SUM M A RY

The aim of the research was to analyze the Plan of Rural Areas Development 2004 2006 (PRAD 2004 -2006) which was done by taking macro-regions into consideration.
There were examined 7 content-related actions occurring in the frame of the PRAD 2004 2006. To be able to access to the program the beneficiaries had to apply the suitable proposals. The highest numbers of proposals were handed in the 2nd middle-east macro-region
(57.8%) and 1st middle-west region (19.3%). On average every farmer in Poland handed
in 1.5 proposals. Analyzing the issue without the data concerning unfavourably farming
conditions, every farmer handed in 0.3 proposals (on average). The two discussed regions
used 64.6% of the whole amount of financial support provided for the 7 actions within the
PRAD 2004 - 2006, in the face of having by the regions 54.1% of arable lands.
The research concerning macro-regional order shown dominant position of the two
regions (1st and 2nd) located in the middle belt of the country which absorbed the highest
amount of financial support coming from the European Union.
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SYTUACJA DOCHODOWA GOSPODARSTW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ
W CHOWIE TRZODY CHLEWNEJ W LATACH 2005-2007, DOBRANYCH
W RAMACH SYSTEMU POLSKI FADN

1. Wstęp
Chów trzody chlewnej opiera się na ziemiopłodach będących artykułami rynkowymi, co powoduje jego dużą zależność od sytuacji rynkowej. Warunki występujące na rynku żywca wieprzowego mają wpływ na opłacalność produkcji trzody
chlewnej, ale także na dochody gospodarstw zajmujących się chowem świń. Wpływ
ten jest tym większy im większy jest stopień specjalizacji danego gospodarstwa.
W zależności od zmian, jakie występują na rynku, następują odpowiednie zmiany
w stanie pogłowia trzody chlewnej i rozmiarach produkcji. Te procesy przebiegają
stale, ponieważ gospodarstwo nie mając wpływu na ceny, może dostosowywać
się do zmiennej sytuacji rynkowej tylko poprzez zmiany w wielkości produkcji i ponoszonych nakładach [Dowigiałło, Mandecki 1983]. W gospodarstwach
charakteryzujących się wysoką intensywnością i produkcyjnością prowadzonych
działalności, działaniem które może zapewnić osiąganie godziwego dochodu jest
zwiększanie skali prowadzonej produkcji. W gospodarstwach specjalizujących
się w chowie trzody chlewnej oznacza to zwiększenie pogłowia trzody. Wielkość
i struktura stada posiadanej trzody chlewnej uzależniona jest od możliwości zakupu pasz, rozmiaru produkcji pasz własnych, liczby stanowisk oraz zasobów siły
roboczej wykorzystywanej do obsługi zwierząt [Żuk 1977].

2. Cel i metodyka badań
Celem opracowania było określenie sytuacji dochodowej gospodarstw specjalizujących się w chowie trzody chlewnej w latach 2005-2007 oraz ukazanie zmian
w dochodach tych gospodarstw w zależności od skali chowu trzody chlewnej,
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mierzonej średnioroczną liczbą tuczników w gospodarstwie. W pracy podjęto
próbę określenia wpływu zmiennej sytuacji rynkowej na wyniki produkcyjnoekonomiczne osiągane przez gospodarstwa oraz wskazania, które gospodarstwa,
jeśli chodzi o skalę chowu, są najbardziej wrażliwe na zmiany występujące na rynku trzody chlewnej a także na rynku pasz.
Źródłem informacji do analizy były dane z dobranych losowo indywidualnych gospodarstw rolnych prowadzących rachunkowość w ramach systemu Polski FADN1 w latach 2005-2007. Analizą objęto 139 gospodarstw specjalizujących
się w chowie trzody chlewnej. Były to jednostki, utrzymujące trzodę w systemie
otwartym i zamkniętym. Zgodnie z metodologią FADN, gospodarstwa te, ponad
2/3 Standardowej Nadwyżki Bezpośredniej (SGM2) osiągnęły z chowu trzody
chlewnej [FAPA 2000]. Kryterium selekcji był także większy niż 80% udział wartości sprzedaży tuczników w wartości sprzedaży ogółem w gospodarstwie. Można
więc powiedzieć, że były to gospodarstwa wąsko wyspecjalizowane. Dla przykładu, w literaturze za takie, uznaje się gospodarstwo, które z jednej gałęzi osiąga ponad 66% wartości produkcji w gospodarstwie [Grontkowska 1997]. Udział żywca
wieprzowego w wartości produkcji ogółem, średnio w badanych gospodarstwach
wynosił, w zależności od roku, od 68 do 79%. Do badań zakwalifikowano także
gospodarstwa, których wielkość ekonomiczna była większa niż 4 ESU3. Kryterium to miało na celu wyeliminowanie gospodarstw o małym pogłowiu. Trudno
jest bowiem mówić o gospodarstwie wyspecjalizowanym w chowie trzody chlewnej w przypadku, gdy posiada ono stado wielkości kilku sztuk.
Obiekty badawcze podzielono na cztery grupy. Wyodrębniono takie gospodarstwa, w których średnioroczny stan tuczników wynosił: do 25, 25-50, 50-100 oraz
100-200 sztuk. W każdej z grup, w rozpatrywanych latach (2005-2007), znajdowały się te same gospodarstwa co umożliwiło lepsze ukazanie zmian w wynikach
ekonomicznych oraz pozwoliło na wskazanie przyczyn tych zmian. Wykonane
rachunki i obliczenia są w pełni zgodne z metodyką stosowaną w systemie FADN.
Poza kategoriami dochodu, wyodrębnionymi w systemie, został obliczony dochód
rolniczy netto, który obrazuje wartość różnicy pomiędzy wartością produkcji
a poniesionymi kosztami w gospodarstwie [Skarżyńska, Sadowska 1997]. Miało
to na celu ukazanie rezultatów ekonomicznych, które przynosi prowadzona przez
gospodarstwa działalność operacyjna, bez wpływu dopłat do działalności operacyjnej, a także inwestycyjnej. W pracy dokonano również wskaźnikowej oceny
1 FADN (Farm Acountancy Data Network) jest to System Zbierania Danych o Produktach Rol-

niczych [Goraj 2004].
2 SGM (Standard Gross Margin) jest to nadwyżka średniej z trzech lat wartości produkcji określonej działalności produkcji roślinnej lub zwierzęcej nad średnią z trzech lat wartością kosztów
bezpośrednich [Ziętek 2008].
3 ESU (ang. European Size Unit) europejska jednostka wielkości, odpowiada kwocie 1200 euro
[Józwiak 2007].
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efektywności ekonomicznej gospodarstw. Posłużono się wskaźnikiem opłacalności, który odzwierciedla stosunek wartości produkcji do wysokości poniesionych
kosztów [Fereniec 1999]. Obliczono także wskaźniki dochodowości trzech podstawowych czynników produkcji: pracy wyrażonej w jednostkach przeliczeniowych (AWU4), ziemi wyrażonej powierzchnią użytków rolnych (ha) oraz kapitału, odzwierciedlającego wartość aktywów gospodarstwa rolnego na koniec roku
obrachunkowego (zł), odnosząc do tych wielkości wartość dochodu z rodzinnego
gospodarstwa rolnego (DzRGR) [Goraj 2007].

3. Charakterystyka obiektów badawczych
Sposród badanych jednostek najbardziej liczną grupę stanowiły gospodarstwa,
w których średniorczny stan tuczników wynosił 100-200 sztuk – 50 gospodarstw.
Najmniej natomiast, bo 19 gospodarstw (13,6% całej zbiorowości) znajdowało się
w grupie, gdzie stado tuczników nie przekraczało 25 sztuk. Mimo niewielkiej liczebności, w każdym roku reprezentowały one więcej gospodarstw niż jednostki
z pozostałych grup (tabela 1). Dla przykładu, jedno gospodarstwo z grupy o najmniejszym pogłowiu tuczników w roku 2007 reprezentowało przeciętnie 77 gospodarstw w Polsce, podczas gdy z grupy 100-200 tuczników - zaledwie 8.
Analizując poszczególne grupy, można zauważyć, że we wszystkich rozpatrywanych latach, wraz ze wzrostem pogłowia trzody chlewnej rosła wielkość ekonomiczna gospodarstw – od około 8 ESU w grupie o najmniejszym, do ponad 50
ESU w grupie o największym pogłowiu tuczników – tabela 1. Z roku na rok odnotowywano wzrost siły ekonomicznej badanych gospodarstw – średnia wielkość
ekonomiczna w badanym zbiorze, w ciągu 2 lat zwiększyła się o 3,7 ESU. W analogicznym czasie wzrosła także powierzchnia ziemi będącej w użytkowaniu rolników
– przeciętnie o 1,3 ha (4,9%). Powierzchnia użytków rolnych również była związana
z wielkością posiadanego stada – im większa skala chowu, tym większymi zasobami
ziemi dysponowali rolnicy. Przeciętne gospodarstwo z grupy 100-200 tuczników
w 2007 roku posiadało 39,9 ha i było to 3,9-krotnie więcej niż w grupie do 25 sztuk.
Udział zbóż w strukturze zasiewów we wszystkich badanych grupach, w każdym
analizowanym roku kształtował się podobnie i wynosił około 90%.
Średnio w badanych gospodarstwach stado świń, wyrażone w sztukach przeliczeniowych (LU5) liczyło 61-62 LU. Tuczniki – średnio w zbiorze – stanowiły
niewiele ponad 33% udziału w strukturze stada świń. Obsada trzody chlewnej
4 AWU (ang. Annual Work Unit) - roczna jednostka pracy. Odpowiada osobie w pełni sprawnej, która
przepracowała rocznie 2200 godzin w ramach działalności operacyjnej gospodarstwa rolnego [Goraj 2007].
5 LU (Livestock Unit) – jednostka przeliczeniowa zwierząt stosowana w Unii Europejskiej. Jedna jed-

nostka LU odpowiada jednej krowie, ale nie jest tożsama z przeliczeniową sztuką dużą stosowaną w Polsce
[Józwiak 2006].
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w przeliczeniu na 100 ha użytków rolnych (UR) rosła wraz ze zwiększaniem się liczby tuczników. W grupie gospodarstw o największym pogłowiu trzody, w każdym
z analizowanych lat zanotowano ponad 2-krotnie większą obsadę tego gatunku zwierząt niż w jednostkach, w których pogłowie świń było najmniejsze. Wzrost obsady
zwierząt świadczy o tym, że gospodarstwa o większych stadach były luźniej związane z posiadanymi zasobami ziemi, co wymuszało na nich konieczność skorzystania
w większym stopniu z pasz zakupionych. Większe stado zwierząt wymagało poniesienia również większych nakładów pracy. W gospodarstwach utrzymujących 100200 tuczników poziom zatrudnienia był o około 50% wyższy niż w grupie o stadzie
mniejszym niż 25 tuczników. Im skala chowu była większa, tym większy był udział
pracy najemnej w strukturze pracy ogółem. Praca własna w gospodarstwach największych i utrzymujących jednocześnie duże stada tuczników (100 -200 sztuk) stanowiła
około 90% pracy ogółem, podczas gdy w gospodarstwach o najmniejszym stadzie
(do 25 szt.) zasoby siły roboczej to prawie w całości praca rolnika i jego rodziny.
Ogólne informacje o gospodarstwach wydzielonych według
skali chowu tuczników w latach 2005-2007
Wyszczególnienie

j.m.

Liczba gospodarstw

[szt.]

Liczba reprezentowanych
gospodarstw

[szt.]

Wielkość ekonomiczna
gospodarstwa

[ESU]

Powierzchnia użytków
rolnych

[ha]

Liczba przeliczeniowych
sztuk trzody chlewnej

[LU]

Obsada trzody chlewnej

[LU/100 ha]

Nakłady pracy ogółem

[AWU]

Nakłady pracy własnej

[FWU1]

*)

Rok
2005
2006
2007
2005
2006
2007
2005
2006
2007
2005
2006
2007
2005
2006
2007
2005
2006
2007
2005
2006
2007
2005
2006
2007

Tabela 1

Średnioroczny stan tuczników w gospodarstwie
<25
19
19
19
1871
1084
1457
7,7
81
8,4
10,6
10,2
10,2
13
14
13
125
138
128
1,4
1,3
1,3
1,4
1,3
1,3

25-50
32
32
32
1061
996
1001
16,4
16,3
17,4
18,7
18,1
18,7
30
29
28
159
160
152
1,7
1,6
1,7
1,6
1,6
1,6

50-100
38
38
38
709
664
648
29,6
30,3
33,0
28,1
28,3
29,0
55
56
56
196
199
195
2,0
2,0
2,0
1,9
1,9
1,9

100-200
50
50
50
506
501
411
51,0
53,3
57,8
36,9
37,8
39,9
102
106
106
277
282
266
2,0
2,0
2,0
1,8
1,8
1,8

Razem w badanym zbiorze gospodarstw.
(ang. Family Work Unit) - roczna jednostka pracy rolnika i członków jego
rodziny wyrażona w osobach pełnozatrudnionych.

1) FWU

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Polskiego FADN.

Średnio
139*
139*
139*
4147*
3245*
3517*
31,3
32,3
35,0
26,7
26,9
28,0
61
62
62
227
232
221
1,8
1,8
1,8
1,7
1,7
1,7

Sytuacja dochodowa gospodarstw specjalizujących się w chowie trzody chlewnej ...

97

4. Majątek i źródła finansowania gospodarstw
W roku 2007 przeciętne badane gospodarstwo dysponowało majątkiem o wartości 574 tys. zł, tj. o 6,6% większym niż w roku poprzednim oraz o 16,3% większym niż w 2005 roku. Gospodarstwa o większej skali chowu dysponowały większym majątkiem, niż gospodarstwa z mniejszą liczbą świń. W 2007 roku średnia
wartość gospodarstwa, które posiadało 100-200 tuczników, wynosiła 878 tys. zł
i była 4,6–krotnie wyższa niż w grupie gospodarstw o najmniejszym pogłowiu.
Struktura pasywów badanych gospodarstw we wszystkich analizowanych latach
kształtowała się podobnie. Majątek badanych gospodarstw pokrywany był w zdecydowanej części poprzez kapitał własny, choć w miarę wzrostu skali produkcji
można zauważyć, że udział kapitału własnego w finansowaniu majątku malał. Gospodarstwa o większej skali produkcji częściej korzystały z obcych źródeł finansowania. Głównie były to kredyty długo- i średnioterminowe. Można wnioskować
zatem, że jednostki z większą liczbą trzody chlewnej są bardziej skłonne do inwestowania i rozwoju. Gospodarstwa mniejsze preferowały bardziej bezpieczną
formę finansowania majątku i nie wykazywały chęci do inwestycji. W przypadku
skali najmniejszej (do 25 szt.) rola kredytów krótkoterminowych miała większe
znaczenie niż kredytów długo- i średnioterminowych.

5. Produkcja i koszty
Rok 2007 był mniej korzystny niż dwa poprzednie lata dla gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną, miedzy innymi ze względu na spadek cen sprzedaży
żywca. W 2007 roku, średnio w badanych gospodarstwach rolnicy za jeden kilogram żywca wieprzowego otrzymywali 3,61 zł, co było o 3,0% mniej niż w roku
poprzednim oraz o 8,8% niż dwa lata wcześniej. Gorsze warunki cenowe nie spowodowały jednak spadku wartości produkcji żywca wieprzowego w badanych
gospodarstwach. Z roku na rok produkowano go więcej, przez co jego wartość,
a tym samym, wartość produkcji zwierzęcej w analizowanych latach systematycznie rosła (tabela 2). Było to odzwierciedleniem sytuacji na rynku wieprzowiny
w Polsce, gdzie od początku 2005 roku obserwowano ciągły wzrost produkcji
żywca. W 2007 roku wyniosła ona 2,8 mln. ton i była większa niż w roku 2006
i 2005 odpowiednio o 0,4 i 9,3%. Utrzymujące się jednak od jesieni 2006 roku
skrajnie niekorzystne warunki chowu trzody chlewnej doprowadziły w drugiej
połowie 2007 roku do spadku pogłowia świń, a także do spadku produkcji żywca
wieprzowego [Analizy rynkowe 2008].
Spadek cen żywca w największym stopniu odczuły gospodarstwa o małych
stadach (do 25 szt.). Wartość wyprodukowanego żywca wieprzowego, pomimo
większej ilości z roku na rok w tej grupie zmniejszała się. Rolnicy z gospodarstw
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o mniejszych stadach tuczników (do 25 szt. i 25-50 szt.) w każdym roku, za 1 kg
sprzedanego żywca otrzymywali relatywnie niższe ceny, niż rolnicy z gospodarstw
o większych stadach – tabela 2.
Tabela 2

Wartość produkcji, sprzedaż i ceny żywca wieprzowego
w gospodarstwach wydzielonych według skali chowu tuczników
w latach 2005-2007
Wyszczególnienie

Średnioroczny stan tuczników w gospodarstwie

j.m.

Rok

<25

25-50

Wartość produkcji ogółem

[zł]

2005
2006
2007

50163
53849
59274

95470
101672
115874

191928
199612
222171

329355
344665
393216

199778
209318
236960

Produkcja roślinna

[zł]

2005
2006
2007

12340
16531
21934

24433
29830
43464

39094
50152
73218

56928
66814
110009

38477
46871
72592

Produkcja zwierzęca

[zł]

2005
2006
2007

37724
37233
37311

70729
71029
72059

152301
147910
148181

271771
276732
282600

160835
161421
163854

[zł]

2005
2006
2007

36910
36200
36091

69004
69480
69980

150470
145921
146406

268666
274099
279971

158709
159433
161777

Produkcja pozostała

[zł]

2005
2006
2007

100
85
29

307
813
351

533
1550
771

656
1119
607

466
1025
514

Wartość sprzedaży ogółem

[zł]

2005
2006
2007

38920
38346
39102

74608
75156
77089

157667
159546
163208

300083
300682
314626

173543
174320
180885

[zł]

2005
2006
2007

36605
35429
36653

70337
70193
71432

149219
149884
152353

288817
287361
298302

165881
165345
170408

[zł/kg]

2005
2006
2007

3,87
3,52
3,46

3,77
3,55
3,43

3,96
3,75
3,67

4,11
3,87
3,73

3,96
3,72
3,61

w tym: żywiec wieprzowy

w tym tuczniki
Średnia cena sprzedaży żywca
wieprzowego

50-100

100-200

Średnio

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych FADN.

W analizowanym okresie, w badanych gospodarstwach następował również
systematyczny wzrost wartości produkcji roślinnej. W 2007 roku, w odniesieniu
do 2006 roku wynosił on 54,9%, a w porównaniu do 2005 roku 88,7%. Zmiana
ta wywołana była w głównej mierze lepszą sytuacją cenową na rynku zbóż. Dla
przykładu w 2007 roku średnia cena żyta na targowiskach wynosiła 66,06 zł/dt
i była wyższa o 58,3% niż w roku poprzednim oraz o 90,5% niż dwa lata wcześniej.
Natomiast cena jęczmienia w analogicznym okresie wzrosła o 66,6% i w 2007
roku wynosiła 71,16 zł/dt [GUS 2008]. Dodatkowo wysokie ceny zbóż w 2007
roku zbiegły się z wysokimi ich plonami, co wpłynęło na tak duży wzrost wartości
produkcji roślinnej w porównaniu do 2006 roku.
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W konsekwencji wartość produkcji ogółem z roku na rok zwiększała się w każdej badanej grupie gospodarstw. W okresie od 2005 do 2007 roku średnio w zbiorze wzrosła ona o 18,6%. W 2007 roku największą wartość produkcji ogółem,
biorąc pod uwagę badane grupy gospodarstw osiągnęły jednostki utrzymujące
100-200 tuczników – 393 tys. zł, było to 6,6-krotnie więcej niż w gospodarstwach
o średniorocznym stanie tuczników mniejszym niż 25 sztuk.
Sytuację rolników utrzymujących trzodę chlewną pogarszał jednak ciagły
wzrost cen pasz. Średnie ceny zbóż w 2006 roku były o kilka procent wyższe niż
rok wcześniej. Ponadto niedostateczne zbiory w 2006 roku spowodowały ich niedobór na rynku, a to wywołało dalszy i jeszcze większy wzrost ich cen, a także
wpłyneło niekorzystnie na opłacalność produkcji żywca. Ceny podstawowych
zbóż w okresie od grudnia 2006 roku do grudnia roku 2007 wzrosły o kilkadziesiąt procent. Sytuacja ta sprawiła, że koszty ogółem w badanych gospodarstwach
– w 2007 roku w porównaniu do roku 2006 – były wyższe o 17,0%, a w porównaniu do 2005 roku o 27,5%. Największy wpływ miał na to wzrost kosztów bezpośrednich, których wartość w przeciągu analizowanych lat zwiększyła się o 34,8%,
a w szczególności koszty pasz dla zwierząt ziarnożernych, które w analogicznym
okresie wzrosły o 39,0%.
Większa skala chowu trzody chlewnej pociągała za sobą wzrost kosztów ponoszonych na produkcję (tabela 3). W strukturze kosztów ogółem we wszystkich
latach dominowały koszty bezpośrednie. Ich udział rósł wraz ze wzrostem pogłowia i w 2007 roku wynosił od 69,1% w gospodarstwach o najmniejszym stadzie do 76,3% w gospodarstwach o największej liczbie tuczników. Udział kosztów
bezpośrednich produkcji zwierzęcej w kosztach bezpośrednich ogółem wahał się
odpowiednio od 81,2% do 88,1%. Głównym składnikiem kosztów bezpośrednich
produkcji zwierzęcej był koszt pasz dla zwierząt ziarnożernych (trzody chlewnej
i drobiu). We wszystkich badanych latach, w każdym z analizowanych przypadków stanowił on ponad 93% tych kosztów. Biorąc pod uwagę znikomy udział
drobiu w stadzie zwierząt w gospodarstwach, można stwierdzić że prawie całość
tych pasz przeznaczona była do żywienia świń. Zauważalne są jednak różnice jeśli chodzi o strukturę kosztów poniesionych na żywienie zwierząt. Widoczna jest
zależność: im większa skala produkcji, tym mniejszy udział kosztu pasz własnych.
W 2007 roku, w jednostkach posiadających poniżej 25 tuczników pasze pochodzące z własnego gospodarstwa stanowiły 61,5% kosztów żywienia, podczas gdy
w gospodarstwach z największym stadem (100-200 tuczników) tylko 38,0%. W latach poprzednich (2005-2006) proporcje te były zbliżone.
Silniejsze wzrosty kosztów pośrednich zanotowały gospodarstwa o większej
liczbie tuczników. W gospodarstwach o małej skali (do 25 szt.) koszty pośrednie
w każdym badanym roku kształtowały się na mniej więcej zbliżonym poziomie.
Biorąc pod uwagę udział kosztów pośrednich w kosztach ogółem, we wszystkich
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grupach badanych gospodarstw można zauważyć, że zmniejszał się on w miarę wzrostu pogłowia tuczników. Koszty ogólnogospodarcze i amortyzacja były
głównymi składowymi kosztów pośrednich. Należy dodać, że wraz ze wzrostem
skali rosły też koszty czynników zewnętrznych. Związane to było głównie z wynagrodzeniami (większa skala pociąga za sobą większe nakłady pracy – więcej pracowników najemnych) oraz odsetkami od kredytów, które w większym stopniu
zaciągały gospodarstwa o dużej skali chowu.
Tabela 3
Poziom kosztów w gospodarstwach wydzielonych według skali chowu
tuczników w latach 2005-2007
Wyszczególnienie

j.m.

Koszty ogółem

[zł]

Koszty bezpośrednie

[zł]

w tym: produkcji roślinnej
produkcji zwierzęcej

[zł]
[zł]

w tym: pasze dla trzody i drobiu [zł]
w tym: własne

[zł]

pozostałe koszty
bezpośrednie
produkcji zwierzęcej

[zł]

Koszty pośrednie

[zł]

Rok
2005
2006
2007
2005
2006
2007
2005
2006
2007
2005
2006
2007
2005
2006
2007
2005
2006
2007
2005
2006
2007
2005
2006
2007

Średnioroczny stan tuczników w gospodarstwie
<25
44166
47419
53446
27501
30721
36936
7019
6725
7800
20915
24605
30004
19485
23407
28560
11674
14095
17552
1244
994
1271
16665
16698
16511

25-50
80318
85653
98323
51893
57479
68667
10246
10642
12628
42023
47065
55834
40149
45149
53953
22714
24421
30224
1785
1843
1791
28424
28174
29656

50-100
149620
162446
182096
103852
114321
132060
17650
19622
20209
87578
95889
112768
83894
90802
108569
35707
39975
53338
3419
4895
3956
45768
48125
50036

100-200
251668
276164
331088
182356
202708
252624
26781
27058
31930
157064
176759
222535
147989
165754
212448
51191
56842
80780
8792
10656
9868
69311
73456
78464

Średnio
155959
169950
198819
109693
121602
147832
17777
18466
20983
92973
103995
127812
88075
98041
122426
35001
38924
52996
4678
5731
5217
46266
48348
50988

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych FADN.

6. Sytuacja dochodowa gospodarstw
Występujące w poszczególnych latach (2005-2007) zmiany w wartości produkcji, a także ponoszonych kosztach powodowały, że działalność operacyjna w badanych gospodarstwach przynosiła coraz mniejsze efekty ekonomiczne. Z roku na rok
odnotowywano spadek dochodu rolniczego netto. Dochód ten w latach 2006 i 2007
w badanej zbiorowości, w odniesieniu do roku 2005, był niższy odpowiednio o 10,2
i 13,0%. Analizując jednak zachowanie wysokości dochodu rolniczego netto w po-
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szczególnych grupach gospodarstw w badanych latach można zauważyć, że w każdej z nich zmieniał się on inaczej. W gospodarstwach o skali chowu 100-200 szt.
następował regularny spadek dochodu rolniczego netto, podczas w grupie 25-50
tuczników odnotowywano jego systematyczny wzrost – tabela 4.
Najlepsze pod względem dochodu rolniczego netto, okazały się gospodarstwa
utrzymujące największe stada tuczników (100-200 szt.). Osiągnięty dochód rolniczy netto był tam, w zależności od roku, 11-13–krotnie wyższy niż w gospodarstwach o skali najmniejszej.
Po uwzględnieniu w rachunku salda dopłat i podatków do działalności operacyjnej oraz inwestycyjnej otrzymano kategorię dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego (DzRGR), który zostaje rolnikowi do dyspozycji i stanowi opłatę za
zaangażowanie własnych czynników produkcji. Jak można zauważyć, w każdym
roku dopłaty były bardzo ważnym czynnikiem kształtowania dochodów badanych gospodarstw. Należy wspomnieć, że trzoda chlewna jako działalność nie jest
objęta Wspólną Polityką Rolną ani systemem wsparcia ze strony Państwa. Ponad
90% otrzymanych dopłat do działalności operacyjnej w każdej grupie badanych
gospodarstw stanowiły: jednolite płatności obszarowe (JPO), płatności do produkcji roślinnej a także dopłaty za prowadzenie działalności na obszarach o trudnych warunkach gospodarowania. Wsparcie jakie otrzymywali rolnicy związane
było zatem z posiadanymi przez nich zasobami ziemi. Zyskali na tym rolnicy, którzy posiadali większe jej zasoby, a więc w tym przypadku gospodarstwa o większej
skali chowu. Jednakże wraz z powiększaniem się stada, udział dopłat do działalności operacyjnej w dochodzie z rodzinnego gospodarstwa rolnego zmniejszał
się. Większe wsparcie stanowiły one więc dla gospodarstw najmniejszych pod
względem pogłowia tuczników, w 2007 roku udział ten wynosił aż 69,8% dochodu, podczas gdy w skali największej – 36,9%.
Pogarszającą się sytuację chowu trzody w badanych gospodarstwach niwelowały dopłaty a także podatki do działalności operacyjnej oraz inwestycyjnej. Po
uwzględnieniu ich w rachunku okazało się, że dochód z rodzinnego gospodarstwa
rolnego średnio, w badanej zbiorowości, w 2007 roku wzrósł o 0,6% w porównaniu do roku 2006 i o 4,5% w stosunku do 2005 roku. Analizując jednak wyodrębnione grupy gospodarstw, można zauważyć, że żadna nie charakteryzowała
się podobną tendencją. W gospodarstwach o największym stadzie (100-200 szt.)
w 2006 roku zanotowano spadek dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego
o 1,6% w stosunku do roku 2005, natomiast w 2007 roku zanotowano wzrost tej
wielkości o 2,3%. Odwrotnie sytuacja przedstawiała się w pozostałych grupach
gospodarstw, tam w 2006 roku dochód z rodzinnego gospodarstwa wzrósł w odniesieniu do roku 2005, by następnie w 2007 roku obniżyć się. Dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego w badanej grupie gospodarstw, był ściśle związany
z wielkością posiadanego stada świń – tabela 4.
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Ważną kwestią dla rolnika, pozwalającą określić słuszność prowadzonej działalności operacyjnej jest opłata zaangażowanych nakładów pracy własnej. Posługując się dochodem parytetowym określonym według metodyki stosowanej
w Zakładzie Rachunkowości Rolnej IERiGŻ-PIB można stwierdzić, że pełne pokrycie parytetowego wynagrodzenia dochodem z rodzinnego gospodarstwa rolnego w analizowanych gospodarstwach było możliwe dopiero przy skali 50-100
tuczników (w 2006 roku przy skali 25-50 tuczników)6.
Tabela 4
Dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego w gospodarstwach wydzielonych
według skali chowu tuczników w latach 2005-2007
Wyszczególnienie

j.m.

Wartoś produkcji ogółem

[zł]

Wartość dodana brutto

[zł]

Wartość dodana netto

[zł]

Dochód rolniczy netto

[zł]

Dochód z rodzinnego
gospodarstwa rolnego

[zł]

Dochód z rodzinnego
gospodarstwa rolnego
na osobę pełnozatrudnioną
rodziny

[zł/FWU]

Rok

Średnioroczny stan tuczników w gospodarstwie

2005
2006
2007
2005
2006
2007
2005
2006
2007
2005
2006
2007
2005
2006
2007

<25
50163
53849
59274
23000
25200
24105
15280
17720
17186
5997
6430
5827
14781
17041
16645

25-50
95470
101672
115874
42946
49756
48820
30655
37343
35880
15152
16018
17551
29051
34293
33969

50-100
191928
199612
222171
86470
98697
92724
67688
78781
70769
42309
37166
40075
61783
67268
65989

100-200
329355
344665
393216
141610
142819
143627
114018
113744
108714
77688
68502
62128
101853
100263
102581

Średnio
199778
209318
236960
87609
93255
91547
68664
73472
69062
43820
39368
38141
62237
64680
65035

2005
2006
2007

10865
12803
12590

17805
21400
20638

33006
35458
35042

55289
54562
56769

35851
37376
37713

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych FADN.

Wskaźnikowa ocena efektywności ekonomicznej badanych gospodarstw wykazała, że bardziej sprawne ekonomicznie były gospodarstwa, które utrzymywały
większe stada trzody chlewnej. W każdym roku charakteryzowały się one wyższą
opłacalnością produkcji, a także wyższą dochodowością trzech czynników wytwórczych, tj. pracy, ziemi i kapitału. Zmiany wartości produkcji i ponoszonych
kosztów, w okresie do 2005 do 2007 roku spowodowały jednak obniżenie opłacalności produkcji w każdej z analizowanych grup gospodarstw. W największym
stopniu sytuacja ta miała wpływ na gospodarstwa o największym stadzie. Tam
wskaźnik opłacalności produkcji zmniejszał się w najszybszym tempie z 1,31
punktu w 2005 roku do 1,19 punktu w 2007 roku. Dla porównania wskaźnik ten
6 Dochód parytetowy w przeliczeniu na roczny czas pracy rolnika (2200 godzin) wynosił w 2005 roku –
19 052 zł, w 2006 roku – 19 844 zł, a w 2007 roku – 21 582 zł (źródło: IERiGŻ-PIB).
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w grupie do 25 tuczników w analogicznym okresie zmniejszył się o 0,03 punktu
a w grupie 25-50 sztuk zaledwie o 0,01 punktu. Można więc stwierdzić, że gospodarstwa o większym stadzie tuczników są bardziej wrażliwe na zmiany sytuacji
produkcyjno-cenowej na rynku trzody oraz pasz. Ma to związek między innymi
z większym powiązaniem rynkowym, wynikającym z konieczności zakupu pasz.
Mimo spadku opłacalności, produkcja w gospodarstwach o największej skali chowu w 2007 roku była i tak bardziej opłacalna, niż w jednostkach o mniejszej skali
chowu, nawet w odniesieniu do lat poprzednich. Najniższą opłacalnością charakteryzowały się gospodarstwa o najmniejszej skali chowu (do 25 sztuk), w 2007
roku przeciętnie z jednej złotówki poniesionych kosztów uzyskały one 1,11 zł
wartości produkcji. Tendencje zmian w dochodowości pracy, ziemi oraz kapitału
w latach 2005-2007 w poszczególnych grupach gospodarstw przedstawione zostały w tabeli 5.
Tabela 5
Wybrane wskaźniki ekonomiczne dla gospodarstw wydzielonych
według skali chowu tuczników w latach 2005-2007
Wyszczególnienie
Wskaźnik opłacalności

j.m.
[pkt]

Dochodowość pracy

[zł/AWU]

Dochodowość ziemi

[zł/ha]

Dochodowość kapitału

[pkt]

Rok
2005
2006
2007
2005
2006
2007
2005
2006
2007
2005
2006
2007

Średnioroczny stan tuczników w gospodarstwie
<25
1,14
1,14
1,11
10860
12768
12590
1400
1670
1626
0,08
0,09
0,09

25-50
1,19
1,19
1,18
17537
21173
20463
1551
1891
1816
0,10
0,11
0,10

50-100
1,28
1,23
1,22
31675
33388
32865
2197
2378
2276
0,13
0,12
0,12

100-200
1,31
1,25
1,19
50744
49318
50552
2760
2655
2570
0,14
0,12
0,12

Średnio
1,28
1,23
1,19
34146
35202
35312
2329
2406
2324
0,13
0,12
0,11

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych FADN.

7. Podsumowanie
W latach 2005-2007 sytuacja producentów żywca trzodowego nieustannie się
pogarszała. Spadek cen żywca oraz wzrost cen pasz dla trzody sprawiły, że opłacalność chowu trzody chlewnej w kolejnych latach była coraz niższa. Mimo to,
rolnicy w badanych gospodarstwach sprzedawali więcej żywca, dlatego odnotowywano wzrost wartości jego produkcji. Wzrost ten zniwelowały jednak zwiększające się koszty żywienia zwierząt. Relacje cen pasza-żywiec przyjmowały w kolejnych latach coraz bardziej niekorzystne wartości. W konsekwencji, dochód rolniczy netto średnio w badanej próbie zmniejszał się z roku na rok i w 2007 roku
był o 13,0% niższy niż dwa lata wcześniej.
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W sytuacji, kiedy osiągnięte przychody w niewielkim stopniu pokrywają poniesione koszty najlepszym rozwiązaniem, w celu poprawy wyników ekonomicznych
jest zwiększenie skali produkcji. Jak pokazały przeprowadzone analizy, dochód
rolniczy netto jak też dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego w jednostkach
wyspecjalizowanych w chowie trzody chlewnej był związany ściśle z wielkością
posiadanego stada świń. Wzrost skali chowu w każdym roku pociągał za sobą
zwiększenie opłacalności produkcji. Gospodarstwa o większych stadach charakteryzowały się także wyższą dochodowością pracy, ziemi oraz kapitału. Były
one jednak bardziej wrażliwe na zmiany rynkowe. Jak wykazały badania, opłacalność produkcji w analizowanym okresie, w grupie gospodarstw o największej
skali chowu zmniejszała się w najszybszym tempie. Wraz ze wzrostem skali rosły
także dochody przypadające na pełnozatrudnionego członka rodziny. Niezależnie
od rozmiaru produkcji żywca, dążenie do polepszenia wyników ekonomicznych
powinno odbywać się również poprzez dobór bardziej optymalnych technologii,
pozwalających na obniżenie jednostkowych kosztów produkcji.
Należy podkreślić ogromne znaczenie dopłat do działalności operacyjnej gospodarstw. W przypadku gospodarstw o małej skali chowu tuczników wsparcie
w tej postaci stanowiło główne źródło dochodu. Udział dopłat do działalności
w dochodzie z rodzinnego gospodarstwa rolnego, w przypadku gospodarstw
o najmniejszej skali chowu (do 25 szt.), w 2007 roku wynosił aż 69,8%, a w latach
poprzednich był niewiele mniejszy. Wysokość dopłat była uzależniona od wielkości posiadanej ziemi. Uzasadnione jest więc posiadanie większych jej zasobów,
również ze względu na możliwość wytwarzania pasz dla zwierząt, których stosowanie czyni produkcję żywca znacznie tańszą. Ponadto dopłaty łagodzą nieco
negatywny wpływ sytuacji rynkowej na wyniki ekonomiczne.
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SYTUACJA DOCHODOWA GOSPODARSTW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W CHOWIE
TRZODY CHLEWNEJ W LATACH 2005-2007, DOBRANYCH W RAMACH SYSTEMU
POLSKI FADN

Słowa kluczowe: trzoda chlewna, dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego,
dochodowość, specjalizacja gospodarstwa, skala chowu
STRESZCZENIE

Niniejszy artykuł dotyczy sytuacji dochodowej gospodarstw rolnych wyspecjalizowanych w chowie trzody chlewnej w latach 2005-2007. Zostały przedstawione zmiany w wynikach ekonomicznych tych gospodarstw na tle pogarszającej się sytuacji producentów
żywca wieprzowego. Dokonano również wskaźnikowej oceny efektywności ekonomicznej
gospodarstw w analizowanych latach. Wyniki badań, przedstawiono średnio dla badanej
zbiorowości oraz, w celu ukazania zróżnicowania, w grupach gospodarstw wydzielonych
ze względu na skalę chowu.
Uzyskane wyniki pokazują, iż niezależnie od sytuacji na rynku trzody wzrost skali
chowu pozytywnie wpływa na dochody producentów żywca trzodowego, gospodarstwa
o większej skali są jednak bardziej wrażliwe na zmiany zachodzące na rynku. W pracy
omówiono również kwestię wpływu dopłat na dochody badanych gospodarstw. Jak wykazały badania, są one istotnym wparciem dla rolników utrzymujących trzodę.
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THE INCOME SITUATION OF HOLDINGS SPECIALIZING IN THE REARING OF PIGS IN
THE YEARS 2005-2007, CHOSEN FROM THE POLISH FADN SYSTEM
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SUM M A RY

This article relates to the income situation of farms specialized in rearing of pigs in the
years 2005-2007. The results of economic changes in those holdings have been presented
against the background of the worsening situation of the pig livestock producers. The
economic efficiency of farms in the analyzed years have been calculated. Results of the
research have been presented on average for the test group and, in order to demonstrate
diversity, farms have been grouped in terms of scale of farming.
The results show that regardless of situation in pig market, increase of scale of production have a positive effects on incomes of pig livestock producers, nonetheless farms
a larger scale are more susceptible on changes in the market. The impact of payments on
incomes of surveyed farms have been described too. Research has shown that pay-

ments is important support for farmers.
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KOMPETENCJE ZAWODOWE STUDENTÓW KIERUNKÓW
TECHNICZNYCH
1. Wstęp
Konsekwencją dokonujących sie zmian społeczno-gospodarczych jest w wymiarze społecznym dostosowanie kwalifikacji, w tym również absolwentów
uczelni wyższych do potrzeb rynku pracy. W zasadzie do 2002r. statystyki i badania GUS (m.in. NSP 2002, cykliczne badania BAEL) wykazały wyraźną liniową
tendencję zniżkową wskaźników zatrudnienia. Tendencja ta uległa zmianie po
2003 r., głównie z powodu głębokich przemian gospodarczych. Istotne znaczenie dla sytuacji na rynku pracy miało wstąpienie Polski do UE i związane z tym
procesem zmiany w sposobie funkcjonowania gospodarki oraz pojawienie się
możliwość wsparcia finansowego procesów rozwoju. Niemniej jednak kryzys gospodarczy ostatniego roku przyczynił się do wystąpienia zawirowań, w tym szczególnie na rynku pracy.
Największe problemy z odnalezieniem się na „nasyconym” rynku pracy mają
osoby o niskim poziomie wykształcenia, mieszkańcy wsi i ludzie młodzi [Sytuacja... 2007]. W tej sytuacji jest ważne sprawne, prorynkowe funkcjonowanie
systemu edukacji (dostosowywanie profili kształcenia do potrzeb pracodawców),
a także podejmowanie działań przez odpowiedzialne instytucje na rzecz wyrównania szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej oraz kształtowanie wśród tej grupy
osób kompetencji miękkich, których znaczenie nieustannie wzrasta.
Poziom aktywności zawodowej ludzi młodych jest stosunkowo niski, przy
czym ten problem w szczególności dotyczy młodzieży wiejskiej. Jest więc ważne
poszukiwanie skutecznych sposobów zwiększania kompetencji zawodowych tej
właśnie grupy mieszkańców wsi. Szansą w tym względzie są oferty szkoleniowe
różnych podmiotów realizujących projekty w ramach Europejskiego Funduszu
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Społecznego skierowane na podnoszenie kompetencji zawodowych różnych grup
społecznych, w tym również ludzi młodych.
Możliwości korzystania z ofert szkoleniowych poszerzających realizowane
w ramach programów studiów treści lub umożliwiających nabywanie nowych
umiejętności mają studenci UWM w Olsztynie. Liczne szkolenia i kursy są organizowane zarówno przez działające przy UWM w Olsztynie Centrum Innowacji
i Transferu Technologii, jak i inne jednostki uczelni oraz podmioty zewnętrzne.
Oferowane programy mają zwykle dogodną dla studentów lokalizację (miasteczko studenckie) i formę.
Badaniami objęto 84. studentów kończących techniczne kierunki studiów,
w zawodach związanych z wiejskim rynkiem pracy. Byli to studenci wydziałów:
Nauki o Żywności, Nauk Technicznych, Bioinżynierii Zwierząt, Geodezji i Gospodarki Przestrzennej oraz Kształtowania Środowiska i Rolnictwa. Dobór próby
do badań był celowy i obejmował studentów, którzy prezentowali postawy proprzedsiębiorcze (wstępnie wyrazili chęć uczestniczenia w szkoleniach z zakresu
przedsiębiorczości). Badania, z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety, przeprowadzono w październiku 2009 r. Celem badań było poznanie czynników warunkujących kompetencje zawodowe absolwentów studiów wyższych kierunków
technicznych, z uwzględnieniem specyfiki wiejskiego rynku pracy.

2. Zakres kształcenia i możliwości dokształcania
Zmiany na rynku pracy oraz wysoki odsetek osób pozostających bez pracy
znajdują odzwierciedlenie w ewolucji systemów poszczególnych poziomów edukacyjnych. Każda reforma oświatowa, przynajmniej teoretycznie, zmierza w kierunku lepszego powiązania struktur edukacyjnych i rynku pracy. Trzeba jednak
pamiętać, że zmiana profilu kształcenia zawodowego w systemie edukacyjnym jest
procesem rozciągniętym w czasie. Decyduje o tym zarówno odpowiednio długi
okres czasu niezbędny na przygotowanie nowej oferty jak i trwający kilka lat proces kształcenia. Te czynniki sprawiają, że w kształceniu powinno się odchodzić od
przygotowywania kadr „wąskich” specjalności na rzecz przygotowania młodych
ludzi do zawodów, które obecnie istnieją oraz wyrobienia zdolności przystosowania się w przyszłości do wykonywania innych prac. W tym kontekście szczególnie
ważne są kompetencje.
Zjawisko wypierania w literaturze przedmiotu pojęcia kwalifikacji przez kompetencje nie jest tylko kwestią językową, ale ma przede wszystkim ważne znaczenie dla rzeczywistości zawodowej. Kwalifikacje najczęściej są utożsamiane z wykształceniem i zawodowym stażem pracy, natomiast kompetencje są pojęciem
znacznie szerszym i obejmują:
– opanowanie wiedzy z danego zakresu (wiem co),
– umiejętności (wiedza proceduralna - wiem jak i potrafię),
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– postawy (chcę i jestem gotów wykorzystać swoją wiedzę),
– zestaw cech osobowości [Kossowska M., Sołtysińska I., 2002, Whiddett S.,
Hollyforde S., 2003, Kęsy M., 2008].
Pracodawcy coraz rzadziej oczekują od przyszłych pracowników odpowiednich kwalifikacji, domagając się od nich określonych kompetencji, które ujmowane są jako właściwa każdej jednostce swoista „mieszanka” zdolności. Na wspomniane zdolności składają się umiejętności nabyte przez kształcenie techniczne
i zawodowe, a także wykształcone postawy społeczne, zdolność pracy w zespole,
chęć podejmowania inicjatyw, zamiłowanie do skalkulowanego racjonalnie ryzyka, łatwość porozumiewania się i pracy z innymi, regulowania konfliktów i ich
rozwiązywania itp. [Siciński, 2003]. W pojęciu kompetencji mieści się również
dostosowanie umiejętności i wiedzy do nowych sytuacji w ramach obszaru zawodowego i poza zasadniczymi zajęciami.
Mobilność na rynku pracy zależy nie tylko od posiadanych umiejętności wykonywania konkretnych zadań zawodowych (jest to bardzo trudne do osiągnięcia
w systemie kształcenia formalnego i wymaga odbywania praktyk zawodowych oraz
staży w szerszym zakresie), ale również od wysokich kompetencji miękkich (takich jak komunikatywność, umiejętność współpracy i rozwiązywania problemów,
przedsiębiorczość). Zdaniem P. Smółki [2006], kompetencje miękkie należą do
najważniejszych kompetencji zawodowych. Są one coraz bardziej doceniane przez
pracodawców i wręcz niezbędne do rozpoczęcia kariery zawodowej oraz sprawnego
funkcjonowania w miejscu pracy. Składają się na nie zarówno umiejętności osobiste, które pomagają w przezwyciężaniu stresu oraz wspierają automotywację, kreatywne myślenie, a także umiejętności interpersonalne. Te ostatnie z umiejętności
sprzyjają skutecznej komunikacji i współpracy w zespole, wspomagają zarządzanie
zespołem, rozwiązywanie konfliktów, prowadzenie negocjacji.
Konieczność sprostania obowiązującym standardom kształcenia nie zawsze
pozwala na umieszczenie w programach nauczania treści kształtujących umiejętności miękkie. Również możliwości zdobywania doświadczenia zawodowego
(praktyki zawodowe, staże) są często ograniczone. Niemniej jednak 54,8% objętych badaniami studentów wskazała realizowane w ramach programu studiów
przedmioty uczące postaw lub zachowań przedsiębiorczych (najczęściej wskazywano przedmioty ekonomiczne). Również z raportu PARP [Przedsiębiorczość …
2009] wynika, że 60% studentów pozytywnie ocenia działania uczelni w zakresie
kształtowania działań przedsiębiorczych. Wysoko oceniane są programy studiów
z punktu widzenia ich praktycznej przydatności (w opinii 80% studentów są one
„zdecydowanie” lub „raczej przydatne”). Potwierdzają to również wyniki badań
własnych, gdzie większość studentów (ok. 61%) stosunkowo dobrze ocenia poziom przygotowywania przez uczelnię do wykonywania pracy zawodowej, ale tylko 6% ocenia poziom przygotowania „bardzo dobrze” (rysunek 1). Należy zauwa-
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żyć, że jest to opinia osób, które dopiero wejdą na rynek pracy, a rzeczywistość
może zweryfikować te oceny.
Wyniki badań wskazują, że studenci często podejmując decyzje o wyborze
kierunku kształcenia uwzględniali własne zainteresowania. Prawdopodobieństwo
znalezienia pracy związanej z wybranym zawodem ma często znaczenie drugoplanowe, podobnie zresztą jak inne czynniki rynkowe. Generalnie dokonywane
życiowe wybory edukacyjne mają często charakter pozamerytoryczny, co wykazały prowadzone badania. Przedstawiana tendencja mieć może związek z przekonaniem respondentów, że sam fakt ukończenia studiów jest poważnym atutem
na rynku pracy i częściowo jest to opinia uzasadniona. Odsetek bezrobotnych
wśród osób legitymujących się wyższym wykształceniem jest w populacji najniższy, jednak poziom skolaryzacji społeczeństwa sukcesywnie rośnie i absolwentów
studiów różnego typu jest coraz więcej, a więc wyższe wykształcenie relatywnie
traci na wartości. Atutem staje się „elastyczność” absolwenta i gotowość do przyswajania nowej wiedzy oraz podejmowania nowych wyzwań.
Rysunek 1
Ocena przydatności programów studiów do wykonywania pracy zawodowej
(% odpowiedzi)

Źródło: badania własne.

Szansą na podnoszenie kompetencji zawodowych wśród studentów są szkolenia i kursy, zarówno te odpłatne, jak i dofinansowywane ze środków UE. Wśród
badanych 53,6% studentów aktywnie uczestniczyło, w okresie ostatnich dwóch
lat, w kursach i szkoleniach. Najczęściej był to kurs nauki prawa jazdy (37,8%),
którego posiadanie jest w zasadzie niezbędne przy wykonywaniu wielu zawodów
i znacznie podnosi mobilność pracowników. Ok. 1/5 studentów dodatkowo, poza
programem podstawowego kształcenia, uczestniczyło w kursach językowych.
Młodzież doskonale zdaje sobie sprawę, jak ważna jest na rynku pracy znajomość
języków obcych. Ponadto objęci badaniami studenci uczestniczyli w kursach
i szkoleniach z zakresu pozyskiwania środków z UE, kursach biznesowych i z za-
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kresu przedsiębiorczości. Nabywali również w trakcie szkoleń nowe umiejętności
z zakresu IT i obsługi programów komputerowych (np. Autocad). Niewielki odsetek respondentów w trakcie szkoleń doskonalił umiejętności interpersonalne,
by w przyszłości świadczyć usługi doradcze. Ponadto studenci w systemie szkoleń
nabywali również praktyczne umiejętności, jak chociażby kończyli kursy inseminacyjne, kursy kombajnisty, instruktora jeździectwa, operatora wózków widłowych, czy bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń rolniczych. Rodzaj i charakter
kształcenia pozaedukacyjnego wskazuje na pragmatykę, którą kierowali się studenci. Można również zauważyć wpływ na decyzje studentów czynników subiektywnych, dotyczących pozazawodowej sfery aktywności człowieka (możliwości
rozwoju osobistego, uzyskania satysfakcji własnej, pogłębianie zainteresowań
itp.). Trudna sytuacja na rynku pracy sprawia, że osoby które w nieodległej przyszłości znajdą się na tym rynku, powinny już obecnie zadbać o własny rozwój.
Takie zachowania obejmują podnoszenie kompetencji dzięki wykorzystaniu dostępnych ofert, takich jak: kursy i szkolenia zarówno bezpośrednie jak i prowadzone na odległość (internetowe, korespondencyjne), samokształcenie bądź inne
formy edukacji.

3. Możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych w ramach
praktyk studenckich i staży
Do rozwijania umiejętności i kompetencji zawodowych przedsiębiorczym
studentom służyć mogą praktyki i staże. Poznanie problemów funkcjonowania
firm, ich bieżącej działalności, a także metod pracy może znacząco przyczynić się
do uzupełnienia wiedzy teoretycznej. Doświadczenie zawodowe jest również jednym z głównych kryteriów, jakie biorą pod uwagę potencjalni pracodawcy. Absolwenci rzadko jednak mogą pochwalić się osiągnięciami w tym zakresie. Praktyki
zawodowe, które są obowiązkowym elementem edukacji na studiach wyższych,
nie zawsze pozwalają na osiągnięcie zakładanych celów, chociaż sytuacja ta ulega poprawie. Z raportu PARP [Przedsiębiorczość akademicka… 2008] wynika,
że praktyki zawodowe zostały wysoko ocenione z punktu widzenia ich jakości
i praktycznej przydatności. W opinii 77% studentów są one zdecydowanie lub
raczej przydatne. Również z badań własnych wynika, że w zasadzie wszyscy studenci odbywali praktyki zawodowe i raczej pozytywnie oceniają korzyści z nich
wynikające. Generalnie najczęściej respondenci akcentowali korzyści wynikające
z możliwości poznania środowiska pracy (53,6%) i kultury organizacyjnej firmy
(23,85). W prowadzonych badaniach wysoko została również oceniona możliwość zapoznania się z procedurami i przepisami obowiązującymi w praktyce gospodarczej (22,6%) oraz możliwość zweryfikowania wiedzy teoretycznej (42,9%).
Blisko 42% respondentów wskazało również na korzyści wynikające z możliwości
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wpisania praktyki lub stażu do „CV”, co znacznie zwiększa szansę na zatrudnienie
w przyszłości. Co piąty objęty badaniami student wskazał na korzyści wynikające ze zwiększonych szans na zatrudnienie w firmie, w której praktyki takie mają
miejsce. Dla części respondentów praktyki oznaczały korzyści natury społecznej
i osobistej (możliwość poznania nowych ludzi - 41,7%, odpoczynek od obowiązków na uczelni - 7,2%), zaś dla 22,6% ankietowanych stanowiły one ważne źródło
dochodu (rysunek 2).
Rysunek 2
Ocena przydatności praktyk zawodowych i staży (% respondentów)

Źródło: badania własne.

Pomimo wielu zalet wskazywanych przez studentów, były zauważone również
pewne mankamenty związane z niską jakością i przydatnością samych praktyk.
Respondenci skarżyli się najczęściej na otrzymywanie zbyt prostych zadań do
wykonania, traktowanie praktykantów jako osób zbędnych, nieprzychylne nastawienie pracowników. Ponadto sygnalizowano, że praktyki czasem nie mają
określonego planu i sprowadzają się do zlecania czynności prostych i błahych, co
w efekcie sprawiło, że niewiele można się w ich trakcie nauczyć. W ogólnej ocenie
studentów przeważały korzyści wynikające z nauki praktycznej, a praktyki generalnie były postrzegane jako atuty zwiększające możliwość zaistnienia na rynku
pracy.

4. Kompetencje zawodowe absolwentów wobec potrzeb rynku pracy
Jednym z celów poznawczych pracy było określenie percepcji przyszłych szans
zawodowych studentów na rynku pracy. Konieczne było tym samym poznanie
opinii studentów na temat ich szans na skuteczne funkcjonowanie na rynku pracy bezpośrednio po zakończeniu studiów, w tym kontekście cenne było również
poznanie motywów, jakimi kierowali się młodzi ludzie przy wyborze kierunku
studiów.
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W oparciu o zebrany materiał można wysuwać tezę o istniejącej adekwatności edukacji w stosunku do realnych potrzeb rynku pracy. W trakcie badań było
również możliwe nakreślenie roli, jaką we własnym przygotowaniu zawodowym
odgrywają sami studenci. Można ją opisywać oceniając charakter podejmowanych przez studentów działań w zakresie kształcenia i edukacji oraz aktywności
lub bierności w sferze kształcenia.
Respondentów poproszono, by oszacowali procentowo swoje szanse na znalezienie zatrudnienia na regionalnym i ogólnopolskim rynku pracy. Wyniki badań
wykazały, że perspektywy znalezienia zatrudnienia, w opinii studentów, rosną
wraz z rozmiarami rynku pracy. Podczas gdy szanse na zatrudnienie w miejscu
zamieszkania dostrzegało zaledwie 3,5% ankietowanych, to już w przypadku rynku wojewódzkiego, czy krajowego odsetek studentów wzrastał 10-krotnie, do ok.
35%. Optymistyczny jest fakt, że zdecydowana większość objętej badaniami młodzieży dostrzega szanse pracy w zawodzie w niewielkiej odległości od miejsca
zamieszkania, zaś niepokoi fakt, że ok. 8% jako miejsce swojej przyszłej kariery
zawodowej dostrzega pobyt za granicą. Generalnie można stwierdzić, że perspektywy na zatrudnienie znacznie wzrastają wraz ze skłonnością studentów do większej mobilności (rysunek 3).
Rysunek 3
Ocena szans na znalezienie pracy na rynku pracy (% respondentów)

Źródło: badania własne.

Jednym z ważniejszych elementów aktywizacji zawodowej, szczególnie w sytuacji ograniczonego rynku pracy, jest samozatrudnienie. To również szansa dla
przyszłych absolwentów, a w odniesieniu do osób wiekowo młodych na wiejskim
rynku pracy jest to szczególnie preferowana forma aktywizacji zawodowej.
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Z raportu dotyczącego sytuacji ludzi młodych na rynku pracy wynika, że absolwenci studiów wyższych cechują się małą aktywnością w samozatrudnieniu.
Zdaniem autorów raportu [Raport... 2007], przyczyną takiego stanu są bariery
mentalne wynikające przede wszystkim z chęci bycia specjalistą w określonej
dziedzinie oraz rosnącej świadomości ograniczeń i zagrożeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podkreśla się również, że przyczyn omawianego stanu należy upatrywać w malejącej liczbie absolwentów kierunków
technicznych, którzy w procesie kształcenia nabywają kwalifikacji zawodowych
i są skłonni do podejmowania działalności na własny rachunek. W tej sytuacji
uzyskane wyniki badań nie są optymistyczne. Mimo że ok. 3/4 respondentów myślało o podjęciu działalności gospodarczej, to odpowiednie motywacje do tego
typu decyzji posiadało już tylko ¼ badanych. Analizując plany dotyczące działalności gospodarczej, w zależności od miejsca zamieszkania, można zauważyć, że
młodzież wiejska prezentuje wyraźnie zachowawcze postawy w tym zakresie. Zaledwie 15% objętych badaniami studentów pochodzących ze wsi ma skonkretyzowane plany uruchomienia własnej działalności gospodarczej, podczas gdy wśród
respondentów pochodzących z miasta takie opinie wyraziło 40% z nich (rysunek
4). Trzeba zauważyć, że objęta badaniami młodzież jest elitą wśród ogółu studentów w zakresie postaw przedsiębiorczych, co dodatkowo pokazuje, jak wiele
pozostaje w tej kwestii jeszcze do zrobienia w ramach systemu edukacji.
Rysunek 4
Plany dotyczące podjęcia działalności gospodarczej (% studentów)

Źródło: badania własne.

Jak wynika z badań ok. ¾ respondentów wyraża opinię, że będzie pracowało
w wyuczonym zawodzie. Jeśli dodamy do tego blisko 18% objętych badaniami
studentów, którzy zamierzają podjąć działalność na własny rachunek, bądź kontynuować rodzinne tradycje, percepcję oceny szans na zatrudnienie absolwentów
w wyuczonym zawodzie można uznać za bardzo wysoką (rysunek 5).
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Rysunek 5

Źródło: badania własne.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że objęci badaniami studenci oceniają wysoko posiadane własne kwalifikacje, uznają także, że legitymują się odpowiednim
doświadczeniem, nabytym w trakcie praktyk studenckich i staży zawodowym
oraz chętnie uzupełniają lub poszerzają posiadaną wiedzę i nabywają nowe umiejętności praktyczne.

Podsumowanie
Na podstawie wyników prowadzonych badań można zauważyć pewien
dysonans, jaki wynika z konfrontacji oczekiwań i wyobrażeń młodych ludzi na temat rynku pracy oraz sytuacji faktycznej. Niewątpliwie dla większości studentów konieczność podjęcia pracy w zawodzie innym niż wyuczony
(i związany z tym wymóg przyswojenia nowych umiejętności i zasobów wiedzy)
jest przeżyciem niepożądanym. W związku z powyższym należy dołożyć większych starań w zakresie mentalnego i kompetencyjnego przygotowania młodych
ludzi do wejścia na rynek pracy, stawiający oczekiwania częstokroć inne - i to
diametralnie - od spodziewanych.
Wydaje się, że problematyczną kwestią związaną z funkcjonowaniem absolwentów studiów technicznych na rynku pracy jest ich zbyt niska ich motywacja do podejmowania pracy na własny rachunek. Większość studentów preferuje
wykonywanie pracy najemnej. Trudno wskazać czynniki, które mają wpływ na
taką sytuację, generalnie można jednak stwierdzić, że poziom przedsiębiorczości
wśród studentów wydziałów technicznych jest niezadowalający.
Zasadne jest podjęcie działań dostosowujących system edukacji na poziomie
szkolnictwa wyższego do oczekiwań rynku pracy, poprzez wprowadzenie treści
merytorycznych, a zwłaszcza umiejętności praktycznych wpływających na poprawę predyspozycji mentalnych i kompetencyjnych przygotowania młodych ludzi
do pracy w nowoczesnych firmach i przy nowych zasadach i systemach zarządzania przedsiębiorstwem, niezależnie od jego wielkości.
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Stymulowanie przedsiębiorczości powinno stać się jednym z priorytetów rozwoju lokalnego rynku pracy. Tworzenie nowych miejsc pracy nie w podmiotach
już istniejących, ale poprzez powstawanie nowych firm z pewnością przyczyni się
do wzrostu atrakcyjności lokalnego rynku pracy. Tworzenie warunków sprzyjających prowadzeniu własnych przedsiębiorstw posiada również tę zaletę, że absolwenci mogliby w większym stopniu realizować swoje aspiracje zawodowe w wyuczonych zawodach.
LITERATURA
1. Kęsy M. (2008): Kompetencje zawodowe młodych. Możliwości szkolnictwa zawodowego a potrzeby pracodawców. Wyd. UJ; 13-31
2. Kossowska M., Sołtysińska I., (2002): Szkolenia pracowników a rozwój organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
3. Przedsiębiorczość akademicka (rozwój firm spin-off, spin-out) – zapotrzebowanie na
szkolenia służące jej rozwojowi. Raport z badania. (2009) (G. Banerski, A. Gryzik, K.B.
Matusiak, M. Mażewska, E. Stawasz). PARP, Warszawa.
4. Siciński M. (2003): Edukacja i dialog. Nr 151/2003, Społeczne Towarzystwo Oświatowe;
1-5.
5. Smółka, P. (2006). Jak skutecznie szkolić umiejętności interpersonalne? W: B. Kaczmarek, A. Kucharski, M. Stencel (red.) Komunikowanie się. Problemy i perspektywy. Wyd.
UMCS Lublin; 247-259.
6. Sytuacja ludzi młodych na rynku pracy na obszarach wiejskich w Polsce. Raport Fundacji na rzecz Rozwoju polskiego rolnictwa (2007); ss. 98.
7. Sytuacja ludzi młodych na rynku pracy na obszarach wiejskich w Polsce. (2007) Raport
FDPA, Warszawa.
8. Whiddett S., Hollyforde S. (2003): Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami
ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

KATARZYNA BRODZIŃSKA, ZBIGNIEW BRODZIŃSKI
KOMPETENCJE ZAWODOWE STUDENTÓW KIERUNKÓW TECHNICZNYCH

Słowa kluczowe: kompetencje zawodowe, studenci, rynek pracy
STRESZCZENIE

Celem artykułu jest poznanie czynników warunkujących kompetencje zawodowe studentów kończących wybrane kierunki techniczne, z uwzględnieniem specyfiki wiejskiego rynku pracy. Badaniami objęto grupę celową 84 studentów, którzy zadeklarowali chęć
podnoszenia kompetencji przedsiębiorczych w systemie pozaedukacyjnym. Wyniki badań wykazały, że studenci wysoko oceniają zarówno przydatność wiedzy nabywanej pod-
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czas toku studiów, jak i rangę doświadczenia zawodowego w ramach praktyk zawodowych
i staży. Niska jest natomiast orientacja na tworzenie miejsc pracy, w tym podejmowania
działalności gospodarczej na własny rachunek.
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PROFESSIONAL STUDENT’S COMPETENCES OF TECHNICAL EDUCATIONAL
DIRECTIONS

Key words: professional competences, students, labor market
SUM M A RY

The aim of this article is to recognize factors which determined professional competences of students who in the short time are finishing choosen technical direction of high
education with particular regard paid to rural labour market. The survay covered 84 studentas, which wanted to bring up their entrepreneurial competence in extraeducational
system. Results of research showed that students evaluated highly usefulness of knowledge, which they obtained during study as well as knowlege, they evaluated within professional practices. However, they aren’t interested in creation of work place and taking up own
economic activites. Therefore, it is indispensable to look for effective ways on stimulation
of entrepreneurship among young people.
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KORZYSTANIE Z USŁUG NIEMATERIALNEGO WSPIERANIA
ROLNIKÓW PO PRZYSTĄPIENIU POLSKI
DO UNII EUROPEJSKIEJ
1. Wstęp
Współcześnie coraz częściej dostrzega się ekonomiczny aspekt wiedzy. W jakości posiadanych informacji oraz umiejętności ich wykorzystania upatruje się
ważną determinantę produktywności, efektywnej działalności gospodarczej oraz
zdolności dostosowywania się do zmian zachodzących w otoczeniu [Piech 2009].
Oprócz systemu oświaty i szkolnictwa wyższego istotne źródło wiedzy użytecznej w pracy zawodowej stanowią wyspecjalizowane instytucje świadczące usługi
wsparcia niematerialnego [Kujawiński 2008]1. W wyniku akcesji Polski do UE
zasadniczej zmianie uległy warunki funkcjonowania gospodarstw rolnych, co stanowiło przesłankę do rozwoju i reorientacji podmiotów działających na rynku
usług niematerialnego wspierania rolników2. Obok reformy organizacyjnej instytucje te musiały sprostać nowym oczekiwaniom mieszkańców wsi, w tym głównie
rozszerzyć zakres obszarów swojej działalności [Sikorska 2006]. Dostosowanie
rolników do nowych wymagań produkcji ujętych w przepisach WPR oraz możliwość korzystania z większej liczby środków pomocowych niż przed akcesją Polski
do Wspólnoty, zwiększyło skalę zapotrzebowania na profesjonalne usługi z zakresu niematerialnego wspierania rolników. Różnorodny charakter instrumentów wsparcia, z jednej strony stanowił szansę na rozwój działalności produkcyjnej i poprawę poziomu życia rodzin rolniczych, a z drugiej przysparzał trudności
w efektywnej absorpcji kierowanych na obszary wiejskie środków finansowych3.
1 Do usług niematerialnego wsparcia rolników zaliczono: działalność doradczą, kształceniową,
informacyjną, innowacyjną, w tym przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do ubiegania się
wsparcie z funduszy unijnych.
2 Do tej grupy należą m.in. podmioty świadczące usługi doradztwa rolniczego, którymi są
głównie publiczne organizacje doradcze – Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego (WODR).
3 Chodzi tu o działania mające na celu rozwój ekonomiczny sektora rolniczego, narzędzia nakierowane na szeroko pojętą ochronę środowiska oraz środki uzupełniające dochody i o charakterze
socjalnym [Rowiński 2009].
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2. Materiał i metody
Celem badań była analiza rozpowszechnienia korzystania przez rolników
z usług niematerialnego wsparcia po przystąpieniu Polski do UE. W pracy określono zmiany w częstotliwości współpracy kierowników gospodarstw rolnych
z organizacjami świadczącymi tego typu usługi w badanym okresie oraz przedstawiono zróżnicowanie regionalne tego zjawiska. Zidentyfikowano również wybrane cechy gospodarstw rolnych i rolników, które wiązały się z częstotliwością
korzystania ze wsparcia niematerialnego4.
Materiał empiryczny wykorzystany w pracy stanowiły wyniki panelowych badań ankietowych, przeprowadzonych przez Zakład Polityki Społecznej i Regionalnej IERiGŻ-PIB w roku 2005. Badaniem objęto 76 wsi położonych na terenie
całego kraju. Dobór miejscowości był celowy ze względu na cechy społeczno-ekonomiczne, a w szczególności wielkość gospodarstw rolnych, dzięki czemu wyniki
badań oddawały rzeczywistą strukturę obszarową w ujęciu całościowym i regionalnym5. Zarówno w ujęciu całościowym, jak i wyodrębnionych makroregionów
próba badawcza obejmowała około jedną pięćsetną rzeczywistej liczby polskich
gospodarstw indywidualnych o obszarze od 1 ha UR wzwyż i wynosiła 3705 jednostek obserwacji [Sikorska 2006]. Uzyskane informacje odnośnie współpracy
rolnika z osobą udzielającą mu niematerialnego wsparcia (w tym profesjonalnym
doradcą rolniczym) stanowiły fragment wyników ankiety IERiGŻ-PIB, które były
analizowane w powiązaniu z wybranymi danymi otrzymanymi z badania, dotyczącymi właściwości jednostek produkcyjnych (powierzchni UR, skali produkcji
towarowej, oceny kierownika dotyczącej możliwości rozwojowych i poziomu wyposażenia w maszyny6), a także z niektórymi cechami ich właścicieli (wiekiem,
wykształceniem ogólnym i rolniczym kierownika, częstotliwością jego pracy
w gospodarstwie rolnym7).
4 Do określenia wspomnianego związku posłużono się analizą poziomową [Józwiak 2006] oraz

wybranymi statystycznymi miarami współwystępowania [Rószkiewicz 2002].
5 W badaniu wyróżniono pięć makroregionów, reprezentujących historyczne różnice w cechach wiejskich społeczności i właściwościach rolnictwa: środkowozachodni (województwa: kujawsko-pomorskie i wielkopolskie), środkowowschodni (łódzkie, mazowieckie, lubelskie, podlaskie),
południowo-wschodni (świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie, śląskie), południowo-zachodni
(opolskie, lubuskie, dolnośląskie), północny (zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie).
6 Poziom wyposażenia gospodarstw w maszyny zbadano pod względem posiadania czterech rodzajów urządzeń: środków transportowych, maszyn do nawożenia i ochrony roślin, do siewu i sadzenia
oraz do zbioru. Gospodarstwa, w których znajdowało co najmniej dziesięć maszyn ze wszystkich wymienionych grup uznano za dobrze wyposażone. Gospodarstwa z pięcioma maszynami, z co najmniej
trzech wyróżnionych grup, określono jako średnio wyposażone. Gospodarstwa z dwiema maszynami,
z co najmniej dwóch podanych grup, zakwalifikowano do jednostek słabo wyposażonych.
7 Zaangażowanie kierownika gospodarstwa w pracę mogło mieć charakter: stały w pełnym wymiarze czasu pracy, stały w niepełnym wymiarze czasu, sezonowy i dorywczy.
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3. Zmiany w rozpowszechnieniu korzystania z usług niematerialnego
wsparcia rolników w latach 1992-2005
Jak wynika z badań IERiGŻ-PIB w roku 2005 wśród ogółu badanych rolników znacząco zwiększyła się grupa osób korzystających z usług niematerialnego
wsparcia. W 1992 roku odsetek respondentów współpracujących stale i okresowo
z instytucjami świadczącymi tego typu usługi wynosił 14,0%, a w ostatnim roku
badania wzrósł on o 13,9 punktów procentowych i wynosił 27,9% (rysunek 1).
W porównaniu do lat poprzednich, najbardziej znaczący wzrost odsetka rolników
korzystających z usług niematerialnego wsparcia odnotowano w 2005 roku, co
łączyć należy z nasileniem działalności instytucji świadczących tego typu usługi
(głównie WODR) oraz ze wzrostem zapotrzebowania na specjalistyczną informację wśród rolników. Znaczna część właścicieli gospodarstw chciała bowiem dostosować się do nowych warunków prowadzenia działalności, które uległy zmianie
wraz z objęciem polskiego sektora rolnego mechanizmami WPR. Z tego powodu pojawił się większy popyt na wiadomości i umiejętności przydatne chociażby
w planowaniu i wdrażaniu procesów modernizacyjnych, w korzystaniu z instrumentów socjalnych czy ze środków wspierających ochronę środowiska. W szczególności niezbędna okazała się profesjonalna pomoc w przygotowaniu wniosków
aplikacyjnych o wsparcie finansowe z funduszy unijnych na rozwój i modernizację gospodarstw.
Niewątpliwie znaczna część z ankietowanych rolników nawiązała kontakt
z różnymi instytucjami udzielającymi niematerialnego wsparcia w związku z płatnościami bezpośrednimi8. Szacuje się, że 30% wniosków o dopłaty bezpośrednie w latach 2005 i 2006 było przygotowanych z pomocą doradców rolniczych
[Kania 2008]9. Dodatkowo znacząca liczba wniosków i biznesplanów rolników,
które były niezbędne do uzyskania wsparcia w ramach Planu Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2004-2006 (PROW 2004-2006) i Sektorowego Programu Operacyjnego
„Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów
wiejskich” (SPO „Rolnictwo”) było przygotowanych z udziałem pracowników instytucji sfery niematerialnego wspierania rolników, głównie WODR-ów10. Miało
8 Rok, w którym przeprowadzano badanie był pierwszym rokiem przyznawania dopłat.
9 Przygotowanie przez doradców wniosków o dopłaty bezpośrednie było wspierane poprzez

projekty realizowanych w ramach działania PROW 2004-2006 „Wsparcie doradztwa rolniczego”.
10 W ramach PROW 2004-2006 doradcy najczęściej przygotowywali wnioski dotyczące rent
strukturalnych, wspierania gospodarstw niskotowarowych, płatności rolnośrodowiskowych, dostosowania gospodarstw do standardów UE i grup producenckich (udział pomocy doradczej obejmował od 10 do 45% wszystkich wniosków). Z kolei w ramach SPO „Rolnictwo” doradcy wspierali
rolników aplikujących do działań: „Inwestycje w gospodarstwach rolnych”, „Różnicowanie działalności rolniczej” oraz „Ułatwianie startu młodym rolnikom” (udział pomocy doradczej obejmował
odpowiednio 35, 31, 12% wszystkich złożonych wniosków) [Kania 2008].
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więc miejsce istotne nasilenie działań jednostek publicznych doradztwa rolniczego, ale także innych firm obsługujących rolnictwo oraz firm prywatnych [Zawisza
2008]. W nowych warunkach uzyskanie informacji stało się dla wielu rolników
niezbędne dla osiągnięcia dodatkowych korzyści z gospodarowania. Dostosowanie się do zmian systemowych było nie tylko motywowane chęcią osiągnięcia
większego zysku, ale także, w dłuższej perspektywie, określało możliwości rozwojowe i pozycję konkurencyjną na rynku producentów rolnych.
Rysunek 1
Zmiany w rozpowszechnieniu korzystania z usług niematerialnego
wspierania rolników w latach 1992-2005

Źródło: ankieta IERiGŻ-PIB 1992, 1996, 2000, 2005.

W 2005 roku, podobnie jak w latach poprzednich, badani najczęściej korzystali z usług WODR-ów. Spośród wszystkich rolników, aż 95,2% wybierało kontakt
z tymi instytucjami. Potwierdziła się tym samym dominująca pozycja publicznych rolniczych organizacji doradczych na rynku usług niematerialnego wsparcia
rolników. Popularność WODR-ów wśród rolników wynikała z kilku przyczyn. Po
pierwsze, właściciele gospodarstw rolnych wysoko oceniali merytoryczne przygotowanie pracowników tych organizacji. Chodzi tu zarówno o pomoc w rozwiązywaniu problemów technologicznych czy ekonomicznych gospodarstw, jak
również o jakość prowadzonych różnych form kształcenia. Warto podkreślić, iż
zdaniem rolników wsparcie oferowane przez WODR-y było lepsze w porównaniu
do tego oferowanego przez inne instytucje tej sfery [Zawisza 2008]. Dodatkowo

122

Michał Dudek

pomoc udzielana przez WODR-y była na ogół darmowa i stosunkowo łatwo dostępna, co zwiększało jej atrakcyjność, w porównaniu chociażby z podmiotami
komercyjnymi. Nie bez znaczenia dla preferencji rolników w wyborze instytucji
oferujących im niematerialne wsparcie była również bogata tradycja doradztwa
rolniczego w Polsce, sięgająca końca lat 60-tych [Zegar 1998, Parzonko 2005].
Wsparcie świadczone przez inne podmioty było mniej wykorzystywane przez badanych rolników. W 2005 roku zaledwie 4,8% respondentów korzystało z pomocy innych organizacji, takich jak zakłady rolno-spożywcze i odbiorcy żywności,
urzędy gmin, agencje rządowe, uczelnie i instytuty naukowe.

4. Zróżnicowanie regionalne w korzystaniu z niematerialnego
wsparcia rolników
Rozpowszechnienie korzystania z niematerialnego wsparcia rolników we
wszystkich badanych okresach było zróżnicowane regionalnie. Fakt ten wiązać
należy przede wszystkim z odmiennościami w rozwoju rolnictwa w kraju. W 2005
roku wsparcie instytucji zajmujących się opisywaną działalnością najliczniej deklarowali rolnicy z makroregionu północnego (rysunek 2). Z pomocy wspomnianych organizacji korzystało 36,0% właścicieli gospodarstw z tego makroregionu.
Na terenie województw: warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego oraz
pomorskiego stosunkowo liczna grupa rolników posiadała gospodarstwa silne
ekonomicznie o znaczącej powierzchni UR, które mają ugruntowaną pozycję
w strukturach agrobiznesu [Sikorska 2007]. Można stąd wnioskować, że istniało tam relatywnie duże zapotrzebowanie na uzyskanie profesjonalnego wsparcia
w celu optymalizacji procesów produkcyjnych i inwestycyjnych. W podobny sposób interpretować należy współpracę rolników z organizacjami udzielającymi im
niematerialnego wsparcia w makroregionie środkowozachodnim. W 2005 roku
kontakty z opisywanymi podmiotami deklarowało tam 34,1% badanych. Poza tym
w makroregionie środkowozachodnim odnotowano największy przyrost odsetka
rolników kontaktującymi się z organizacjami nakierowanymi na ich niematerialne wsparcie (wzrósł on o 18,4 punktów procentowych, tj. z 15,7 do 34,1%).
Na przeciwległym biegunie pod tym względem sytuowali się właściciele gospodarstw położonych w makroregionie południowo-wschodnim. Od lat rolników
z tamtych terenów charakteryzuje najmniejsza aktywność w zakresie korzystania
z opisywanych usług. W 2005 roku takich osób było 22,8%. Niskie zapotrzebowanie
na usługi niematerialnego wsparcia w południowo-wschodniej części kraju łączyć
należy z cechami strukturalnymi występującego tam rolnictwa. W makroregionie
południowo-wschodnim działalność rolnicza stanowiła główne źródło dochodu dla
stosunkowo najmniejszej grupy rodzin użytkujących gospodarstwa rolne. Równocześnie dla prawie połowy dominującą pozycję w domowym budżecie miały dochody uzyskiwane z pracy poza rolnictwem. W makroregionie południowo-wschodnim
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relatywnie największy, w porównaniu z innymi regionami, był też odsetek rodzin
emeryckich, stanowiący jedną trzecią ogółu. Dla wymienionych kategorii ludności
posiadane gospodarstwo rolne częściej spełniało funkcje pozaprodukcyjne, stanowiło źródło zaopatrzenia w żywność, domowe siedlisko czy było przedmiotem działalności hobbystycznej. W takich przypadkach pomoc osoby udzielającej niematerialnego wsparcia w zakresie produkcji rolniczej wydawała się mniej niezbędna.
Rysunek 2
Przestrzenne zróżnicowanie odsetka rolników korzystających
z usług niematerialnego wsparcia w roku 2005

Źródło: obliczenia własne na podstawie ankiety IERiGŻ-PIB 2000, 2005.

5. Charakterystyka gospodarstw rolników współpracujących
z osobami udzielającymi niematerialnego wsparcia
Wyniki pogłębionej analizy danych wskazują na fakt istnienia związku między
korzystaniem z niematerialnego wsparcia a wybranymi cechami ekonomicznymi
gospodarstw i wybranymi cechami ich właścicieli11. Aktywność rolnika w tym
11 W mniejszym stopniu współpraca kierownika gospodarstwa z osobą udzielającą niematerialnego wsparcia była powiązana z pozostałymi badanymi zmiennymi: wiekiem, wykształceniem
rolniczym i ogólnym badanego, częstotliwością pracy rolnika w gospodarstwie, przekonaniem respondenta o istnieniu możliwości rozwojowych gospodarstwa oraz poziomem wyposażenia warsztatu produkcyjnego w maszyny.
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zakresie łączyła się stosunkowo najbardziej z posiadanym areałem UR oraz skalą
prowadzonej produkcji (tabela 1)12. Jednostki o znacznej powierzchni UR, w których produkty rolnicze wytwarzano na dużą skalę, w większości korzystały z opisywanego wsparcia. W grupie gospodarstw powyżej 30 ha UR okresową i stałą
współpracę z instytucjami tej sfery zadeklarowało odpowiednio 45,0 i 35,6% właścicieli. Takie działania charakteryzowały również 36,6 i 17,4% spośród rolników
w gospodarstwach, których produkcja towarowa prowadzona była na dużą skalę.
Należy przypuszczać, że właścicielom gospodarstw dobrze wyposażonych w majątek wytwórczy, uzyskujących wyniki produkcyjne pozwalające nie tylko na zaspokojenie potrzeb użytkowników, ale i na odtwarzanie potencjału produkcyjnego, najczęściej potrzebna była aktualna informacja i profesjonalna pomoc, m.in.
z zakresu analizy ekonomicznej, planowania, zarządzania czy marketingu. Osoby
z silniejszych ekonomicznie gospodarstw mogły być również bardziej zainteresowane kwestiami zmian technik i technologii produkcji rolnej, a także możliwościami publicznego i komercyjnego wsparcia dalszych inwestycji.
Na tym tle rolnicy z gospodarstw małych i bardzo małych, nie prowadzący
produkcji lub wytwarzających na niewielką skalę, cechowali się na ogół brakiem
współpracy z osobami udzielającymi niematerialnego wsparcia. Dla zdecydowanej większości rodzin z tych grup głównym źródłem dochodów była praca zarobkowa oraz świadczenia emerytalno-rentowe. Gospodarstwo rolne na ogół pełniło tam funkcje pozarolnicze i dlatego nie wymagało wsparcia w takim zakresie,
jak jednostki, z których dochód stanowił dla użytkowników dominującą pozycję
w domowym budżecie. W zbiorowości gospodarstw do 5 ha oraz w grupie gospodarstw o bardzo małych wynikach produkcyjnych, opisywany rodzaj wsparcia
(okresowy lub stały) był relatywnie słabiej rozpowszechniony i dotyczył odpowiednio 14,5 i 0,8% oraz 20,1 i 1,3% jednostek.
Tabela 1
Korzystanie z usług niematerialnego wspierania rolników w grupach
gospodarstw wyróżnionych ze względu na obszar UR (w ha) oraz skalę
produkcji towarowej (w %)
Wyszczególnienie

brak

okresowa

stała

Od 1 do 5

84,7

14,5

0,8

Od 5 do 10

76,6

19,0

4,4

Od 10 do 15

61,7

30,0

8,3

Od 15 do 30

45,9

40,9

13,2

Powyżej 30

19,4

45,0

35,6

Ogółem

72,1

22,2

5,7

T(3703) = 23,63; współczynnik korelacji rang Spearmana (rho) = 0,362; p=0,000.
12 Związek między zmiennymi był dodatni oraz charakteryzujący się przeciętną siłą.
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brak

okresowa

stała

Bez produkcji

Wyszczególnienie

94,7

4,7

0,6

Poniżej pierwszego kwartyla

78,6

20,1

1,3

Między pierwszym kwartylem
a medianą

80,7

17,6

1,7

Między medianą a trzecim kwartylem

69,7

24,9

5,4

Powyżej trzeciego kwartyla

46,0

36,6

17,4

Ogółem

72,1

22,2

5,7
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T(3703) = 21,44; współczynnik korelacji rang Spearmana (rho) = 0,332; p=0,000.
Źródło: obliczenia własne na podstawie ankiety IERiGŻ-PIB 2005.

6. Powody braku korzystania z usług niematerialnego
wspierania rolników
Wyniki badań IERiGŻ-PIB wskazują, że główną przyczyną nie korzystania
z usług niematerialnego wspierania rolników był brak takiej potrzeby (rysunek
3). Wśród respondentów nie współpracujących z opisywanymi instytucjami powód ten podało aż 84,6% ankietowanych. Interpretując powyższy wynik, warto
podkreślić, że wyraźną tendencją obecną w ostatnich latach wśród właścicieli
gospodarstw rolnych jest dostosowywanie posiadanego majątku produkcyjnego
do głównej funkcji gospodarstwa [Sikorska 2007]. Można przypuszczać, że dla
części z tych rolników dotychczasowe korzyści z użytkowania gospodarstwa były
względnie zadowalające, co przejawiało się m.in. w nie podejmowaniu zmian
i nie korzystaniu ze stosunkowo łatwo dostępnych usług niematerialnego wsparcia.
Inni mogli uznać, że dla planowanych przez nich przekształceń w gospodarowaniu,
opisywany rodzaj pomocy może okazać się nieprzydatny. Niewątpliwie brak podejmowania współpracy z osobami udzielającymi niematerialnego wsparcia dotyczył
również tych rolników, którzy dysponowali wystarczającą wiedzą dotyczącą prowadzenia własnego gospodarstwa czy zmian zachodzących w jego otoczeniu.
W tym kontekście stosunkowo niewielką przeszkodę dla badanych stanowiły
ograniczenia finansowe. Nie podejmowanie współpracy z instytucjami niematerialnego wspierania rolników z powodu braku pieniędzy charakteryzowało zaledwie co dwunastego respondenta nie korzystającego z przedmiotowych usług. Ta
grupa rolników mogła być więc potencjalnie zainteresowana płatnymi i specjalistycznymi poradami, na które nie było ich stać. Nie wystarczająca liczba doradców stanowiła przyczynę braku zainteresowania omawianymi usługami tylko dla
bardzo małej liczby rolników (zaledwie dla 3,9% nie korzystających). Tak niewielki odsetek świadczyć może o relatywnie dużej dostępności usług niematerialnego
wsparcia rolników.
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Rysunek 3
Przyczyny braku korzystania z usług niematerialnego wsparcia rolników

Źródło: obliczenia własne na podstawie ankiety IERiGŻ-PIB 2005.

7. Podsumowanie
Jak wynika z badań IERiGŻ-PIB w latach 1992-2005 wśród badanych rolników znacząco zwiększyła się grupa osób korzystających z usług niematerialnego
wsparcia. W 2005 roku odsetek takich właścicieli gospodarstw zwiększył się w porównaniu do roku 1992 o 13,9 punktów procentowych i wynosił 27,9%. W odniesieniu do poprzedniego roku badania najbardziej znaczący wzrost opisywanego
wskaźnika odnotowano w 2005 roku, co łączyć należy ze wzrostem zapotrzebowania na specjalistyczną pomoc i informację w związku z objęciem rolnictwa mechanizmami WPR. Korzystanie z omawianych usług najbardziej dotyczyło terenów Polski północnej i środkowo-zachodniej. Analiza danych udokumentowała
fakt istnienia związku między korzystaniem z usług niematerialnego wsparcia
przez rolników a wybranymi cechami ekonomicznymi należących do nich gospodarstw, w szczególności powierzchnią UR oraz skalą produkcji towarowej.
Należy sądzić, że w przyszłości tendencja do powiększania się grupy rolników zainteresowanych kontaktami z instytucjami udzielający im niematerialnego
wsparcia zostanie utrzymana. Pomoc ta będzie niewątpliwie niezbędna dla właścicieli gospodarstw silnych ekonomicznie. Dla zachowania korzystnej pozycji na
rynku krajowym oraz uzyskania zdolności do konkurowania na rynku unijnym
niezbędne okażą się wartościowe informacje dotyczące nie tylko zmieniających
się warunków funkcjonowania, ale i procesu inwestycyjnego związanego z poprawą efektywności ekonomicznej oraz adaptacją nowych rozwiązań, dotyczących
możliwości produkcji rolnej. Z tych samych względów usługami niematerialnego
wsparcia mogą być również zainteresowani rolnicy z gospodarstw o przeciętnej
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wielkości ekonomicznej. W sytuacji nasilających się procesów polaryzacyjnych,
dla wielu jednostek z tej zbiorowości brak zmian w sposobach gospodarowania
może wiązać się z pogorszeniem wyników produkcyjnych i przejściem do kategorii jednostek nierozwojowych. Wreszcie opisywany rodzaj pomocy może okazać się niezbędny dla części gospodarstw najsłabszych. Ich właściciele rozważając
ewentualne wycofanie się z działalności rolniczej będą chcieli być wyposażeni
w wiedzę dotyczącą możliwości uzyskania alternatywnych źródeł dochodów czy
jak najlepszego spożytkowania posiadanych dotychczas zasobów.
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MICHAŁ DUDEK
KORZYSTANIE Z USŁUG NIEMATERIALNEGO WSPIERANIA ROLNIKÓW
PO PRZYSTĄPIENIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ

Słowa kluczowe: rolnik, usługi niematerialnego wspierania rolników, Wojewódzkie
Ośrodki Doradztwa Rolniczego (ODR), UE
STRESZCZENIE

Przedmiotem badań była analiza zmian w rozpowszechnieniu współpracy rolników
z organizacjami udzielającymi niematerialnego wsparcia po przystąpieniu Polski do UE.
Jak wynika z badań IERiGŻ-PIB objęciu rolnictwa mechanizmami Wspólnej Polityki
Rolnej (WPR) towarzyszyła większa aktywność rolników w korzystaniu z usług niematerialnego wsparcia. Po przystąpieniu Polski do UE odsetek kierowników gospodarstw
korzystających z opisywanego rodzaju wsparcia wzrósł z 17,2 do 27,9%. W artykule zidentyfikowano wybrane cechy gospodarstw, które były najbardziej związane z częstotliwością korzystania przez rolników z niematerialnego wsparcia. Okazały się nimi być:
powierzchnia UR oraz skala produkcji towarowej w gospodarstwie. Materiał empiryczny
wykorzystany w pracy pochodził z panelowych badań ankietowych, przeprowadzonych
przez Zakład Polityki Społecznej i Regionalnej IERiGŻ-PIB w 76 wsiach położonych na
terenie całego kraju.
MICHAŁ DUDEK
USE OF THE IMMATERIAL SUPPORT SERVICES BY FARMERS AFTER POLAND’S
ACCESION TO THE EU

Key words: farmer, immaterial support services, agricultural advisory centres, EU
SUM M A RY

The purpose of the study was to analyze the changes in use immaterial support by
farmers after Poland’s accession to the European Union (EU). According to the research
findings, following the Polish EU integration and CAP implementation, a bigger activity
of farmers in use of the immaterial services was observed. Comparing with the year 2000,
the share of farmers supported by services mentioned above increased from 17.2 to 27.9%.
In the paper, selected characteristics of farmers and agricultural holdings, covered by immaterial services, were identified (such as area of agricultural land and scale of agricultural production). The main source of analysed data were surveys of 3705 farming families
residing in 76 villages across Poland, carried out by IAFE-NRI in 2005.
e-mail: dudek@ierigz.waw.pl
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INNOWACJE W OCHRONIE FUNGICYDOWEJ
Ochrona fungicydowa roślin uprawnych to temat wywołujący zawsze wiele
pytań i wzbudzający emocje. Kiedy i czym opryskiwać? Wystarczy raz czy może
koniecznie trzeba wykonać przynamniej dwa zbiegi, a w przypadku zbóż nawet
trzy? Odpowiedzią na te sporne kwestie są nowe rozwiązania w ochronie fungicydowej.
Ciekawym elementem tejże ochrony jest innowacyjny fungicyd nalistny
Yamato 303 SE. Jest to nowatorska propozycja kompleksowego zwalczania chorób w uprawie zbóż, rzepaku i buraków cukrowych. Preparat został opracowany
zgodnie ze strategią przeciwdziałania odporności patogenów. Fungicyd zawiera
w swym składzie dwie substancje aktywne z dwóch różnych grup chemicznych,
o różnych i wzajemnie uzupełniających się mechanizmach działania. Znany tiofanat metylu oraz substancja z grupy azoli - tetrakonazol. Substancja ta jest jedną z najdroższych z grupy azoli, sprawdzoną już w uprawach specjalnych, takich
jak sady i warzywa. Tetrakonazol jako substancja o działaniu systemicznym łatwo
przenika przez warstwę woskową kutikuli, szybko przemieszcza się i jednolicie
rozprowadza w tkankach, wykazuje działanie lecznicze i interwencyjne oraz nie
wykazuje fitotoksycznego oddziaływania na rośliny uprawne.
Fungicyd ten to nowatorska i zaawansowana formulacja SE stałych cząstek
i małych kapsułek zawieszonych w wodzie. Taki układ przyczynia się do łatwiejszego przenikania przez warstwę woskową liści oraz ogranicza zmywanie przez
deszcz. Działanie systemiczne preparatu powoduje zabezpieczenie całej rośliny
bez względu na miejsce naniesienia i szybkość wzrostu.
Zarodniki grzybów nie uznają granic, wytyczanych na polach przez miedze.
Dlatego zwalczanie chorób powinno być prowadzone kompleksowo najlepiej we
wszystkich sąsiadujących z sobą uprawach. Zboża ozime w ostatnich latach miały
bardzo dogodne warunki rozwoju. W trakcie zimowych miesięcy przebiega intensywny wzrost i normalna wegetacja zakłócana jest dość rzadko spadkami tem-
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peratury poniżej 0oC. Szybko rosnące i wegetujące praktycznie całą zimę zboża są
porażane przez takich sprawców chorób jak Blumeria graminis – mączniak prawdziwy zbóż i traw, Septoria tritici- septorioza paskowana liści pszenicy, Pucinia recondita – rdza brunatna pszenicy oraz cały kompleks chorób fuzaryjnych. Wiosną
wymagają więc szybkiej i skutecznej interwencji celem zwalczenia występujących
w łanie chorób. Rośliny zbożowe poza chorobami liści porażane są przez grzyby
z rodzaju Fusarium, obejmującego kilkanaście gatunków. Najgroźniejsze z nich
to: Fusarium culmorum, F. graminearum, F. avenaceum i Microdochium nivale.
Z tymi grzybami trzeba bezwzględnie walczyć od końca fazy strzelania w źdźbło
do fazy pierwszego kolanka (BBCH 30-31). Wykonując zabieg w tym terminie
zwalczamy sprawców chorób podstawy źdźbła oraz liści. Nowy fungicyd bardzo
dobrze zwalcza wczesne infekcje rozwijające się od jesieni (zabieg w terminie T1),
choroby liści porażające łan (w terminie T2) takie jak rdze, septorioza, mączniak,
brunatna plamistość liści, a także doskonale nadaje się do zwalczania septoriozy
i fuzariozy kłosa w terminie T3.
Środek ten umożliwia jednak nie tylko zwalczanie chorób w uprawie pszenicy
ozimej. Fungicyd skutecznie zwalcza czerń krzyżowych, zgniliznę twardzikową
oraz szarą pleśń w uprawach rzepaku ozimego. Można go stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów chorób w dawce 1,75 l/ha. W przypadku wystąpienia tylko czerni krzyżowych zabieg można opóźnić do momentu
wykształcenia pierwszych łuszczyn przestrzegając jednakże terminu karencji.
W uprawie buraka cukrowego zastosowanie tego innowacyjnego preparatu, to
skuteczna ochrona przed chwościkiem. Zalecana dawka 1,25 do 1,5 l/ha. Wyższą
dawkę należy zastosować w przypadku dużego nasilenia choroby. Podobnie jak
w przypadku rzepaku fungicyd ten można stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów choroby.
Podsumowując, można powiedzieć, iż Yamato 303 SE to szeroki zakres stosowania, dobra klasyfikacja ekotoksykologiczna, brak prewencji dla pszczół oraz
dwie substancje aktywne wykazujące synergizm działania. To kompleksowe
rozwiązanie, bez potrzeby tworzenia mieszanin, dające lepsze możliwości walki
z chorobami grzybowymi zbóż, rzepaku ozimego oraz buraków cukrowych.
Opracowano na podstawie wyników badań - dr inż. Zuzanny Sawińskiej /Katedra
Uprawy Roli i Roślin Akademia Rolnicza w Poznaniu/
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NOWOŚCI WYDAWNICZE
„Rozwój przedsiębiorczości i zespołowej działalności gospodarczej w rolnictwie w świetle integracji z Unią Europejską”. Praca zbiorowa pod redakcją naukową Sławomira Zawiszy. Wydawca: Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu
Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2009, s. 261.
Wejście Polski do struktur Unii Europejskiej spowodowało konieczność dostosowania rolnictwa do wymagań i zasad Wspólnej Polityki Rolnej. Niższy poziom przedsiębiorczości, słabe zorganizowanie producentów rolnych, jak i znaczne rozdrobnienie rolnictwa w naszym kraju powodują słabszą pozycję polskiego
rolnictwa w konkurencji z silniejszymi i dobrze zorganizowanymi w strukturach
poziomych i pionowych farmerami z krajów Europy Zachodniej. Jednym z ważniejszych działań mających na celu poprawę tego stanu jest stworzenie warunków sprzyjających organizowaniu się rolników w grupy producentów rolnych,
a także wspieranie działań w zakresie przedsiębiorczości. Wszelkie zmiany na wsi
i w rolnictwie, w tym także tworzenie grup producenckich i rozwój różnych form
przedsiębiorczości, odbywają się przy wsparciu doradczym instytucji odpowiedzialnych za rozwój obszarów wiejskich. Istotne jest zatem nie tylko samoorganizowanie się producentów ale także pomoc doradcza w tym zakresie, świadczona
przez przygotowane do takich zadań państwowe jednostki doradztwa rolniczego
w postaci sieci WODR w całym kraju. Dzięki wysiłkowi grupy badaczy z różnych
ośrodków w Polsce, zajmujących się problematyką przedsiębiorczości, zespołowych form gospodarowania w rolnictwie oraz doradztwa rolniczego, udało się
zebrać, w prezentowanym czytelnikom wydawnictwie, efekty poszukiwań badawczych skupiających się wokół tej problematyki. Publikacja składa się z dwóch
części; pierwsza poświęcona jest efektom badań na temat roli przedsiębiorczości i doradztwa w rozwoju gospodarstw rolnych, druga - to wybór opracowań
poświęconych roli i działaniu grup producentów rolnych. Książka przeznaczona
zarówno dla naukowców, jak i decydentów oraz urzędników powiązanych zawodowo z zagadnieniami rozwoju różnych form przedsiębiorczości na wsi, a także
wszystkich innych zainteresowanych powyższą tematyką.
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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, 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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• 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.

