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ANTONI MICKIEWICZ
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
BOGDAN M. WAWRZYNIAK
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

DORADZTWO ROLNICZE WOBEC WYMOGÓW
WYNIKAJĄCYCH Z REFORMY WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ
Wstęp
Badania nad doradztwem rolniczym w obszarze rolnictwa wskazują, że nowe
zjawiska w krajach Unii Europejskiej i świata charakteryzują się instytucjonalnymi rozwiązaniami w zakresie doradztwa rolniczego. Rozwiązania te są pochodną
tempa i poziomu rozwoju rolnictwa, kierunków i rodzajów wytwarzanych produktów rolnych, występującej struktury agrarnej czy specyfiki polityki rolnej.
Zmiany jakie zachodziły w ostatnich latach dotyczyły głównie sposobu finansowania i zarządzania organizacjami doradztwa rolniczego, stopnia ich autonomii czy
podporządkowania formalnego, rodzaju i sposobu świadczonych usług, zakresu
kompetencji i odpowiedzialności doradców. Współczesną tendencją doradztwa
rolniczego w krajach rozwiniętych jest zmniejszanie się roli doradztwa państwowego, na rzecz doradztwa współfinansowanego lub w pełni finansowego przez
jego odbiorców. Usługi doradcze charakteryzują się coraz większą różnorodnością i specjalizacją, zaś wejście do tego zawodu odbywa się – obok wykształcenia
formalnego - za pośrednictwem szkoleń specjalistycznych i praktyki terenowej
[Kania 2006].

Cel i zakres pracy
Podstawowym celem pracy była analiza strukturalna i systemowa doradztwa
rolniczego w sytuacji, która powstała w wyniku naszego członkostwa w Unii
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Europejskiej. Doradztwo rolnicze przechodzi obecnie poważną restrukturyzację instytucjonalną i organizacyjną. Działalność doradczą rozwija na podstawie
umocowania ustawowego, przyjętego przez Sejm w 2004 r. Doradztwo ma za sobą
pierwsze doświadczenia w korzystaniu ze wsparcia finansowego z funduszy europejskich, które zawarte zostały w Sektorowym Programie Operacyjnym 20042006. W ramach SPO jako instytucja wdrażająca wystąpiła FAPA, która odpowiedzialna była za realizację dwóch działań; „Wsparcie doradztwa rolniczego” oraz
„Szkolenia”. Na te dwa działania przewidziano wydatkowanie kwoty w wysokości
73,7 mln euro. Obecnie w PROW (2007-2013) tylko na działanie w Osi 1 „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” określono pomoc
finansową na kwotę 437,5 mln euro. Ponadto doradców uczyniono odpowiedzialnymi za przebieg działań zawartych w Osi 2 „Poprawa środowiska naturalnego
i obszarów wiejskich”. Środki te powinny stanowić podstawę do wypracowania
nowego modelu doradztwa rolniczego. Celem opracowania było przestawienie
sytuacji w doradztwie rolniczym, w świetle nowych regulacji wspólnotowych
i przepisów krajowych. Założono hipotetycznie, że ranga i znaczenie doradztwa
rolniczego wzrośnie w trakcie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013, który ponadto otwiera drogę do powstawania komercyjnych
firm doradczych. Opracowanie oparte jest na różnych źródłach, w tym na danych Głównego Urzędu Statystycznego, PROW, Systemie Informacji Zarządczej ARiMR oraz na literaturze przedmiotu. Część opracowania przedstawiono
w układzie makroregionów, które zostały opracowane przez Instytut Ekonomiki
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Charakterystyka systemu doradztwa rolniczego w Polsce
Wstąpienie do Unii Europejskiej w 2004 r. pociągnęło za sobą konieczność
rekonstrukcji doradztwa rolniczego, w celu zapewnienia rolnikom pomocy i ułatwienia gospodarowania w warunkach Wspólnej Polityki Rolnej. Konieczność
utworzenia systemu doradztwa wynikała także z rozporządzenia Rady (WE)
nr 1782 z 2003 r., w którym zapisano, że każdy kraj członkowski ma obowiązek
stworzenia od 1 stycznia 2007 r. systemu doradztwa rolniczego dla rolników i posiadaczy lasów. Według rozporządzenia system doradztwa rolniczego powinien
przyczynić sie do tego, aby rolnicy byli świadomi przepływów materiałowych
i procesów przebiegających w gospodarstwach rolnych, związanych z ochroną
środowiska, bezpieczeństwem żywności, zdrowiem i dobrostanem zwierząt. Rolnicy powinni przystępować do systemu na zasadzie dobrowolności, przy czym
pierwszeństwo mieliby ci rolnicy, którzy otrzymują kwotę płatności bezpośrednich przekraczającą określony pułap w danym roku. Ze względu na charakter
świadczonych usług za celowe uznano, aby informacje uzyskane w trakcie wy-
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konywania działalności doradczej były traktowane jako poufne [Rozporządzenie
Rady (WE) nr 1782 z 2003 roku].
Unia Europejska nie określiła jednolitego modelu doradztwa rolniczego,
pozostawiając te kompetencje krajom członkowskim. Funkcjonujące systemy
w UE mają na ogół charakter mieszany, to jest publiczno-prywatny, dopuszczający podmioty komercyjne do świadczenia usług doradczych. Z drugiej zaś
strony duży poziom wsparcia rolnictwa przez Unię Europejską jest przyczyną,
że władze chciałyby skutecznie wpływać na decyzje właścicieli i użytkowników
ziemi dotyczące sposobów ich wykorzystania. Nowym zjawiskiem w Polsce
w systemie doradztwa rolniczego było, że od 2008 r. Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi powstały warunki do akredytacji prywatnych (komercyjnych) podmiotów świadczących usługi doradcze finansowane z PROW.
W ramach UE ustalono, że pierwszeństwo w korzystaniu z usług FAS (Farm Advisory System) ma być zapewnione rolnikom, którzy w postaci dopłat bezpośrednich otrzymują więcej niż 15 000 euro rocznie (ponad 60 000 zł). Poszczególne
kraje mogą jednak według własnych możliwości i potrzeb, inaczej określić grupy
rolników, którzy w pierwszej kolejności powinni korzystać z doradztwa rolniczego. W Polsce nie wprowadzono ograniczeń w sprawie korzystania z usług doradczych, zakładając, że z pomocy tej będą korzystać rolnicy, którzy otrzymują
wsparcie w większym rozmiarze.
Do 2005 r. w Polsce uregulowania prawne dotyczące doradztwa rolniczego
opierały się na aktach niższego rzędu (rozporządzeniach). Od 1 stycznia 2005 r.
jednostki doradztwa rolniczego działają na mocy przepisów ustawy z dnia
22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego [Ustawa o jednostkach 2004]. Reorganizacja tych jednostek polegała w szczególności na wypełnieniu ustawowego obowiązku zorganizowania 16 wojewódzkich ośrodków
doradztwa rolniczego oraz utworzenia Centrum Doradztwa Rolniczego. ODR1
przestały więc funkcjonować jako jednostki budżetowe a stały się państwowymi
jednostkami organizacyjnymi posiadającymi osobowość prawną. W myśl ustawy
ośrodki doradztwa rolniczego podlegały urzędowi wojewodzie, który nadzorował prawno-organizacyjne zasady funkcjonowania struktury jednostek doradztwa rolniczego. Od 1 sierpnia 2009r za sprawą ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r.
o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami organizacji i podziale zadań
administracyjnych w województwie (tzw. „ustawy kompetencyjnej”), zadania realizowane dotąd pod nadzorem wojewody, przeniesione zostały do urzędu marszałkowskiego.
Ustawa o jednostkach doradztwa rolniczego nie określała w sposób szczegółowy struktury organizacyjnej ośrodków doradztwa rolniczego. Mówi się w niej
1 zapis ODR-y należy rozumieć zgodnie z zapisem w Ustawie o jednostkach doradztwa rolni-

czego z 2004 r. jako wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego- przyp. red.
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tylko, że właściwy miejscowo wojewoda (obecnie marszałek) nadaje w drodze
zarządzenia statut ośrodkowi doradztwa. Z kolei minister właściwy dla rozwoju
wsi określi ramowy statut a także jednolitą organizację i sposób działania jednostek. W ramowym statucie wymieniono 14 komórek organizacyjnych (wśród nich
7 działów merytorycznych), w tym zespoły doradców, nie precyzując ich lokalizacji terenowej. Według badań A. Pabich strukturę organizacyjna ODR tworzą
zarówno oddziały, jak i terenowe zespoły doradcze. W większości województw
utrzymano trójstopniową strukturę organizacyjną: centrala – oddziały - zespoły
doradcze, jako pochodną poprzedniego podziału administracyjnego kraju, w którym występowało 49 województw. Spośród 16 ODR w 11 (68,7%) występowało
27 oddziałów (średnio 2,4 oddziału), zaś w pięciu województwach zlikwidowano
oddziały, do których należy zaliczyć woj. małopolskie, opolskie, podkarpackie,
podlaskie i wielkopolskie. Najwięcej oddziałów występowało w woj. mazowieckim (7) i dolnośląskim (4). Natomiast ogólna liczba terenowych zespołów doradczych wynosiła 312, co wobec występowania 314 powiatów ziemskich oznacza
pełne pokrycie siecią doradztwa w kraju [Pabich, 2007].
W 2007 r. zatrudnienie w ośrodkach doradztwa rolniczego wynosiło 5354
osób, w tym kadra kierownicza i doradcza - 4410 osób (82,4%). Występuje znaczne zróżnicowanie między zatrudnieniem specjalistów i doradców zlokalizowanych w dyrekcji ODR i oddziałach a doradcami zatrudnionymi bezpośrednio
w rejonowych lub terenowych zespołach doradców, które funkcjonują w ramach
powiatu. Wśród 3890 specjalistów i doradców, tylko 1586 osób (40,8%) doradzało bezpośrednio rolnikom, co w przeliczeniu stanowiło 5 doradców na 1 zespół
i było niekorzystne dla procesu doradzania w kształtowaniu obszarów wiejskich
[Pabich, 2007]. Liczba zatrudnionych doradców w skali kraju była zróżnicowana
terytorialnie w stosunku do liczby gospodarstw rolnych korzystających z dopłat
bezpośrednich, co obrazuje (tabela1).
Analizując powyższą tabelę należy zwrócić uwagę na dużą różnicę między
województwami, jeśli chodzi o liczbę gospodarstw korzystających z dopłat bezpośrednich przypadających na jednego doradcę. Najbardziej obciążeni usługami
doradczymi byli specjaliści wywodzący się z woj. łódzkiego (439 gospodarstw na
1 doradcę), lubelskiego (438) i świętokrzyskiego (406). Województwa te charakteryzowała jednocześnie rozdrobniona struktura agrarna. Do województw mających najlepszy wskaźnik charakteryzujący liczbę gospodarstw rolnych przypadających na 1 doradcę, należy zaliczyć woj. zachodniopomorskie (153), lubuskie
(161) i dolnośląskie (191). W tych województwach z kolei występuje duża liczba
gospodarstw wielkoobszarowych i stosunkowo dobra struktura agrarna. Ogólnie biorąc, poziom zatrudnienia kadry doradczej kształtowali dyrektorzy ODR
wspólnie z wojewodami (marszałkami), jest on jednocześnie pochodną zaszłości
historycznych, ukształtowanych w przeciągu ostatnich 20 lat.

Doradztwo rolnicze wobec wymogów wynikających z reformy Wspólnej Polityki Rolnej

Tabela 1

Służby doradztwa rolniczego w Polsce
Województwo

Liczba
gospodarstw|
objętych dopłatami
bezpośrednimi

Liczba
specjalistów
i doradców
ODR

Procent dorad- Liczba gospoLiczba
ców z certyfika- darstw przypadoradców tem
do doradców dających na
z certyfikatem
ogółem
1 doradcę

Dolnośląskie

58098

304

158

51,9

191

Kujawsko-pomorskie

66641

244

150

61,5

273
438

Lubelskie

179639

410

281

68,5

Lubuskie

20242

125

97

77,6

161

Łódzkie

127212

290

178

61,4

439

Małopolskie

128419

279

119

42,6

460

Mazowieckie

210961

558

394

70,6

378

28215

117

40

34,2

241

Opolskie
Podkarpackie

121703

327

162

49,5

372

Podlaskie

82009

237

164

69,2

346

Pomorskie

38622

224

133

59,4

172

Śląskie

50477

193

90

46,6

261

Świętokrzyskie

90237

222

148

66,6

406

Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
Ogółem

9

42825

193

133

68,9

222

121885

503

150

29,8

242

28251

184

88

47,8

153

1395436

4410

2485

56,3

316

Źródło: obliczenia własne na podstawie ARiMR i CDR.

Liczbę licencjonowanych doradców można uznać za wystarczającą w stosunku do liczby podpisanych umów na działanie PROW pt. „Korzystanie z usług
doradczych przez rolników i posiadaczy lasów”, zaś proces zdobywania kolejnych
licencji ma charakter narastający. Poza tym w CDR w Brwinowie zarejestrowanych było 1405 doradców rolnośrodowiskowych z uprawnieniami do doradzania
ramach PROW na lata 2004-2006 oraz PROW 2007-2013.

Doradztwo rolnicze w świetle liczby rolników korzystających
z usług doradczych
Badania nad doradztwem rolniczym, jakie przeprowadził GUS w 2005 r., doczekały się szerszego spojrzenia na temat korzystania z usług doradczych [Charakterystyka gospodarstw 2006]. Jest to w zasadzie pierwsze tak powszechne badanie
tej problematyki, i do tego przeprowadzone w skali całego kraju, pozwalające na
poznanie zakresu korzystania z usług podmiotów zajmujących się doradztwem
rolniczym, w tym z usług ośrodków doradztwa rolniczego. W opracowaniu roz-
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ważano to zagadnienie w dwóch układach; w grupach wielkościowych gospodarstw rolnych oraz w układzie poszczególnych województw. Zgodnie z wynikami danych GUS zjawisko korzystania z usług doradczych a zatem zainteresowanie
pomocą consultingową wzrastało w miarę wzrostu wielkości gospodarstwa rolnego, z początkowych 19,3 % w gospodarstwach najmniejszych (1-5 ha), do 80,5%
w gospodarstwach liczących od 50 do 100 ha. Podobna tendencja występowała
przy rozpatrywaniu liczby rolników korzystających z usług ODR. Duża rozpiętość
korzystania z usług doradczych miedzy gospodarstwami najmniejszymi a dużymi (wynosząca 61,2%) świadczy o możliwościach i potencjale skierowania usług
doradczych w stronę gospodarstw pozbawionych porad doradczych. Natomiast
wzrost korzystania z usług doradczych w miarę rozwoju gospodarstwa rolnego
może stanowić podstawę planowania strategicznego dla jednostek doradztwa
rolniczego, pozwala bowiem na określenie preferencji doradczych grup rolników
i sposobów poszukiwania nowych kategorii rolników, jako beneficjentów usług
doradczych. Można ogólnie powiedzieć, że 545,1 tys. rolników (31,9%) korzystało
z usług doradczych i oni głównie stanowią nadal potencjalne źródło współpracy
w ramach PROW (tabela 2).
Tabela 2
Gospodarstwa rolne korzystające z usług podmiotów zajmujących
się doradztwem rolniczym (2005)
Grupy obszarowe
gospodarstw
rolnych w ha

Liczba
gospodarstw
rolnych

1-5

961606

Liczba
gospodarstw
korzystających
z doradztwa

Procent

w tym
korzystających
z doradztwa
ODR

Procent

185864

19,3

169395

17,6

5-10

383265

148044

38,6

138828

36,2

10-20

243388

134399

55,2

126971

52,2

20-50

98665

61608

62,4

68541

69,5

50-100

13714

11040

80,5

10798

78,7

100 i więcej

7461

4235

56,8

4971

66,6

1708099

545190

31,9

519504

30,4

Razem

Źródło: Charakterystyka gospodarstw rolnych w Polsce w 2005 r., GUS,
Warszawa 2006.

Charakterystyka gospodarstw rolnych objętych dopłatami bezpośrednimi i korzystających z usług doradczych w układzie wojewódzkim wskazuje, że najwięcej rolników ubiegających się o te formy pomocy doradczej wywodziło się z woj.
kujawsko-pomorskiego (60,6%), zachodniopomorskiego (59,2%), pomorskiego
(55,5%), małopolskiego (54,4%), wielkopolskiego (53,5%) i warmińsko-mazurskiego (52,5%), przy średniej krajowej wynoszącej 42,1%. We wszystkich województwach największy potencjał doradczy miały ośrodki doradztwa rolniczego,
dysponujące określoną bazą i kadrą doradczą, która ponadto systematycznie pod-
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nosiła swoje kwalifikacje zawodowe, zwłaszcza w ramach CDR w Brwinowie. Wyniki badań wskazują na występowanie określonej zależności między potencjałem
ekonomicznym gospodarstw rolnych i ich strukturą agrarną, polegającą na tym, że
gospodarstwa rozwojowe chętnie sięgały po pomoc, zwłaszcza ODR. Drugą prawidłowość występująca w badaniach wskazuje, że we wszystkich województwach różnica między korzystającymi z usług doradczych w pozycji „ogółem” w stosunku do
pozycji „z usług ODR” jest niemal identyczna i wynosi od 1,7 do 2,8%. Świadczy to
o dominującej pozycji ośrodków doradztwa rolniczego, które na tym etapie badań
nie miały konkurencji ze strony prywatnych firm komercyjnych (tabela 3).
Tabela 3
Liczba gospodarstw rolnych korzystających z usług doradztwa rolniczego
według województw (2005)
Województwa
Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie

Liczba gospodarstw
rolnych objętych
dopłatami
bezpośrednimi

Gospodarstwa
korzystające
z usług doradczych

Procent

W tym z usług
ODR

Procent

58098

28815

49,6

27669

47,6

66641

40376

60,6

38891

58,3

179639

61637

34,3

57230

31,8

Lubuskie

20242

10105

49,9

9522

47,1

Łódzkie

127212

50417

39,6

47694

37,5

Małopolskie

128419

69881

54,4

63598

49,5

Mazowieckie

210961

70084

33,2

64234

30,4

28215

8858

31,4

8038

28,5

Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie

121703

37014

30,4

33860

27,8

82009

36452

44,4

35088

42,7

Pomorskie

38622

21458

55,5

20308

52,6

Śląskie

50477

22375

44,3

19918

39,5

Świętokrzyskie

90237

26028

28,8

23911

26,5

Warmińsko-mazurskie

42825

22485

52,5

21308

49,7

Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
Razem

121885

65260

53,5

60979

50,1

28251

16728

59,2

16214

57,4

1395436

587973

42,1

548462

39,3

Źródło: Charakterystyka gospodarstw rolnych w Polsce w 2005 r., GUS, Warszawa 2006.

Należy zwrócić uwagę, że obie prezentowane tabele (tabela 2 i 3) różnią się nieco między sobą. Różnica wynika z faktu, że tabela 2. dotyczy wszystkich rolników
dysponujących gospodarstwami rolnymi powyżej 1 ha, zaś w tabeli 3. dane dotyczą gospodarstw rolnych korzystających z dopłat bezpośrednich. Udział rolników
będących w systemie instrumentów wsparcia dopłat bezpośrednich był zdecydowanie większy (42,1%), aniżeli wśród ogółu rolników dysponujących gospodarstwami powyżej 1 ha (31,9%).
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System doradztwa rolniczego w zakresie instrumentów wzajemnej
zgodności (cross-compliance) i niektórych działań PROW
Niektóre działania zawarte w PROW 2007-2013 wymagają wsparcia ze strony
służb doradczych. Dotyczy to zwłaszcza działań zawartych w Osi 2 PROW pod
nazwą „Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich”, obejmujących
wspieranie gospodarstw rolnych na obszarach ONW, programy rolnośrodowiskowe i zalesianie gruntów rolnych. Dostęp do usług doradczych dla rolników ma
ułatwić specjalne działanie w PROW pod nazwą „Korzystanie z usług doradczych
przez rolników i posiadaczy lasów”, które obarczone jest pewnymi specyficznymi
właściwościami polegającymi na tym, że za usługi rolnik musi płacić podatki od
towarów i usług VAT, ponieważ instrumenty pomocowe UE nie pozwalają na płacenie takich podatków. Działanie to skierowane zostało do 400 tys. rolników, na
ogólną kwotę 437,5 mln euro [PROW 2007].
W wyniku reformy Wspólnej Polityki Rolnej z 2003 r. zmieniono sposoby
wspierania przez UE sektora rolnego, którego zasady zostały ściślej powiązane
z płatnościami obszarowymi. Dopłaty bezpośrednie zostały uzależnione od spełnienia przez rolników szeregu wymogów, którym nadano nazwę wymogi wzajemnej zgodności. Zasady wzajemnej zgodności zostały podzielone na trzy obszary, przy czym obszar A– obejmujący zagadnienia ochrony środowiska oraz
identyfikacje i rejestrację zwierząt, zaczął obowiązywać od 1 stycznia 2009 r. Natomiast obszar B– obejmujący wymagania w zakresie zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt i zdrowotności roślin będzie obowiązywać od 2011 r. Trzeci obszar
C- obejmujący wymogi w zakresie dobrostanu zwierząt wejdzie w życie w 2013 r.
Wymogi wzajemnej zgodności nie są zjawiskami nowymi w naszym rolnictwie,
ponieważ rolnik już przedtem był zobowiązany do przestrzegania określonych
zasad na podstawie prawodawstwa krajowego. Natomiast nowym elementem jest
powiązanie przestrzegania tych wymogów z wielkością otrzymywanych przez rolnika płatności obszarowych [Dostosowanie gospodarstw rolnych 2009].
Doradcy, którzy świadczą usługi dofinansowane ze środków publicznych,
są zobowiązani pomóc rolnikom we wdrażaniu norm i wymogów wzajemnej
zgodności w gospodarstwie rolnym. Doradcy muszą wykazać się dobrą znajomością przepisów związanych z zasadami świadczenia usług doradczych i sposobami dokumentowania pracy doradczej. Wśród innych wymogów wymienia
się posiadanie kierunkowego wykształcenia wyższego, ukończony kurs z zakresu cross-compliance zakończony pisemnym egzaminem oraz permanentne doskonalenie zawodowe na kursach. W procesie świadczenia usług doradczych,
oprócz publicznych jednostek doradztwa rolniczego, nowe regulacje prawne pozwalają na tworzenie licencjonowanych prywatnych podmiotów komercyjnych,
mających na celu wspomożenie procesów zachodzących na obszarach wiejskich.
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Centrum Doradztwa Rolniczego ma obowiązek kontrolowania prywatnych podmiotów doradczych, które uzyskały akredytację i pomagają rolnikom w dostosowaniu gospodarstw do wymogów UE [rozporządzenie MRIRW 2008]. Tak więc
poczynając od 2008 r. otworzyła się formalna droga do tworzenia komercyjnych
firm doradczych o charakterze prywatnym, które powinny wzmocnić kadrowo
doradztwo publiczne, stojące przed trudnym zadaniem sprostania wyzwaniom
związanych zwłaszcza ze spełnieniem wymogów wzajemnej zgodności. Do końca
grudnia 2009 r. powstało w Polsce około 60 podmiotów uprawnionych do doradzania, którym udzielono akredytacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Większość firm doradczych deklaruje działalność w skali całego kraju. Poza tym usługi
doradcze mogą świadczyć Izby Rolnicze, które dysponują kadrą doradczą w liczbie 118 osób.
Instrumenty wzajemnej zgodności nie znalazły odzwierciedlenia w formie rozporządzenia w prawodawstwie polskim, lecz jedynie ogólne przepisy wykonawcze
powołują się na rozporządzenie Rady (WE) z 2003 r. Ponadto wzmianki o konieczności przestrzegania cross-compliance znajdujemy w PROW przy omawianiu niektórych działań. Tak więc zakres i skuteczność wprowadzenia wymogów
wzajemnej zgodności nie jest uzależniona tylko od sprawności samych doradców,
lecz wręcz przeciwnie odpowiedzialność spada na rolnika, który jest beneficjentem systemu dopłat bezpośrednich. Obowiązkiem rolnika jest aktywnie uczestniczyć na wszystkich etapach w sporządzania planu dostosowania gospodarstwa
do kryteriów wzajemnej zgodności, udostępniać potrzebne do przeprowadzenia
oceny dokumenty i udzielać niezbędnych informacji [Dostosowanie gospodarstw
2009].

Problematyka finansowania usług doradczych
W celu umożliwienia doradcom rozwinięcia efektywnych usług doradczych,
w PROW na lata 2007-2013 uruchomiono specjalne działanie pt. „Korzystanie
z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów”, którego wprowadzenie
uzasadniano trudnym dla większości rolników procesem dostosowania do wymogów UE. Ogółem kwotę wydatków na to działanie zaplanowano w wysokości
437,5 mln euro, w tym 350 mln euro wydatków publicznych (80%) i 87,5 mln euro
wydatków prywatnych (20%). W PROW określono, że z usług doradczych będzie
mogło skorzystać 600 tys. rolników (42,8%). Kryteria dostępu do działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” określają, że po
wsparcie doradcze może sięgnąć każdy rolnik, który korzysta z dopłat bezpośrednich (1,4 mln rolników). Nie wprowadzono zastrzeżenia, że pierwszeństwo w dostępie do działania mają rolnicy, którzy otrzymują odpowiednio wysoki poziom
płatności bezpośrednich (w UE co najmniej 15 tys. euro). Pomoc wynosi 80%
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kosztów kwalifikowanych przypadających na usługę doradczą, jednak nie więcej
niż 1500 euro (ponad 6000 zł) na jedno gospodarstwo rolne w całym okresie programowania. Oznacza to jednak jednocześnie, że 20% kosztów (300 euro) usług
doradczych pokryć musi rolnik, które to koszty wzrastają o 22% VAT, co podnosi
koszt opłaty ponoszonej przez producenta do 42% kosztów kwalifikowanych (do
660 euro czyli licząc po 4 zł za euro do 2640 zł). Biorąc pod uwagę, że ogólna kwota wsparcia w przeliczeniu na złote (4 zł za 1 euro) wynosi 1 750 mln zł, to oczekuje się że rolnicy będą partycypować w tym procesie z tytułu VAT na poziomie
385 mln zł, co jest założeniem trudnym do spełnienia a więc w gruncie rzeczy nierealnym [PROW 2007]. Co prawda rolnicy mogą sobie odliczyć podatek VAT, ale
tylko 1% rolników w Polsce korzysta z ogólnie obowiązujących przepisów o VAT.
Pozostali to tak zwani rolnicy „ryczałtowi”, którzy do ceny sprzedanych produktów rolnych mają doliczane 5% ceny netto sprzedaży, wypłacane rolnikowi przez
nabywcę produktów rolnych. Potwierdzenie tezy, że nie wszystkie środki wsparcia
finansowego przewidziane na to działanie będą w pełni wykorzystane, znajdujemy w nowelizacji PROW, jaką Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiło w Komisji Europejskiej w 2009 r. Koszt całkowity działania „Korzystanie
z usług doradczych przez rolników i posiadaczy” został obniżony z 437,5 mln
euro do 272,5 mln euro, czyli o 37,7%. W podobnym stopniu zostały obniżone
wydatki publiczne na ten cel z 350,0 mln euro do 218,0 mln euro. Udział rolników partycypujących w tym procesie spadł z 87,5 mln euro do 54,5 mln euro, co
należy odnotować jako zjawisko korzystne dla kształtowania obszarów wiejskich.
W warunkach polskich rolnicy przyzwyczaili się, że usługi doradcze są świadczone bezpłatnie zarówno w ramach gospodarstwa rolnego, jak i w obszarze przeprowadzanych szkoleń i kursów. Tymczasem działanie „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” ujęto jako „usługę”, za którą należy
płacić podatek VAT, co jest poważną wadą tego działania. Jak wiadomo podatek
VAT nie może być pokrywany ze środków UE, bądź pokrywany z udziałem środków publicznych. Jako uzasadnienie tego działania podano, że kryteria dostępu są
korzystne dla rolnika a pomoc doradcza polega na przekazywaniu wiedzy związanej z przestrzeganiem przepisów wspólnotowych a więc usługa nie ma charakteru
inwestycyjnego, zaś uzyskana kompleksowa ocena gospodarstwa, uchroni rolnika
przed wykluczeniem z pomocy finansowej w ramach WPR.
W rozporządzeniu MRiRW określono rodzaje usług doradczych dla rolników
oraz stawki opłat za te usługi. I tak za kompleksową ocenę gospodarstwa rolnego
w zakresie spełniana wymogów wzajemnej zgodności, w przypadku produkcji roślinnej, stawki opłat określono na 1200 zł, zaś w przypadku produkcji zwierzęcej
na 2200 zł. Za ocenę gospodarstwa rolnego w zakresie spełniania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, odpowiednio 150 zł i 300 zł. Rozporządzenie MRiRW
ukazało się stosunkowo późno, bo dopiero po prawie 1,5 roku od rozpoczęcia
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wdrażania nowego PROW, zaś nabór wniosków przeprowadzony był jeszcze później, bo prawie po 2,5 roku [Rozporządzenie MRiRW 2008]. Czynniki te zapewne
są przyczyną niskiego stopnia wykorzystania pomocy finansowej na usługi doradcze, co obrazuje poniższa tabela w ujęciu makroregionów:
Tabela 4
Liczba złożonych wniosków i wykorzystanej kwoty pomocy na usługi
doradcze (stan na koniec 2009)
Makroregion

Województwa

Liczba
złożonych
wniosków

Wnioskowana
kwota pomocy
(w zł)

Średnio na
jeden wniosek
(w zł)

Procent
do ogólnej
liczby wniosków

I makroregion

Kujawsko-pomorskie,
Wielkopolskie

1082

3924700

3627

23,2

II makroregion

Lubelskie, Łódzkie,
Mazowieckie, Podlaskie

404

1746500

4323

8,6

III makroregion

Małopolskie, Podkarpackie,
Śląskie, Świętokrzyskie

183

437000

2387

3,9

IV makroregion

Dolnośląskie, Lubuskie,
Opolskie

258

1306000

5062

5,5

V makroregion

Pomorskie,
Warmińsko-mazurskie,
Zachodniopomorskie

2751

11369750

4132

58,8

4678

18783950

4015

100,0

Razem

Źródło: badania własne w oparciu o dane ARiMR oraz CDR.

Z danych wynika, że najwięcej wniosków złożyli rolnicy w makroregionach
charakteryzujących się wysokim stopniem dochodów rolniczych, dobrą strukturą
agrarną oraz dużą liczbą gospodarstw wielkoobszarowych. Dotyczy to zwłaszcza
I i V makroregionu (58,8%), obejmującego województwa północno-zachodnie.
W sumie w stosunku do planu rolnicy złożyli wnioski na poziomie 1,2% i na podobnym poziomie była wnioskowana kwota pomocy.
Usługi doradcze nie zostały ograniczone do jednego działania w PROW 20072013 związanego z „Korzystaniem z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów”. Pomoc doradcza powinna być świadczona wobec 22 działań zawartych
w PROW 2007-2013, ze szczególnym uwzględnieniem trzech działań zawartych
w Osi 2, tj. „Programy rolnośrodowiskowe”, „Wspieranie rolników działających na
obszarach ONW” oraz „Zalesienie gruntów rolnych”. Ocenie czy rolnik wywiązuje
się z instrumentów wzajemnej zgodności podlegać będzie corocznie 1 % gospodarstw rolnych. Oznacza to konieczność dokonania takiej oceny w 14 tys. gospodarstw rolnych. W PROW 2007-2013 programami rolnośrodowiskowymi planuje
się objąć 200 tys. gospodarstw, wspieraniem gospodarstw gospodarujących na terenach ONW 750 tys. rolników oraz 52 tys. posiadaczy lasów [PROW 2007].
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Uwagi końcowe
Na przestrzeni ostatnich lat w większości krajów Unii Europejskiej przyjęto
systemy doradztwa rolniczego, które ukształtowane zostały pod wpływem regulacji prawnych UE z 2003 r. Na ogół przyjęto mieszany model doradztwa państwowo-prywatnego, z licznymi modyfikacjami wynikającymi ze specyfiki danego
kraju. W Polsce, obok instytucji państwowych, otwarta została droga do akredytacji podmiotów prywatnych, świadczących usługi doradcze w ramach działania
PROW 2007-2013. Przyjęty w doradztwie model partnerstwa publiczno-prywatnego stanowić może rękojmie skutecznego wspierania rolników na ich drodze stawania się autentycznym partnerem w ramach funkcjonowania wspólnej polityki
rolnej. Model ten na obecnym etapie rozwoju doradztwa oznacza dominującą pozycję podmiotu państwowego, jakimi są dziś ośrodki doradztwa rolniczego. Wydane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozporządzenie z 2008 r. w sprawie
akredytacji prywatnych podmiotów doradczych ukierunkowało powstające firmy
na jedno działanie pt. „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” i ograniczyło ich czas funkcjonowania do dnia 31 grudnia 2015 r.
Takie ukierunkowanie prywatnych podmiotów doradczych o charakterze komercyjnym utrudnia im przyjęcie strategii działania w dłuższej perspektywie czasowej. Przed doradcami postawiono zadanie działania na rzecz poprawy poziomu
dochodów rolniczych, podnoszenia konkurencyjności rynkowej gospodarstw
rolnych, wspierania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenia poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.
Jednakże funkcje doradcze ukierunkowane zostały głównie na działania rolnośrodowiskowe a zwłaszcza działania związane ze spełnianiem wymogów wzajemnej zgodności. Postawiono przed nimi instrument wsparcia w postaci działania PROW „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów”,
który w obecnych warunkach, przy uczestniczeniu w kosztach tych usług przez
samych rolników, może nie spełniać swojego podstawowego celu i zadania.
Doradcy w swojej misji udzielania porad znaleźli oparcie wśród 31,9 % ogółu
producentów rolnych (42,1% rolników korzystających z dopłat bezpośrednich),
przy czym największe zainteresowanie usługami doradczymi wykazywały gospodarstwa wysokotowarowe, dysponujące powierzchniami od 50 do 100 ha.
Ośrodki doradztwa rolniczego dysponują konkretnym potencjałem organizacyjnym i kadrą fachowców, coraz lepiej przygotowaną do spełniania misji wprowadzania innowacji rolniczych. Na obecnym etapie rozwoju doradztwa rolniczego w gorszej sytuacji znajdują się prywatne firmy doradcze, które dopiero teraz
uzyskują akredytację i próbują rozwijać swoje firmy. Należy im pomóc, aby idea
partnerstwa publiczno-prywatnego mogła się w pełni urzeczywistnić.
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WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ

Słowa kluczowe: system doradztwa rolniczego, wymogi wzajemnej zgodności,
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STRESZCZENIE

Podstawowym celem opracowania było przedstawienie sytuacji w doradztwie rolniczym w momencie realizacji ważnych zadań wynikających w PROW na lata 2007-2013
oraz instrumentów realizacji zasad wzajemnej zgodności. Zadania te spełniają nie tylko
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instytucje publiczne, ale od 2008 r. otwarto drogę do powstawania prywatnych podmiotów doradczych o charakterze komercyjnym.
W Polsce funkcjonuje 16 ośrodków doradztwa rolniczego, skupiających ponad
4400 specjalistów i doradców oraz zaledwie 60 prywatnych firm doradczych, których
mała liczba nie zapewnia spełnienia kryterium modelu partnerstwa publiczno-prywatnego, ponieważ utrudnia to równość podmiotów w dostępie do usług doradczych. Na
obecnym etapie realizacji zadań objętych PROW 2007-2013, istnieje obawa niepełnego
wykorzystania środków finansowych zapisanych w działaniu „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów”. Działanie to jest zróżnicowane w zależności od
występujących makroregionów, z wyraźną przewagą dla regionów charakteryzujących się
dobrą strukturą agrarną.
ANTONI MICKIEWICZ, BOGDAN M. WAWRZYNIAK
AGRICULTURAL ADVICE AGAINST REQUIREMENTS ARISING FROM THE REFORM
OF THE COMMON AGRICULTURAL POLICY

Key words: agricultural consultancy systems, cross-compliance requirements, macro regions,
private-public partnership
SUM M A RY

The primary aim of the presented study was to introduce the actual situation in agricultural consultancy services in the time of realisation of tasks resulting from PROW
2007-2013 and the instruments of realisation of cross-compliance principles. The tasks
are being fulfilled not only by public institutions, but also by private centres which have
commercial character.
There are 16 state agricultural agencies in Poland. There are employed more then
4400 specialists and consultants in comparison to 60 private consultancy agencies. The
low number of private consultancy agencies does not fulfil the criteria for the private-public partnership, because the situation makes difficult equal access to consultancy services.
There is a concern for incomplete usage of financial means from the PROW 2007-2013,
being granted for using consultancy services for farmers and forest owners, on the actual
stage of its realisation process. This action is diverse depending on macro regions, with the
advantage for regions characterized by well developed agrarian structure.
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Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

SYTUACJA DOCHODOWA GOSPODARSTW ROLNYCH NA
OBSZARZE POLSKI CENTRALNEJ I WSCHODNIEJ
W ZALEŻNOŚCI OD TYPU ROLNICZEGO
1. Wstęp
Objęcie polskiego rolnictwa mechanizmami Wspólnej Polityki Rolnej (WPR)
istotnie zmieniło czynniki kształtujące dochody rolników [Józwiak 2007]. Obok
tradycyjnych (konwencjonalnych) czynników, takich jak: fizyczne rozmiary produkcji, ponoszone nakłady, relacje cen rolnych oraz obciążenia produkcji rolnej,
pojawiły się bezpośrednie płatności związane i niezwiązane z produkcją rolniczą
oraz płatności z tytułu uczestnictwa w programach rolnośrodowiskowych, restrukturyzacyjnych i modernizacyjnych [Poczta i inni 2007]. Dotyczy to szczególnie regionów, które dysponują gorszymi warunkami klimatyczno-glebowymi
oraz ekonomiczno-organizacyjnymi. Do takich regionów w Polsce zalicza się
centralną i wschodnią część Polski, co w układzie badań PL FADN odpowiada
regionowi Mazowsza i Podlasia. W tym regionie szczególnego znaczenia nabiera
wysokość wsparcia, jakie mogą otrzymać gospodarstwa w ramach WPR.
Niniejsze opracowanie jest efektem kilkuletnich badań, których efektem była
rozprawa doktorska [Syp 2009].
Badaniami objęto 1338 gospodarstw indywidualnych, które prowadziły zapisy
w książkach rachunkowych w ramach PL FADN. Czasowy zakres badań obejmował okres od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej.
W opracowaniu uwzględniono uśrednione wyniki statystyczne z gospodarstw
indywidualnych, z lat 2004-2006 reprezentatywne w następujących typach rolniczych:
– specjalizujące się w uprawach polowych, w opracowaniu określane jako „gospodarstwa roślinne” - 121 gospodarstw,
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– specjalizujące się w chowie zwierząt żywionych w systemie wypasowym,
w opracowaniu określane jako „gospodarstwa mleczne” - 477 gospodarstw,
– specjalizujące się w chowie zwierząt żywionych paszami treściwymi, w opracowaniu określone jako „gospodarstwa trzodowe” – 337 gospodarstw,
– różne uprawy i zwierzęta łącznie określone jako „gospodarstwa mieszane” –
403 gospodarstwa.
Badane gospodarstwa były wielkości ekonomicznej od 2 ESU do 40 ESU.
W analizie nie uwzględniono gospodarstw o wielkości ekonomicznej powyżej 40
ESU, ponieważ w regionie Mazowsza i Podlasia jest ich niewiele w polu obserwacji we wszystkich typach.
Podstawowym celem badań było określenie zasobów czynników produkcji
(ziemi, pracy i kapitału)w gospodarstwach rolnych zaliczonych do poszczególnych typów rolniczych oraz efektywności ich wykorzystania. Ponadto analizowano udział dopłat bezpośrednich w dochodzie rolniczym i produkcji.

2. Charakterystyka gospodarstw rolnych badanego obszaru
Badany obszar obejmuje ponad 99 tys. km2, na którym zamieszkuje około 11,1
mln ludności. Powierzchnia regionu stanowi 31,6% powierzchni kraju, a udział
ludności regionu w ogólnej liczbie wynosi 29% [GUS 2007]. Charakteryzuje się
szeregiem wspólnych cech, wyróżniających go od pozostałych, między innymi
posiada gorsze niż przeciętne w kraju wskaźniki świadczące o stanie agrotechnicznym gleb, takie jak: jakość i przydatność gleb, wilgotność gleb, rzeźba terenu oraz
agroklimat. Wycenę warunków glebowo-przyrodniczych opracowano metodami
analizy statystycznej zagregowano do poziomu gmin obliczając ogólny wskaźnik
waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej (WWRPP) [Stuczyński i in.200].
Wskaźnik ten dla Polski wynosi 66,6 pkt., a dla badanego obszaru 62,7 pkt. Charakteryzuje się on także niskim zużyciem nawozów mineralnych w kg NPK na
1 ha UR. Natomiast niska jakość przestrzeni produkcyjnej ogranicza dobór oraz
plony roślin uprawnych. Ma również wpływ na udział zbóż w strukturze zasiewów i wielkość produkcji roślinnej. Relacja rzeczywistej produkcji roślinnej wyrażonej w jednostkach zbożowych do realnie możliwej do uzyskania w regionie
wynosi 68,9%, gdy średnia dla kraju kształtuje się na poziomie 71,9%. [Krasowicz
S, Igras J. 2007]. Gospodarstwa analizowanego obszaru charakteryzują się dużą
obsadą krów, a także wysoką produkcją i skupem mleka. Cechą charakterystyczną
gospodarstw tego regionu jest mała powierzchnia użytków rolnych gospodarstw
(średnia ok. 8 ha) oraz największy udział gospodarstw indywidualnych w strukturze władania ziemią. Zatrudnienie w rolnictwie jest większe niż wynosi średnia
krajowa. Występujące duże rozdrobnienie gospodarstw rolniczych powoduje, że
produkcja ukierunkowana jest głównie na samozaopatrzenie rodzin rolniczych.
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Wszystkie te czynniki decydują o niskiej towarowości produkcji oraz niekorzystnej sytuacji rodzin rolniczych.

3. Wyniki produkcyjno-ekonomiczne gospodarstw rolnych
Zasoby czynników produkcji
Ziemia jako podstawowy czynnik produkcji rolnej określa istotnie sposób gospodarowania i typ rolnictwa, a poprzez to również jego efektywność i konkurencyjność [Bilski, Gołaś 2006]. W analizowanym okresie największą powierzchnią
użytków rolnych charakteryzowały się gospodarstwa w typie roślinnym. Średnia powierzchnia gospodarstwa w tym typie wynosiła 25,5 ha użytków rolnych.
W pozostałych typach gospodarstw powierzchnia użytków rolnych była zbliżona,
i stanowiła odpowiednio: 13,2 ha - mieszane,14,8 ha - trzodowe i 15,1 ha – mleczne (tabela 1). Zróżnicowanie powierzchni użytków rolnych pomiędzy poszczególnymi typami rolniczymi wynika ze specyfiki produkcji poszczególnych gospodarstw rolnych, szczególnie w gospodarstwach roślinnych gdzie ziemia jest dominującym czynnikiem produkcji, mającym wpływ na specjalizację [Woch 1990].
Kolejnym czynnikiem, którego nakłady są bardzo ważne w procesie produkcji gospodarstwa rolniczego jest praca. Wszystkie analizowane gospodarstwa
w niewielkim stopniu korzystały z pracy najemnej. Największymi nakładami
pracy w przeliczeniu na 100 ha UR charakteryzowały się gospodarstwa mieszane
i mleczne, natomiast najmniejszymi roślinne.
Oprócz ziemi i pracy, podstawowym czynnikiem produkcji w gospodarstwie
rolnym jest kapitał. Wskaźnikiem charakteryzującym wyposażenie gospodarstwa
w środki trwałe i obrotowe jest wartość aktywów przypadająca na 1 ha użytków
rolnych. Była ona zróżnicowana w zależności od typu gospodarstwa. Największą wartością aktywów trwałych na 1 ha UR charakteryzowały się gospodarstwa
mleczne i trzodowe. Kierunek produkcji miał też wpływ na udział poszczególnych
składników w strukturze aktywów. Najmniejsze wartości aktywów ogółem, aktywów trwałych i obrotowych na 1 ha UR odnotowano dla gospodarstw roślinnych.
Gospodarstwa mleczne i trzodowe dysponowały prawie taką samą wartością aktywów na gospodarstwo jak roślinne, jednak posiadały mniejszą powierzchnię
użytków rolnych i dlatego ich wskaźniki były dużo wyższe.
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Tabela 1

Zasoby czynników produkcji
Wyszczególnienie

J.m.

Typ rolniczy
roślinne

mleczne

trzodowe

mieszane

Średnio

Wskaźniki na gospodarstwo
Wielkość ekonomiczna
Powierzchnia użytków rolnych

ESU

4,8

8,0

12,3

5,9

7,3

ha

25,5

15,1

14,8

13,2

15,0

w tym udział własny

%

72

79

80

80

79

Nakłady pracy ogółem

AWU

1,2

1,7

1,6

1,5

1,6

w tym praca własna

%

97

99

98

97

98

Nakłady pracy na 1 ha

godz.

107

252

233

255

229

Aktywa gospodarstwa

tys. zł

274

289

287

199

242

%

84

89

84

84

86

Maszyny i urządzenia techniczne

tys. zł

98

65

69

48

60

Budynki

tys. zł

82

119

135

87

102

10,2

7,3

9,4

5,5

7,2

w tym aktywa trwałe

Wskaźnik zadłużenia aktywów

%

Wskaźniki na 100 ha
Nakłady pracy

AWU

4,9

11,4

10,6

11,6

10,4

Aktywa gospodarstwa

tys. zł

1 075,6

1 909,4

1 939,6

1 509,5

1 612,1

Maszyny i urządzenia techniczne

tys. zł

383,3

430,3

465,2

361,9

398,4

Źródło: [Syp 2009].

Wartość produkcji badanych gospodarstw
Wartość produkcji określająca produktywność ziemi, pracy i kapitału przeciętnego badanego gospodarstwa ustalono na poziomie 59 636 zł z gospodarstwa,
38 248 zł w przeliczeniu na osobę pełnozatrudnioną i 3 979 zł w przeliczeniu
na hektar – tabela 2. Była ona zróżnicowana w zależności od typu gospodarstwa
i struktury produkcji. Największą wartością produkcji ogółem charakteryzowały
się gospodarstwa trzodowe. W gospodarstwach tych była ona większa o 30% niż
w mlecznych, mimo że zasoby ziemi, pracy i kapitału były na zbliżonym poziomie. Oba typy gospodarstw charakteryzował jednakowy udział produkcji zwierzęcej w strukturze wartości produkcji ogółem. Wartość produkcji gospodarstw
mieszanych i roślinnych była znacznie niższa niż zwierzęcych. Wynikało to z tego,
że głównym składnikiem wartości produkcji tych gospodarstw była produkcja roślinna. Wartość produkcji uzależniona była nie tylko od produktywności, ale również od relacji cenowych między produktami roślinnymi i zwierzęcymi oraz cen
środków produkcji. W latach 2004-2006, były niskie ceny skupu zbóż, a wysokie
ceny trzody chlewnej i mleka.
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Wartość produkcji ogółem i struktura produkcji gospodarstw
Wyszczególnienie

J.m.

Typ rolniczy
roślinne

mleczne

trzodowe

mieszane

Tabela 2
Średnio

Wartość produkcji ogółem
(na gospodarstwo)

zł

50 192

67 608

87 603

48 928

59 636

w tym udział produkcji roślinnej

%

89,5

18,1

28,8

52,3

39,9

mleka

%

0,4

67,5

1,2

3,6

21,8

żywca wieprzowego

%

1,6

1,5

67,6

30,4

27,5

Wskaźniki wartości produkcji (w gospodarstwie)
Wartość produkcji na osobę
pełnozatrudnioną

zł

41 102

39 242

56 209

32 412

38 248

Wartość produkcji na 1 zł aktywów

zł

0,18

0,23

0,31

0,25

0,25

Wartość produkcji na 1 ha UR

zł

1 967

4 473

5 928

3 716

3 979

Źródło: [Syp 2009].

3.1. Koszty produkcji
Koszty produkcji w badanych gospodarstwach ustalono na poziomie 46 719 zł
z gospodarstwa, w tym największe w gospodarstwach trzodowych (69 058 zł),
a najmniejsze w gospodarstwach mieszanych (40 544 zł). Największy udział
w wartości produkcji stanowiły koszty w gospodarstwach roślinnych – 94%, a najmniejszy w mlecznych – 68% (rysunek 1).
Rysunek 1
Udział kosztów ogółem w wartości produkcji

Źródło: [Syp 2009].

Wśród analizowanych gospodarstw zaobserwowano różnice w strukturze
kosztów całkowitych. O rodzaju kosztu dominującego zadecydował kierunek
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produkcji. Najwyższe koszty bezpośrednie odnotowano w gospodarstwach trzodowych - 64%, nieco niższe w mieszanych - 52,3%, mleczarskich - 48%, a w roślinnych – 39,2% (rysunek 2). W gospodarstwach roślinnych niski udział kosztów
bezpośrednich w kosztach ogółem wynika ze stosowania nowych technologii produkcji i nowoczesnej techniki. Gospodarstwa te w ostatnich latach zainwestowały
w nowoczesne maszyny, które ułatwiają wykonywanie prac polowych, a koszty
utrzymania tych maszyn zaliczane są do kosztów ogólnogospodarczych. Dlatego
też, charakteryzowały się one największym udziałem kosztów ogólnogospodarczych, amortyzacji i kosztów czynników zewnętrznych w kosztach ogółem.
Rysunek 2
Struktura kosztów w kosztach ogółem

Źródło: [Syp 2009]

Intensywność produkcji badanych gospodarstw mierzona kosztami bezpośrednimi na hektar użytków rolnych była zróżnicowana w zależności od typu rolniczego. W przeliczeniu na hektar użytków rolnych wartości te przedstawiają się
następująco: trzodowe – 2 990 zł, mieszane – 1 610 zł, mleczne- 1 457 zł i roślinne
– 724 zł.
Wyniki ekonomiczne badanych gospodarstw
Dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego jest najważniejszą nadwyżką ekonomiczną, obejmuje opłatę za zarządzanie dla kierownika gospodarstwa, wynagrodzenie za wykonywaną pracę członków jego rodziny oraz opłatę za zaangażowany kapitał własny.
Badane gospodarstwa w regionie Mazowsza i Podlasia osiągnęły dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego na poziomie 19 461 zł. Średni dochód na osobę
pełnozatrudnioną własną kształtował się na poziomie 12 786 zł, natomiast naj-
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wyższy odnotowano w gospodarstwach mlecznych – 16 597 zł, a najniższy w charakteryzujących się produkcją mieszaną – tylko 9 590 zł (tabela 3). Najlepsze
wskaźniki dochodowości w analizowanym okresie uzyskały gospodarstwa ukierunkowane na produkcję mleka. Uzyskały one najwyższy dochód w przeliczeniu
na 1 zł wartości kapitału własnego (0,11 zł). Wypracowały także najwyższy dochód na 1 ha UR (2 358 zł) i uzyskały najwyższy dochód na 1 godz. pracy pełnozatrudnionego członka rodziny, wynoszący 7,54 zł. Gospodarstwa roślinne osiągnęły o 34% niższy dochód na osobę pełnozatrudnioną własną, niż gospodarstwa
mleczne, mimo że dysponowały znacznie większą powierzchnią użytków rolnych.
Osiągnięty dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego na pełnozatrudnionego członka rodziny może służyć do porównań z dochodem parytetowym (rysunek 3). Według GUS przeciętnie dochód netto w gospodarce narodowej w latach
2004-2006 wynosił 19 032 zł. Najbliżej osiągnięcia dochodu parytetowego w tym
okresie były gospodarstwa mleczne. Bardzo niska relacja dochodu rolniczego do
dochodu parytetowego była w gospodarstwach mieszanych i roślinnych. Na tak
niską dochodowość tych gospodarstw miały wpływ między innymi niskie ceny
zbóż w analizowanym okresie.
Przedstawione dane są średnimi dla określonych typów gospodarstw i nie
w pełni odzwierciedlają sytuację gospodarstw w zależności od wielkości ekonomicznej gospodarstwa.
Tabela 3
Roczny dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego
Wyszczególnienie

Typ rolniczy

Średnio

roślinne

mleczne

trzodowe

mieszane

Dochód z rodzinnego gospodarstwa
rolnego (zł)

13 158

28 398

25 099

14 181

19 461

Dochód z rodzinnego gospodarstwa
rolnego na 1 ha UR własnych (zł/ha)

719

2 358

2 139

1 350

1 656

Dochód z rodzinnego gospodarstwa
rolnego na 1 osobę pełnozatrudnioną
własną (zł)

11 007

16 597

16 329

9 590

12 786

Dochód z rodzinnego gospodarstwa
rolnego na 1 zł kapitału własnego (zł)

0,05

0,11

0,10

0,08

0,09

Wynagrodzenie za 1 godz. pracy członka
rodziny (zł)

5,00

7,54

7,42

4,36

5,81

Relacja dochodu rolniczego na
osobę pełnozatrudnioną do dochodu
parytetowego

0,58

0,87

0,86

0,50

0,67

Liczba osób pełnozatrudnionych, która
może uzyskać wynagrodzenia za pracę
równa przeciętnemu wynagrodzeniu w
gospodarce narodowej

0,69

1,49

1,32

0,75

1,02

Źródło: [Syp 2009].
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Rysunek 3
Dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego w przeliczeniu
na pełnozatrudnionego członka rodziny

Źródło: [Syp 2009].

Dopłaty do działalności rolniczej
Od 2004 r. dopłaty budżetowe stanowią ważny czynnik kształtujący dochody
polskich gospodarstw rolnych. Wysokość wsparcia budżetowego zależy od powierzchni użytków rolnych, struktury produkcji oraz położenia gospodarstwa
w strefie ONW. Występuje duża rozbieżność kwot dopłat i ich relacji do wartości
produkcji oraz dochodów rolniczych. Największe dopłaty do działalności operacyjnej na gospodarstwo w analizowanym okresie na badanym obszarze otrzymały
gospodarstwa roślinne, a najmniejsze mieszane (tabela 4). Wysoki udział dopłat
w dochodzie z gospodarstwa rolnego w gospodarstwach roślinnych wskazuje na
duże znaczenie tego wsparcia. Gospodarstwa te są całkowicie zależne od dopłat,
które są niezbędne dla utrzymania się ich na rynku. Z przedstawionych danych
wynika, że bez tego wsparcia sytuacja dochodowa gospodarstw w regionie Mazowsza i Podlasia byłaby znacznie gorsza.
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Dopłaty do działalności operacyjnej dla gospodarstw
według typu rolniczego
Wyszczególnienie

J.m.

Typ rolniczy
roślinne

mleczne

trzodowe

mieszane

Tabela 4

Średnio

Udział dopłat w wartości produkcji

%

26

12

9

14

13

Udział dopłat w dochodzie
gospodarstwa rolnego

%

99

29

31

50

41

Źródło: [Syp 2009].

4. Wnioski
1. Warunki przyrodniczo-organizacyjne decydowały o intensywności organizacji produkcji rolnej. Najwyższa intensywność organizacji produkcji
w przeliczeniu na 1 ha UR charakteryzowała gospodarstwa ukierunkowane
na produkcję żywca wieprzowego – 2 990 zł, a najmniejsza gospodarstwa
roślinne – 724 zł.
2. Wysoka intensywność organizacji produkcji w gospodarstwach ukierunkowanych na hodowlę trzody chlewnej nie zapewniła najwyższych wskaźników dochodowości. Gospodarstwa mleczarskie charakteryzowały się o połowę niszą intensywnością produkcji, a osiągnęły wyższe wskaźniki dochodowości.
3. Poziom dochodu rolniczego badanych gospodarstw był zróżnicowany w zależności od typu rolniczego. Najwyższym dochodem na pełnozatrudnionego członka rodziny charakteryzowały się gospodarstwa mleczne – 16 597 zł,
a najniższym mieszane – 9 590 zł. W gospodarstwach ukierunkowanych na
produkcję mleka dochód na 1 ha UR wyniósł 2358 zł, podczas gdy w roślinnych tylko 719 zł.
4. W analizowanym okresie w każdym typie rolniczym dochód na pełnozatrudnionego członka rodziny był niższy od dochodu parytetowego.
5. Dochody gospodarstw rolnych zależały nie tylko od posiadanych zasobów
oraz stopnia ich wykorzystania, ale w znacznym stopniu uwarunkowane
były wielkością dopłat budżetowych. Największym udziałem dopłat w dochodzie rolniczym charakteryzowały się gospodarstwa roślinne – 99%,
a znacznie mniejszym gospodarstwa nastawione na produkcję zwierzęcą:
mleczne – 29%, trzodowe – 31% i mieszane – 50%.
6. Przedmiotem analizy były uśrednione wyniki dla typów rolniczych. Celem
uzyskania bardziej szczegółowych danych należałoby dokonać dodatkowej
analizy gospodarstw według wielkości ekonomicznej w każdym typie rolniczym.
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ALINA SYP
SYTUACJA DOCHODOWA GOSPODARSTW ROLNYCH NA OBSZARZE POLSKI
CENTRALNEJ I WSCHODNIEJ W ZALEŻNOŚCI OD TYPU ROLNICZEGO

Słowa kluczowe: gospodarstwa rolne, czynniki produkcji, dopłaty bezpośrednie, dochód
z rodzinnego gospodarstwa rolnego
STRESZCZENIE

Na podstawie danych z 1338 gospodarstw rolnych zlokalizowanych na obszarze województw: mazowieckiego, łódzkiego, podlaskiego i lubelskiego, które w latach 2004-2006
prowadziły w ramach PL FADN, przedstawiono sytuację dochodową gospodarstw rolnych. Najlepsze wyniki dochodowości w przeliczeniu na osobę pełnozatrudnioną (16 597
zł), 1 ha UR (2 358 zł) oraz na 1 zł kapitału własnego (0,11 zł) charakteryzowały gospodarstwa mleczne. Udział dopłat w dochodzie tych gospodarstw stanowił 29%. Udział dopłat
w dochodzie gospodarstw roślinnych wynosił 99%, a mimo tego dochód na 1 członka
rodziny wynosił – 13 158 zł, 1 ha UR – 719 zł, a na 1 zł kapitału własnego 0,05 zł. Uzyskane wyniki gospodarowania wraz z dopłatami nie zapewniały dochodu parytetowego
gospodarstwom.
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FAMILY FARM INCOME SITUATION IN CENTRAL AND EASTERN POLAND DEPENDING ON THE TYPE OF FARM

Key words: agricultural holdings, factors of production, direct payments, family farm
income
SUM M A RY

On the basis of data from 1338 farms, situated on the area of the following voivodeships: mazowieckie, łódzkie, podlaskie and lubelskie, which kept farm accountancy within
Polish FADN in years 2004-2006, the family farm income was presented. The highest family farm income expressed per family labour unit (16 597 zł), per total utilised agricultural area (UAA) (2 358 zł) and own capital (0,11 zł), characterized milk farms. The subsidies in those agricultural holdings was on the level 29%. The level of subsidies in crop
production farms was 99%, despite family farm income expressed per family labour unit
was – 13 158 zł, 1 ha UAA – 719 zł, on 1 zł own capital – 0,05 zł. Gained family farm income including subsidies did not assure parity income.
e-mail: asyp@iung.pulawy.pl
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OCENA DOCHODÓW GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH
NA TLE GOSPODARSTW KONWENCJONALNYCH W 2008 ROKU
W ŚWIETLE DANYCH POLSKIEGO FADN
1. Wstęp
Wyniki rachunkowości rolnej Polskiego FADN1 dostarczają danych do oceny
sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych, w tym ekologicznych. W 2008 roku
w próbie FADN znalazło się 239 certyfikowanych gospodarstw ekologicznych.
Celem opracowania jest ukazanie różnic w dochodach certyfikowanych gospodarstw ekologicznych i konwencjonalnych na tle wyników produkcyjnych
i pozyskanych dopłat. Należy jednak zastrzec, że wyniki dotyczą tylko analizowanych grup gospodarstw i nie są statystycznie reprezentatywne dla całego kraju,
ponieważ przy doborze próby nie stosuje się podziału na gospodarstwa konwencjonalne i ekologiczne [Nachtman 2009].
Wyniki przedstawiono dla czterech regionów rolniczych: Pomorza i Mazur,
Wielkopolski i Śląska, Mazowsza i Podlasia oraz Małopolski i Pogórza.
Wymienione regiony wydzielone zostały na potrzeby systemu FADN
w celu dokonywania wyboru próby gospodarstw do prowadzenia rachunkowości.
Są zróżnicowane rolniczo i obejmują po cztery województwa (zestawienie poniżej).
Pomorze i Mazury
lubuskie
pomorskie
zachodniopomorskie
warmińsko-mazurskie

Wielkopolska i Śląsk
dolnośląskie
opolskie
wielkopolskie
kujawsko-pomorskie

Mazowsze i Podlasie
mazowieckie
podlaskie
łódzkie
lubelskie

Małopolska i Pogórze
podkarpackie
małopolskie
świętokrzyskie
śląskie

1 Polski FADN jest systemem zbierania i wykorzystywania danych z gospodarstw rolnych;

realizowany jest corocznie w próbie liczącej około 12 tys. gospodarstw rolnych towarowych.

Ocena dochodów gospodarstw ekologicznych na tle gospodarstw konwencjonalnych ...

31

Podziału na regiony dokonano z uwzględnieniem między innymi takich cech
gospodarstw rolnych jak wielkość obszarowa, udział trwałych użytków zielonych
w użytkach rolnych, poziom nawożenia NPK, wydajność mleczna krów [Skarżyńska, Goraj, Ziętek 2005].
Aby zrealizować cel opracowania, spośród gospodarstw konwencjonalnych
w danym regionie FADN, dla każdego gospodarstwa ekologicznego dobierano
gospodarstwo najbardziej podobne, kierując się powierzchnią użytków rolnych,
udziałem trwałych użytków zielonych oraz wskaźnikiem bonitacji gleb. Dążono
w ten sposób do wyłonienia gospodarstw konwencjonalnych o zbliżonych możliwościach produkcyjnych do gospodarstw ekologicznych. W ramach gospodarstw
o porównywalnym obszarze i strukturze użytków rolnych najtrudniej było znaleźć gospodarstwa podobne pod względem jakości gleb (zwłaszcza w regionach:
Pomorze i Mazury oraz Małopolska i Pogórze – tabela 1). Może to wskazywać,
że na produkcję ekologiczną częściej przestawiają się gospodarstwa dysponujące
słabszymi glebami.

2. Zróżnicowanie obszarowe i jakościowe użytków rolnych
Średnia powierzchnia użytków rolnych gospodarstwa ekologicznego była
podobna w regionie Mazowsze i Podlasie oraz Małopolska i Pogórze (20,6 ha
i 21,2 ha), wyższa o kilka hektarów w regionie Wielkopolska i Śląsk (25,7 ha),
a w regionie Pomorze i Mazury wynosiła aż 56,2 ha. Średnia powierzchnia gospodarstw konwencjonalnych w regionach była niemal identyczna (tabela 1).
Użytki zielone najmniej stanowiły w użytkach rolnych gospodarstw ekologicznych i konwencjonalnych Mazowsza i Podlasia – nieco powyżej 24%. Największy
zaś udział miały w gospodarstwach Małopolski i Pogórza, przy czym w gospodarstwach ekologicznych – 39,4%, a w konwencjonalnych – 35,8%. Największa różnica co do udziału użytków zielonych w użytkach rolnych gospodarstw podobnych
(8%) miała miejsce w gospodarstwach regionu Wielkopolska i Śląsk – tabela 1.
Średnie wyniki rachunkowości gospodarstw ekologicznych porównanych
z tak dobranymi gospodarstwami konwencjonalnymi znacząco się różniły.
Do ważnych czynników powodujących zróżnicowanie produkcyjne należy
jakość gleb, którą określa wskaźnik bonitacji. Tylko w gospodarstwach konwencjonalnych regionu Małopolska i Pogórze średni wskaźnik bonitacji gleb wynosił
0,80, co oznacza, że były to gleby średniej jakości – tabela 1. Wszystkie pozostałe
gospodarstwa zarówno konwencjonalne jak i ekologiczne posiadały gleby słabe,
o średnim wskaźniku bonitacji od 0,53 do 0,68.
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Powierzchnia użytków rolnych, udział użytków zielonych
i wskaźnik bonitacji UR
Gospodarstwa:

Pomorze
i Mazury

Średnio

Wielkopolska
i Śląsk

Tabela 1

Mazowsze
i Podlasie

Małopolska
i Pogórze

Średnia powierzchnia użytków rolnych w ha
ekologiczne

27,72

konwencjonalne

28,13

56,21

26,72

20,59

21,18

57,15

27,14

20,64

21,56

Udział trwałych użytków zielonych w %
ekologiczne

31,3

31,5

34,0

24,6

39,4

konwencjonalne

28,9

29,1

24,7

24,4

35,8

ekologiczne

0,63

0,53

0,67

0,63

0,67

konwencjonalne

0,68

0,62

0,67

0,63

0,80

Wskaźnik bonitacji użytków rolnych

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Polskiego FADN.

3. Poziom produkcji a koszty
Widoczne jest, że lepsze jakościowo gleby w gospodarstwach konwencjonalnych Małopolski i Pogórza miały wyraźny wpływ na osiągnięcie wyższego poziomu produkcji. Jak podano w tabeli 2 wynosiła ona 165 047 zł na gospodarstwo
i była tylko o 11,0% niższa niż w gospodarstwach konwencjonalnych regionu Pomorze i Mazury przy niższych aż o 62,4% zasobach ziemi.
Tabela 2
Produkcja i koszty w gospodarstwach podobnych
Gospodarstwa:

Średnio

Pomorze
i Mazury

Wielkopolska
i Śląsk

Mazowsze
i Podlasie

Małopolska
i Pogórze

Wartość produkcji w zł
ekologiczne
konwencjonalne
ekologiczne/konwencjonalne (%)

67 670

77 499

81 429

62 791

64 687

147 137

185 510

126 485

121 017

165 047

46,0

41,8

64,4

51,9

39,2

Koszty produkcji ogółem w zł
ekologiczne
konwencjonalne
ekologiczne/konwencjonalne (%)

62 009

88 955

77 807

51 108

56 670

125 319

158 244

117 776

103 202

137 454

49,5

56,2

66,1

49,5

41,2

Nadwyżka wartości produkcji nad kosztami ogółem w zł
ekologiczne
konwencjonalne

Źródło: jak w tabeli 1.

5 661

-11 456

3 622

11 683

8 017

21 817

27 266

8 709

17 815

27 593
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Średnia wartość produkcji gospodarstw konwencjonalnych regionu Małopolska i Pogórze najbardziej też odbiegała od wartości produkcji uzyskanej w gospodarstwach ekologicznych, w których wytworzono tylko 39,2% wartości produkcji
gospodarstw konwencjonalnych. Jednak w podobnej relacji pozostawały też poniesione koszty, gdyż stanowiły 41,2% kosztów produkcji gospodarstw konwencjonalnych.
W gospodarstwach ekologicznych regionu Mazowsze i Podlasie uzyskano produkcję o połowę niższą niż w gospodarstwach konwencjonalnych, jednak w ślad
za tym szły podobne relacje między poziomem poniesionych kosztów – tabela 2.
Podobnie w regionie Wielkopolska i Śląsk przy wartości produkcji ekologicznej
stanowiącej 64,4% wartości produkcji konwencjonalnej koszty produkcji ekologicznej stanowiły 66,1%.
Największe różnice między gospodarstwami ekologicznymi i konwencjonalnymi miały miejsce w regionie Pomorze i Mazury. Gospodarstwa ekologiczne poniosły koszty przewyższające wytworzoną produkcję. Stanowiły one 56,2% kosztów gospodarstw konwencjonalnych, natomiast wartość produkcji tylko 41,8%.
produkcji gospodarstw konwencjonalnych.
Trzeba jednak podkreślić, że gospodarstwa konwencjonalne regionu Pomorze i Mazury okazały się na tle pozostałych regionów, podobnie jak ekologiczne,
mniej wydolne produkcyjnie. W gospodarstwach ekologicznych poniesiono straty, a w konwencjonalnych po pokryciu kosztów produkcji nadwyżka produkcji
wyniosła zaledwie 27 266 zł. Był to raczej wynik niekorzystny biorąc pod uwagę podobny poziom nadwyżki, osiągnięty w gospodarstwach konwencjonalnych
Małopolski i Pogórza, gdzie zasoby ziemi były ponad 2-krotnie niższe, a udział
trwałych użytków zielonych w użytkach rolnych wyższy.
Zaznaczyć trzeba, że na tle pozostałych regionów gospodarstwa konwencjonalne Małopolski i Pogórza osiągnęły największą nadwyżkę wartości produkcji
nad kosztami (27 593 zł). W gospodarstwach ekologicznych ta nadwyżka wynosiła tylko 8 017 zł, ale ustępowała tylko nadwyżce uzyskanej w gospodarstwach ekologicznych w regionie Mazowsza i Podlasia.
Charakterystyczna była sytuacja gospodarstw regionu Wielkopolska
i Śląsk. W gospodarstwach konwencjonalnych jak i w ekologicznych wysoka była
kosztochłonność produkcji. W związku z tym w obydwu typach gospodarstw
nadwyżka uzyskana po opłaceniu kosztów realizowanej działalności operacyjnej
była dość niska. W gospodarstwach ekologicznych wynosiła 3 622 zł, a w konwencjonalnych – 8 709 zł na gospodarstwo.

4. Produktywność ziemi
Znacznie niższa produkcja w gospodarstwach ekologicznych miała odzwierciedlenie w niższej produktywności ziemi. Wynosiła ona około 3 tys. zł/ha
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w trzech regionach: Wielkopolska i Śląsk, Mazowsze i Podlasie oraz Małopolska i Pogórze, ale tylko niespełna 1 400 zł w regionie Pomorze i Mazury – tabela
3. Również w gospodarstwach konwencjonalnych Pomorza i Mazur osiągnięto
najniższy poziom produktywności ziemi (3 246 zł/ha) na tle gospodarstw konwencjonalnych pozostałych regionów. Wysoką i zarazem najwyższą wartość produkcji z 1 ha użytków rolnych uzyskały gospodarstwa konwencjonalne regionu
Małopolska i Pogórze (7 657 zł), na co wpłynęła niewątpliwie lepsza jakość gleb.
Porównując gospodarstwa ekologiczne i konwencjonalne najmniejsze różnice
w produktywności ziemi miały miejsce w regionie Wielkopolska i Śląsk.
Tabela 3
Produktywność ziemi w gospodarstwach podobnych
Średnio

Pomorze
i Mazury

Wielkopolska
i Śląsk

Mazowsze
i Podlasie

Małopolska
i Pogórze

ekologiczne

2 451

1 380

3 081

3 057

3 080

konwencjonalne

5 230

3 246

4 661

5 862

7 657

Gospodarstwa:

Źródło: jak w tabeli 1.

5. Efektywność kosztów jednostki produkcji
Porównując wyniki gospodarstw ekologicznych i konwencjonalnych o podobnym obszarze użytków rolnych warto zwrócić uwagę na efektywność poniesionych
kosztów, mierzoną wartością wytworzonej jednostki produkcji na jednostkę kosztów ogółem [Goraj, Mańko 2009]. W gospodarstwach konwencjonalnych, za wyjątkiem regionu Mazowsze i Podlasie, była ona wyższa.
Mimo znacznych różnic w produktywności ziemi koszt wytworzenia 1 złotówki produkcji w gospodarstwach konwencjonalnych był na podobnym poziomie w trzech regionach: Pomorze i Mazury, Mazowsze i Podlasie oraz Małopolska
i Pogórze. Oscylował w granicach 0,85 do 0,83 zł – rysunek 1.
W gospodarstwach ekologicznych produkowano drożej niż w konwencjonalnych nie licząc regionu Mazowsze i Podlasie. Wyjątkowo w gospodarstwach
ekologicznych Pomorza i Mazur koszty przekroczyły o 15% wartość produkcji.
Trzeba podkreślić, że poza regionem Pomorze i Mazury różnice w kosztach wytworzenia złotówki wartości produkcji z gospodarstw ekologicznych i konwencjonalnych w obrębie regionu były niewielkie i wynosiły 3-5 groszy (rysunek 1).
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Rysunek 1
Koszt wytworzenia 1 zł produkcji (w zł) w gospodarstwach podobnych

Źródło: jak w tabeli 1.

6. Przychody a poziom dochodów w gospodarstwach ekologicznych
i konwencjonalnych
Jak wskazują dane Polskiego FADN w porównywanych gospodarstwach ekologicznych i konwencjonalnych o podobnych zasobach ziemi istniały duże różnice w poziomie uzyskanej produkcji na gospodarstwo. Na przychody gospodarstw
składały się również dopłaty, które wyznaczają w coraz większym stopniu wielkość dochodów.
Dzięki dopłatom w wielu przypadkach gospodarstwa ekologiczne stały się dla
rolników źródłem wyższego dochodu niż porównywane gospodarstwa konwencjonalne. Jak wynika z analizy (rysunek 2) rolnicy w gospodarstwach ekologicznych trzech regionów (Wielkopolska i Śląsk, Mazowsze i Podlasie, Małopolska i Pogórze) uzyskali dopłaty do działalności operacyjnej na gospodarstwo w granicach 30-35 tys. zł, co ściśle się łączy z posiadaną powierzchnią
użytków rolnych.
Dopłaty stanowiły około połowy wartości wytworzonej produkcji w gospodarstwach Małopolski i Pogórza oraz Mazowsza i Podlasia. Ich relacja do produkcji w Wielkopolsce i na Śląsku była niższa ze względu na wysoką wartość produkcji. Natomiast na przykładzie Pomorza i Mazur widać, że bardzo opłacało się
rolnikom posiadanie dużych zasobów ziemi, bo wyznaczały one duże przychody
gospodarstwa ekologicznego z tytułu dopłat (72 895 zł). Przychody z produkcji
w tych gospodarstwach były tylko o 4 604 zł wyższe od uzyskanych dopłat.
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Rysunek 2
Poziom uzyskanych dopłat a poziom produkcji w gospodarstwach
ekologicznych

Źródło: jak w tabeli 1.
W gospodarstwach konwencjonalnych dopłaty znaczyły mniej w przychodzie gospodarstw i były bardziej zróżnicowane kwotowo – rysunek 3. Najmniejsze znaczenie miały w gospodarstwach Małopolski i Pogórza, gdzie pozyskano 15 450 zł, co
stanowiło tylko nieco ponad 9% wartości wytworzonej produkcji. W pozostałych
regionach udział dopłat wahał się w granicach 16,6 – 27,4% wartości produkcji.
Z racji znacznie mniejszej wartości produkcji gospodarstw ekologicznych ich
dochody w większym stopniu niż w gospodarstwach konwencjonalnych zależały
od wsparcia środkami publicznymi. Dopłaty stanowiły co najmniej 74,8% wartości
dochodu (Mazowsze i Podlasie) – tabela 4. W regionie Pomorze i Mazury tworzyły
dochód w 100%, a częściowo pokrywały również poniesione straty.
O znaczeniu pomocy finansowej dla gospodarstw ekologicznych świadczy
fakt, że w regionie Mazowsze i Podlasie oraz Wielkopolska i Śląsk dochody z rodzinnego gospodarstwa rolnego stały się wyższe niż w gospodarstwach konwencjonalnych – tabela 4.
Szczególna sytuacja zaistniała w Małopolsce i Pogórzu, gdzie średni dochód z gospodarstw konwencjonalnych (41 788 zł), był wyższy tylko o 16,7% od dochodu z rodzinnego gospodarstwa ekologicznego, a wartość produkcji gospodarstw konwencjonalnych przewyższała 2,6-krotnie wartość produkcji gospodarstw ekologicznych.
W gospodarstwach konwencjonalnych Wielkopolski i Śląska oraz Pomorza i Mazur dopłaty miały również wysoki udział w dochodzie – odpowiednio
77,5 i 68,1% jego wartości. Tak się stało na skutek wysokich kosztów produkcji
w pierwszym z regionów i stosunkowo niskiej produkcji w drugim.
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Rysunek 3
Poziom uzyskanych dopłat a poziom produkcji w gospodarstwach
konwencjonalnych

Źródło: jak w tabeli 1.

Tabela 4.
Dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego w zł i rola dopłat

Gospodarstwa:

Średnio

Pomorze
i Mazury

Wielkopolska
i Śląsk

Mazowsze
i Podlasie

Małopolska
i Pogórze

ekologiczne

Dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego w zł
42 063
56 228
35 349
42 080

35 798

konwencjonalne

45 834

41 788

ekologiczne

38 788

konwencjonalne

24 788

ekologiczne

92,2

konwencjonalne

54,1

74 611

34 244

Dopłaty do działalności operacyjnej w zł
72 895
34 530
50 838

26 531

Udział dopłat w dochodzie w %
129,6
97,7
68,1

77,5

38 788
31 489

30 156

20 132

15 450

74,8

84,2

51,9

37,0

Źródło: jak w tabeli 1.

Najwyższe dochody z rodzinnego gospodarstwa rolnego w obydwu systemach
produkcji uzyskali rolnicy w regionie Pomorze i Mazury. Pochodną tych wyników był też najwyższy dochód na osobę pełnozatrudnioną (FWU2). W gospodarstwach konwencjonalnych wynosił średnio 40 947 zł (rysunek 4), z czego 29 905 zł
pochodziło z tytułu dopłat do działalności operacyjnej (rysunek 5).
2 Nakłady pracy według metodyki FADN stanowią całkowity nakład pracy w ramach dzia-łalności operacyjnej gospodarstwa rolnego. Wyrażone są w osobach pełnozatrudnionych AWU (ang.
Annual Work Unit); 1 jednostka AWU = 2200 godzin/rok. W ramach nakładów pracy ogółem wyszczególnia się nakłady pracy osób nieopłaconych (głównie członków rodziny) FWU (ang. Family
Work Unit);1 jednostka FWU = 2200 godzin.
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Dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego na FWU w zł

Rysunek 4

Źródło: jak w tabeli 1.

Dochód w gospodarstwach ekologicznych Pomorza i Mazur był niższy, ale
tworzyły go wyłącznie dopłaty. Na pracującego członka rodziny rolnika (na 1 FWU)
na takiej samej powierzchni użytków rolnych jak w gospodarstwach konwencjonalnych przypadało średnio 44 778 zł dopłat – rysunek 5.
Rysunek 5
Kwoty dopłat do działalności operacyjnej na FWU w zł

Źródło: jak w tabeli 1.
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Największe różnice w dochodach między gospodarstwami ekologicznymi
i konwencjonalnymi na osobę pełnozatrudnioną w rodzinie rolnika wystąpiły
w regionie Wielkopolska i Śląsk; natomiast miały tu miejsce najmniejsze różnice
w pozyskaniu dopłat między gospodarstwami ekologicznymi a konwencjonalnymi (rysunek 5).
Wyniki rachunkowości wskazują na dość dobrą pozycję dochodową gospodarstw ekologicznych wobec porównywanych gospodarstw konwencjonalnych.
Korzystniej też kształtowała się ich sytuacja ekonomiczna w porównaniu do średniej płacy netto w gospodarce narodowej – rysunek 6.
W 2008 roku średni dochód netto na osobę w gospodarce narodowej wynosił
23 628 zł. W gospodarstwach ekologicznych poniżej tego poziomu były dochody na osobę pełnozatrudnioną (FWU) tylko w regionie Małopolska i Pogórza.
Natomiast w gospodarstwach konwencjonalnych dochód niższy uzyskali rolnicy
regionu Wielkopolska i Śląsk oraz Mazowsze i Podlasie, a w Małopolsce i Pogórzu
był on zrównany z tą kwotą.
Rysunek 6
Dochód na osobę pełnozatrudnioną w rodzinie rolnika a wynagrodzenie
netto w gospodarce narodowej w 2008 roku

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych FADN.

Tylko gospodarstwa regionu Pomorze i Mazury, z ponad 2-krotnie wyższą
powierzchnią użytków rolnych zapewniły rolnikom wysoki poziom dochodu
na osobę. Było to jednak głównie rezultatem uprzywilejowania w pozyskiwaniu
dotacji, a w mniejszym stopniu wynikiem działalności operacyjnej gospodarstw.
Dodać warto, że taka sama zależność dochodu od dopłat zaistniała w przypadku
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średniego wyniku dochodu dla całej grupy certyfikowanych gospodarstw ekologicznych w regionie Pomorze i Mazury, będących w próbie Polskiego FADN
w 2008 roku [Nachtman 2010].
Wyniki rachunkowości Polskiego FADN wskazują, że dotowanie rolnictwa ekologicznego jest bardzo korzystne dla poprawy dochodów rolników zajmujących się
produkcją ekologiczną. Jednakże przeprowadzona analiza wskazuje, że produkcja
w wielu badanych gospodarstwach ekologicznych jest na bardzo niskim poziomie,
zwłaszcza w gospodarstwach dużych obszarowo. Nie zagraża to jednak bytowi tych
gospodarstw, gdyż wysokie dotacje pozyskiwane w związku z posiadaniem dużych
obszarów użytków rolnych wpływają na wysoki stan dochodów. Wydaje się, że
korzyści z tytułu wspierania takich gospodarstw są zbyt ograniczone – odnosi je
głównie rolnik, natomiast w aspekcie społecznym są mało dostrzegalne. Wynika to
z niskiego poziomu produkcji, choć gospodarstwa takie służą zapewne bezpieczeństwu środowiskowemu. Z czterech przedstawionych w niniejszym opracowaniu regionów rolniczych najsłabsze wyniki produkcyjne uzyskali rolnicy posiadający największe obszarowo gospodarstwa ekologiczne (średnio powyżej 50 ha
UR) tj. na Pomorzu i Mazurach. Produkcyjność ziemi była tam około 2,2-krotnie
niższa niż w pozostałych regionach rolniczych, ale można wnioskować, że główną
przyczyną tego były prawie 2-krotnie niższe koszty ponoszone na 1 ha UR oraz
struktura produkcji. Wskazywało by to, że wykazywano w tych gospodarstwach
zbyt mało troski o stan produkcji i w rezultacie działalność operacyjna przyniosła
stratę. Wysokie dochody w tych gospodarstwach ekologicznych, najwyższe spośród czterech regionów, tworzyły pozyskane dopłaty.
Podobne zależności zaistniały w dużych obszarowo gospodarstwach ekologicznych (średnio > 50 ha UR), ocenianych na podstawie wyników rachunkowości Polskiego FADN w 2007 roku [Nachtman 2009]. Efekty produkcyjne również
tej grupy badanych gospodarstw na tle gospodarstw o mniejszych zasobach ziemi
były słabe. Średnia produktywność ziemi wynosiła 1674 zł, a poniesione koszty
ogółem bez czynszu dzierżawnego były na poziomie 1427 zł/ha. Wypracowana
nadwyżka wartości produkcji nad poniesionymi kosztami była zatem niewielka,
ale wskutek pozyskanych dopłat średni dochód na 1 ha UR wynosił aż 3586 zł.
Dochody na 1 ha UR, na gospodarstwo i na osobę w rodzinie rolnika były w tej
grupie obszarowej najwyższe spośród porównywanych czterech grup obszarowych gospodarstw.
Potwierdza to fakt, że analizowane duże obszarowo gospodarstwa ekologiczne
utrzymują się bazując na dopłatach, a ich działalność operacyjna budzi wątpliwości. W tej sytuacji coraz bardziej zasadne staje się pytanie o bilans korzyści i strat
z tytułu istnienia takich gospodarstw w aspekcie rynku żywnościowego mając
świadomość, że dopłaty pochodzą ze środków publicznych, których nie powinno
się marnotrawić. Dlatego poza aspektem ekonomicznym konieczne jest badanie
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skutków oddziaływania gospodarstw ekologicznych na stan środowiska, co pozostaje w kompetencji specjalistów zajmujących się uprawą gleby, jakością środowiska. Wyniki takich badań mogą pomóc w ocenie zasadności dofinansowania
rolnictwa ekologicznego.

Podsumowanie i wnioski
W opracowaniu porównano sytuację produkcyjno-dochodową gospodarstw
ekologicznych z gospodarstwami konwencjonalnymi w czterech regionach rolniczych, wydzielonych na potrzeby Polskiego FADN. Gospodarstwa dobrano do
analizy parami, przyjmując jako podstawę taki sam obszar użytków rolnych i zbliżony udział użytków zielonych w użytkach rolnych.
Podkreślić należy, że wyniki ukazują tylko stan grupy gospodarstw uczestniczących
w systemie Polski FADN i nie są reprezentatywne dla gospodarstw ekologicznych całej
Polski. Nie należy więc wyciągać wniosków dla ogółu gospodarstw ekologicznych.
Z przeprowadzonej analizy wynikają następujące wnioski:
1. Poziom produkcji gospodarstw ekologicznych był 1,6 - 2,6-krotnie niższy
niż gospodarstw konwencjonalnych w poszczególnych regionach, ale było
to ściśle powiązane z niższymi kosztami produkcji.
2. W gospodarstwach ekologicznych regionu Pomorze i Mazury uzyskano
produkcję niższą od poniesionych kosztów. W rezultacie wytwarzając złotówkę produkcji poniesiono 15 groszy straty. W gospodarstwach konwencjonalnych koszt 1 zł produkcji wynosił 0,85 zł.
3. W gospodarstwach ekologicznych produkowano nieco drożej niż w konwencjonalnych za wyjątkiem regionu Mazowsze i Podlasie. Jednak poza regionem Pomorze i Mazury różnice w kosztach wytworzenia złotówki wartości produkcji z gospodarstw ekologicznych i konwencjonalnych w obrębie
regionu były niewielkie – 3-5 groszy.
4. Niemal identyczna była produktywność ziemi w gospodarstwach ekologicznych regionów: Małopolska i Pogórze, Mazowsze i Podlasie oraz Wielkopolska i Śląsk (około 3 tys. zł/ha). Na podobnym poziomie była produkcja na 1 ha UR w gospodarstwach konwencjonalnych regionu Pomorze
i Mazury. W pozostałych regionach w gospodarstwach konwencjonalnych
produktywność ziemi wynosiła od 4 661 zł do 7 657 zł.
5. Dochody rolników w gospodarstwach ekologicznych z powodu mniejszej
wartości produkcji były bardziej zależne od pozyskania dopłat. Dopłaty stanowiły od 74,8 do 100,0% wartości dochodu z rodzinnego gospodarstwa
rolnego, podczas gdy w gospodarstwach konwencjonalnych ich udział wahał się od 37,0 do 77,5%.
6. W regionie Mazowsze i Podlasie oraz Wielkopolska i Śląsk, głównie za sprawą pozyskanych dopłat, dochody z rodzinnego gospodarstwa rolnego eko-
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logicznego stały się wyższe niż w porównywanych gospodarstwach konwencjonalnych.
7. Najwyższe dochody z rodzinnego gospodarstwa rolnego w obydwu systemach produkcji uzyskali rolnicy w regionie Pomorze i Mazury. Pochodną
tych wyników był też najwyższy dochód na osobę pełnozatrudnioną. W gospodarstwach konwencjonalnych wynosił średnio 40 947 zł, a w ekologicznych 38 827 zł.
8. W gospodarstwach ekologicznych rolnicy byli lepiej sytuowani w porównaniu do średniej płacy netto w gospodarce narodowej. W 2008 roku średni
dochód netto na osobę w gospodarce narodowej wynosił 23 628 zł i nie
dorównywał mu tylko dochód na osobę pełnozatrudnioną w regionie Małopolska i Pogórze. Natomiast w gospodarstwach konwencjonalnych dochód
niższy uzyskali rolnicy regionu Wielkopolska i Śląsk oraz Mazowsze i Podlasie.
9. Z punktu widzenia ekonomicznego funkcjonowanie gospodarstw ekologicznych, zwłaszcza o dużych obszarach użytków rolnych, jest możliwe
dzięki systemowi dopłat. Dla uzasadnienia ponoszenia dużych wydatków ze
środków publicznych na wspieranie takich gospodarstw należałoby dokonać
oceny oddziaływania ekologicznych metod uprawy na stan środowiska przez
specjalistów z tego zakresu.
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STRESZCZENIE

W opracowaniu porównano poziom produkcji i dochody gospodarstw ekologicznych
i konwencjonalnych, posiadających taką samą powierzchnię użytków rolnych. W gospodarstwach ekologicznych wartość produkcji stanowiła od 39,2 do 64,4% wartości produkcji gospodarstw konwencjonalnych, podobnie w przypadku kosztów (41,2-66,1%).
Funkcjonowanie gospodarstw ekologicznych bez wspomagania dotacjami byłoby mało
realne. Dotacje stanowiły co najmniej 74,8% wartości dochodu. Realizując zadania środowiskowe rolnicy pozyskiwali znacznie wyższe dopłaty niż w gospodarstwach konwencjonalnych. Dzięki temu wsparciu, ich sytuacja dochodowa była niejednokrotnie lepsza niż
rolników w gospodarstwach konwencjonalnych.
GRAŻYNA NACHTMAN
THE ESTIMATION OF INCOMINGS OF ORGANIC FARMS IN 2008 ON THE DATA BASIC
OF POLISH FADN

Key words: family farm income, income on organic farms, subsidy to operational activity,
organic production, farm accountancy
SUM M A RY

In the study, production and income level between organic and conventional farms
- with the same utilised agricultural area - have been compared. In organic farms output reached the level with 39,2-64,4% of output in conventional farms, similarly in case
of inputs (41,2-66,1%). Without subsidies viability of organic farms would be strongly
threatened. Subsidies reached the level with at least 74,8% of income. Meeting the environmental protection requirements, farmers from organic farms received considerably
higher subsidies than from conventional farms. Therefore, their economic situation was
repeatedly better than the situation of conventional farms’ holders.
e-mail: nachtman@fadn.pl

44

ZAGADNIENIA DORADZTWA ROLNICZEGO NR 3/2010

WIOLETTA WRZASZCZ
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy

SZACUNKOWY BILANS SUBSTANCJI ORGANICZNEJ
W GOSPODARSTWACH INDYWIDUALNYCH W 2007 ROKU1
1. Wstęp
Główną cechą rolnictwa zrównoważonego jest zachowanie potencjału produkcyjnego gleby, która jest jednym z podstawowych elementów środowiska przyrodniczego wykorzystywanym w rolnictwie [Krasowicz 2005]. Praktyki rolnicze niedostosowane do warunków glebowych są przyczyną degradacji i zmęczenia gleby2. Jedną z zasad umożliwiającą prowadzenie produkcji rolniczej w zgodzie z poszanowaniem zasobów przyrodniczych jest umiejętne stosowanie zmianowania
i nawożenia roślin, adekwatnie do zasobności i rodzaju gleb. Podstawą wdrażania
poprawnych praktyk rolniczych jest co najmniej niedopuszczenie do degradacji
substancji organicznej w glebie, a docelowo zwiększenie jej żyzności. Zaplanowane zmianowanie i nawożenie roślin powinno zapewnić dodatnie saldo bilansu
substancji organicznej w glebie poprzez odpowiednią relację powierzchni upraw
wpływających negatywnie na jej zasobność oraz roślin i nawozów naturalnych,
a także organicznych pozytywnie oddziałujących na stan gleby [Harasim 2006].
Według IUNG-PIB, jedną z głównych cech zrównoważenia gospodarstwa
rolnego jest zbilansowanie glebowej substancji organicznej. Substancja organiczna gleby jest zbiorem wszystkich związków organicznych, poza nierozłożonymi
1 Praca naukowa finansowana ze środków budżetowych na naukę w latach 2010-2012 jako projekt badawczy, nr umowy 0316/B/H03/2010/39.
2 Degradacja gleby to zmiany jej właściwości, powodujące obniżenie lub zniszczenie aktywności biologicznej gleby. Degradacja pogarsza stan higieniczny środowiska, powoduje zmniejszenie
produktywności, a w konsekwencji może doprowadzić do zupełnego wyłączenia gleby z produkcji
[Poskrobko, Skiba 2004]. Zmęczenia gleby to zjawisko polegające na obniżeniu produktywności
i urodzajności gleby, m. in. na skutek długotrwałych upraw monokulturowych (uprawianie roślin
na tym samym polu) [http://www.em-projekt.info.pl].
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częściami roślin, resztkami zwierząt i żywymi mikroorganizmami [Gosek 2008].
W wyniku mineralizacji ubywa rocznie z gleby od 2 do 4% substancji organicznej.
Materia organiczna i jej przemiany w związki próchniczne odgrywają zasadniczą
rolę w tworzeniu i utrzymywaniu żyzności gleby na wysokim poziomie, czyli korzystnych dla wzrostu i plonowania roślin właściwości fizycznych, chemicznych
i biologicznych. Zawartość próchnicy właściwej może stanowić nawet 90% ogólnej zawartości substancji organicznej w glebie, a wyższy jej poziom pozytywnie
koreluje z jakością i poziomem uzyskiwanych ziemiopłodów.3
Saldo bilansu materii organicznej jest powszechnie uznane za ważny wskaźnik ekologiczny [Krasowicz 2005], istotny element oceny organizacji i produkcji
roślinnej [Harasim 2006] oraz podstawową zasadę poprawnego gospodarowania
w rolnictwie [Kuś, Krasowicz, Kopiński 2008]. Saldo glebowej substancji organicznej zależy od doboru uprawianych gatunków roślin oraz ich udziału w strukturze zasiewów, jak również ilości i rodzaju stosowanych nawozów naturalnych
i organicznych. Bilans ten sporządzany jest tylko dla gruntów ornych, gdyż pod
trwałą okrywą roślinną na użytkach zielonych saldo bilansu zawsze przyjmuje
wartości dodatnie [Fotyma, Kuś 2000].
Nagromadzenie (reprodukcja) substancji organicznej następuje pod wieloletnimi uprawami polowymi, takimi jak rośliny motylkowe oraz ich mieszanki z trawami, a szczególnie na trwałych użytkach zielonych. Dodatnie saldo bilansu substancji organicznej świadczy o dobrym zmianowaniu, systematycznym wzbogaceniu gleby w próchnicę, a także o stopniowym rozkładzie substancji organicznej
w glebie gwarantującym właściwe zaopatrywanie uprawianych roślin w składniki
pokarmowe w ciągu całego okresu wegetacji.
Procesy rozkładu (degradacji) występują w szczególności pod roślinami okopowymi, kukurydzą, a w mniejszym stopniu pod roślinami zbożowymi. Zmiana
trwałych użytków zielonych na grunty orne, powoduje szybki rozkład i ubytek
zawartości substancji organicznej. Ujemne saldo bilansu substancji organicznej
wskazuje na konieczność zmiany sposobu gospodarowania (np. wprowadzenie
ochronnej uprawy gleby, zwiększenie udziału roślin wieloletnich w zmianowaniu,
jak również ilości nawozów organicznych oraz masy poplonów). Ujemne saldo
bilansu materii organicznej, utrzymujące się przez okres kilku czy kilkunastu lat,
może prowadzić do degradacji gleby, a także uwalniania się dużej ilości składników mineralnych, w szczególności azotu, co może prowadzić do zanieczyszczenia
wód gruntowych i powierzchniowych [Duer, Fotyma, Madej 2002].
3 Próchnica właściwa (humus) czyli względnie trwałe, bezpostaciowe, ciemno zabarwione
produkty przetworzenia w glebie wyjściowych substancji roślinnych i zwierzęcych oraz ich różne
połączenia z mineralnymi komponentami masy glebowej [http://slownik.ekologia.pl/]. W pracy zamiennie stosowano pojęcia: próchnica, materia organiczna, substancja organiczna.
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2. Materiał i metody
Celem niniejszej pracy jest określenie salda bilansu substancji organicznej
w gospodarstwach indywidualnych na podstawie danych statystyki publicznej.
W pracy posłużono się danymi statystycznymi zebranymi w ramach przeprowadzonego badania strukturalnego przez Główny Urząd Statystyczny (GUS)
w 2007 r. Próba badawcza liczyła 200 tysięcy gospodarstw indywidualnych.4 Gospodarstwa te zostały wybrane przez GUS w drodze kwalifikacji statystycznych
(schemat losowania warstwowego), zapewniając warunek reprezentatywności
wyników dla całej zbiorowości gospodarstw indywidualnych w Polsce, tj. dla ponad 2 300 tysięcy gospodarstw.5
Saldo bilansu obliczono na poziomie każdego gospodarstwa rolnego objętego badaniem strukturalnym. Do tego celu zastosowano metodę liczenia bilansu
substancji organicznej w glebie jaką posługuje się IUNG-PIB. Metodę tą dostosowano do zakresu dostępnych danych statystycznych pochodzących z poziomu
gospodarstwa rolnego. Głównym atutem przeprowadzonego badania strukturalnego są szczegółowe informacje z poziomu gospodarstwa rolnego dotyczące powierzchni uprawianych gatunków roślin, a także produkcji nawozów naturalnych.
Niestety mankamentem tego badania jest brak danych o poziomie plonów uprawianych roślin, a także dotyczących gospodarki nawozami organicznymi w badanych podmiotach. W związku z powyższym, brakujące wielkości oszacowano.6
Przedstawione w pracy wyniki należy traktować jako wielkości przybliżone, pozwalające głównie na dokonywanie porównań badanych jednostek, jak też regionów. Na podstawie otrzymanych wyników wyróżniono gospodarstwa o dodatnim
i ujemnym saldzie bilansu substancji organicznej w glebie.7
Bilans substancji organicznej (BSO) został obliczony jako relacja sumy iloczynów powierzchni uprawianych roślin, masy zużytych nawozów naturalnych,
4 W statystykach GUS „Za gospodarstwo indywidualne uważa się gospodarstwo rolne o powierzchni użytków rolnych od 0,10 ha, będące własnością lub znajdujące się w użytkowaniu osoby
fizycznej lub grupy osób oraz gospodarstwo rolne osoby nie posiadającej użytków rolnych lub posiadającej użytki o powierzchni mniejszej niż 0,10 ha, która ma co najmniej: 1 sztukę bydła lub (i) 5 sztuk
trzody chlewnej albo 1 lochę lub (i) 3 sztuki owiec lub (i) kóz lub (i) 1 konia lub (i) 30 sztuk drobiu lub
(i) 1 strusia lub (i) 5 sztuk samic królików lub (i) 5 sztuk samic pozostałych zwierząt futerkowych lub
(i) 3 sztuki pozostałych zwierząt utrzymywanych na rzeź lub (i) 1 pień pszczeli”. [GUS 2008a].
5 Szczegółowy opis badania strukturalnego wraz z metodą doboru gospodarstw do badania,
a także z najważniejszymi charakterystykami produkcyjno-organizacyjnymi polskiego rolnictwa
został zaprezentowany w publikacji [GUS 2008a]. Koordynacją badania strukturalnego zajmował
się Urząd Statystyczny w Olsztynie.
6 Problematyce bilansowania glebowej substancji organicznej autorka poświęciła również publikacje [Wrzaszcz 2009] oraz [Wrzaszcz 2010]. W publikacjach tych szczegółowo przedstawiono
zastosowana metodę liczenia bilansu substancji organicznej, dostosowaną do zakresu danych badania strukturalnego GUS, a także rachunkowości rolnej FADN.
7 W pracy zamiennie stosowano pojęcia: gospodarstwa o dodatnim i ujemnym saldzie bilansu,
gospodarstwa z poprawnym i zaniżonym saldem bilansu.
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masy słomy potencjalnie przeznaczonej na przyoranie oraz odpowiadających im
współczynników reprodukcji lub degradacji w stosunku do powierzchni zasiewów
na gruntach ornych w danym gospodarstwie rolnym (wzór 1, tabela 1). Współczynniki reprodukcji i degradacji materii organicznej informują, ile ton substancji
organicznej nagromadziło się (współczynniki reprodukcji, „+”) lub uległo rozkładowi w glebie (współczynniki degradacji, „-”) na powierzchni 1 hektara uprawy
poszczególnych roślin lub ile substancji organicznej nagromadziło się w wyniku
zastosowania 1 tony nawozów naturalnych i organicznych na hektar [Kuś, Madej,
Kopiński 2006].
Wzór 1. Saldo bilansu substancji organicznej

gdzie:
xi – powierzchnia zasiewów poszczególnych grup roślin (w hektarach)
yj – ilość nawozów naturalnych i organicznych (w tonach)
wi – współczynniki reprodukcji i degradacji substancji organicznej dla poszczególnych
grup roślin (w tonach)
wj – współczynniki reprodukcji dla poszczególnych nawozów naturalnych i organicznych (w tonach)
i=1,2, 3, …, n; j=1,2, 3, …, m
∑xi – powierzchnia zasiewów na gruntach ornych w gospodarstwie rolnym (w hektarach)

Tabela 1
Współczynniki reprodukcji (+) i degradacji (-) substancji organicznej
dla gleb średnich (w tonach)
Lp.
1

Rośliny i nawozy
Okopowe

Jednostka
1 ha

Współczynnik
-1,40
-1,15

2

Kukurydza, warzywa

1ha

3

Zboża, oleiste, włókniste

1ha

-0,53

4

Strączkowe

1 ha

+0,35

5

Trawy

1 ha

+1,05

6

Motylkowe

1 ha

+1,96

7

Międzyplony na zielony nawóz

1 ha

+0,70

8

Słoma na przyoranie

1 tona

+0,180

9

Obornik

1 tona

+0,070

Gnojowica

1 tona

+0,028

10

Źródło: [Harasim 2006] oraz [Pruszek 2006].
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Badanym gospodarstwom rolnym przypisano taki poziom plonów uprawianych roślin, jaki GUS określił dla poszczególnych województw w ramach przeprowadzonych reprezentatywnych badań regionalnych.8 Badania te uwzględniały
zróżnicowanie wewnątrzregionalne gospodarstw rolnych, w tym m.in. ich strukturę obszarową, a także formę prawną.
Wielkość zbioru słomy w gospodarstwie rolnym obliczono jako sumę iloczynów
powierzchni uprawy zbóż, roślin strączkowych, rzepaku i rzepiku, ich plonu głównego oraz udziału plonu ubocznego (słomy) w plonie głównym (tabela 2). Z całkowitego zbioru słomy w danym gospodarstwie oszacowano ilość, która potencjalnie
mogła zostać przeznaczona na przyoranie. W związku z tym, badane gospodarstwa
podzielono na dwie grupy tj. na gospodarstwa bezinwentarzowe i z inwentarzem.
W gospodarstwach bezinwentarzowych założono, że cały zbiór słomy będzie
przeznaczony na przyoranie i tę wielkość uwzględniono w bilansie substancji organicznej. Natomiast w gospodarstwach z inwentarzem założono, że ilość słomy, jaka
mogła zostać przeznaczona na przyoranie, jest wynikiem różnicy pomiędzy zbiorem słomy a jej zużyciem na ściółkę i pasze. Wielkość zbioru słomy przeznaczonej
na ściółkę obliczono jako iloczyn liczby sztuk dużych inwentarza w gospodarstwie
i współczynnika 1,5, który oznacza przeciętne roczne zużycie słomy na ściółkę w tonach na jedną sztukę dużą. Natomiast ilość słomy przeznaczonej na paszę obliczono jako iloczyn liczby sztuk bydła, koni, owiec i współczynnika 0,8, który oznacza
przeciętne roczne zużycie słomy na paszę w tonach w przeliczeniu na sztukę dużą.9
Tabela 2
Stosunek plonu ubocznego do plonu głównego wybranych roślin
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
a

Wyszczególnienie
Pszenica jara
Pszenica ozima
Żyto jare i ozime
Jęczmień jary
Jęczmień ozimy
Owies
Pszenżyto
Mieszanki zbożowe
Rzepak i rzepik
Kukurydza na ziarno
Strączkowea

Współczynnik
0,94
0,91
1,44
0,86
0,87
1,08
1,13
0,90
0,80
1,00
1,00

Gatunki roślin uwzględnione w kalkulacji zbioru słomy według GUS:
bobik, groch pastewny, łubin słodki, wyka.

Źródło: [Harasim 2006] oraz [Kuś, Madej, Kopiński 2006].
8 Przeciętne plony głównych upraw rolniczych w poszczególnych województwach za 2007 r.

zostały opublikowane w publikacji [GUS 2008b].
9 Założenia te, jak i współczynniki 1,5 oraz 0,8 przyjęto za [Kuś, Madej, Kopiński 2006].

Szacunkowy bilans substancji organicznej w gospodarstwach indywidualnych ...

49

3. Wyniki
Wśród gospodarstw indywidualnych przeważały gospodarstwa o poprawnym
saldzie bilansu substancji organicznej w glebie (wykres 1). Udział tej grupy stanowił prawie 60% populacji gospodarstw indywidualnych w Polsce i uznano go za
relatywnie wysoki. W grupie gospodarstw o poprawnym saldzie próchnicy, przeciętne saldo wyniosło 0,43 t/ha, natomiast wśród gospodarstw o zaniżonym saldzie, poziom ten wyniósł - 0,39 t/ha. Różnica sald między badanymi grupami była
znacząca. Przeciętne saldo bilansu glebowej substancji organicznej kształtowało
się na dodatnim poziomie tj. 0,09 t/ha, co wskazuje na zrównoważenie materii
organicznej na poziomie kraju.
Wykres 1
Struktura gospodarstw indywidualnych według salda BSO

Źródło: Opracowano na podstawie danych US w Olsztynie.

Badania nad zawartością próchnicy w glebie podejmowano w IUNG-PIB. Badania te prowadzono na poziomie kraju, jak też w układzie wojewódzkim, a publikowane przeciętne wyniki dotyczyły okresu trzyletniego (lata 2002-2005). W okresie
tym, przeciętne saldo substancji organicznej dla Polski wyniosło 0,10 t/ha. W porównaniu z prezentowanymi w niniejszym artykule wynikami dotyczącymi 2007 r.,
przeciętny poziom salda bilansu uznano za zbliżony (różnica wyniosła 10%).
Badania prowadzone przez IUNG-PIB na wartościach średnich dla województw lub kraju w dłuższej perspektywie czasowej są niewątpliwie cennym źródłem informacji o stanie zawartości polskich gleb w materię organiczną. Badania
te wskazywały na ogólną tendencję, a także różnice międzyregionalne, jednakże
nie były miarodajne dla sytuacji konkretnych gospodarstw. W praktyce, w jednym
regionie występowały gospodarstwa specjalizujące się w produkcji zwierzęcej,
w których zagospodarowanie nadmiernych ilości nawozów naturalnych stwarzało
zagrożenie dla środowiska przyrodniczego, a równocześnie licznie występowały
gospodarstwa bezinwentarzowe, które miały problemy z utrzymaniem żyzności
gleby z uwagi na całkowity brak nawozów naturalnych [Kuś, Krasowicz, Kopiński
2008]. Kwestia ta była główną przesłanką dla autorki niniejszej pracy do podjęcia
próby oszacowania salda bilansu substancji organicznej na poziomie mikroeko-
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nomicznym, czyli na poziomie gospodarstwa rolnego, wykorzystując do tego celu
aktualne i dostępne dane statystyki publicznej.
Jak wynika z badań, udział gospodarstw o poprawnym saldzie próchnicy był
zróżnicowany regionalnie i wahał się w granicach od prawie 47% do ponad 70%
(mapa 1). Najwięcej gospodarstw o poprawnym saldzie bilansu substancji organicznej odnotowano w województwach północnych, w centralnej oraz południowozachodniej części Polski, najmniej natomiast w południowo-wschodniej
i zachodniej Polsce. W województwie podkarpackim i świętokrzyskim mniej niż
połowa gospodarstw wyróżniała się poprawnym saldem materii organicznej.
Mapa 1(a-d)
Gospodarstwa z dodatnim saldem BS (w proc., ogółem gospodarstwa
indywidualne = 100,0) według: a. Liczebności, b. Użytków rolnych,
c. Pogłowia zwierząt, d. Standardowej nadwyżki bezpośredniej
a.

b.

c.

d.

Źródło: Opracowano na podstawie danych US w Olsztynie.
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Przeciętne salda bilansu substancji organicznej w ujęciu wojewódzkim niwelują różnice między gospodarstwami w obrębie regionów (mapa 2). Województwo
zachodniopomorskie, lubuskie, dolnośląskie, podkarpackie oraz świętokrzyskie
to obszary Polski o ujemnym poziomie sald, co świadczy o zachodzącym procesie zubożenia gleby w próchnicę. Odmienną sytuację zaobserwowano w województwie warmińsko-mazurskim i wielkopolskim, gdzie salda kształtowały się
na relatywnie najwyższym poziomie. W 11 województwach stwierdzono dodatnie
przeciętne salda materii organicznej.
Na wykresie 2 przedstawiono strukturę gospodarstw według powierzchni
użytków rolnych. Wśród gospodarstw o poprawnym saldzie bilansu substancji
organicznej wystąpiło o 10 p.p. więcej mikrogospodarstw (gospodarstwa o powierzchni do 1 ha UR) w porównaniu do gospodarstw o zaniżonym saldzie. Również gospodarstwa z poprawnym wynikiem bilansowym dysponowały relatywnie
większą powierzchnią trwałych użytków zielonych (o 6 p.p.) oraz mniejszym areałem gruntów ornych (o 9 p.p.) (wykres 3). Należy podkreślić, iż trwała okrywa
glebowa, a w tym trwałe użytki zielone posiadają szczególne znaczenie w kształtowaniu dodatniego salda próchnicy w glebie. Wśród gospodarstw o poprawnym
saldzie substancji organicznej znalazły się również gospodarstwa bardzo małe,
posiadające znaczny udział trwałych użytków zielonych w strukturze użytków
rolnych.
Mapa 2
Przeciętne saldo BSO według województw

Źródło: Opracowano na podstawie danych US w Olsztynie.
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Struktura gospodarstw o zróżnicowanym saldzie BSO
według użytków rolnych

Wykres 2

Źródło: Opracowano na podstawie danych US w Olsztynie.

Wykres 3
Struktura użytków rolnych w gospodarstwach o zróżnicowanym
saldzie BSO

Źródło: Opracowano na podstawie danych US w Olsztynie.

W zależności od powierzchni użytkowanych gruntów rolnych, poziom przeciętnego salda bilansu substancji organicznej w badanych grupach gospodarstw kształtował się od -0,09 t/ha w mikrogospodarstwach (do 1 ha) do 0,34 t/ha wśród gospodarstw o powierzchni 25-50 ha użytków rolnych (wykres 4). W tym zakresie, wzrost
powierzchni użytkowanych gruntów ornych wiązał się jednocześnie z lepszym
wynikiem bilansowym. W gospodarstwach największych, o powierzchni powyżej
50 ha użytków rolnych, zaobserwowano złamanie się dodatniej tendencji. W gospodarstwach największych, wyniki bilansu zaczynają przyjmować mniej korzystne
wartości w porównaniu do gospodarstw o obszarze 5-50 ha użytków rolnych.
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Wykres 4
Przeciętne saldo bilansu materii organicznej (t/ha) w grupach gospodarstw
według powierzchni użytków rolnych

Źródło: Opracowano na podstawie danych US w Olsztynie.

Wykres 5
Przeciętne saldo bilansu materii organicznej (t/ha) w grupach
gospodarstw według standardowej nadwyżki bezpośredniej

Źródło: Opracowano na podstawie danych US w Olsztynie.

Podobne zależności stwierdzono w przypadku wartości standardowej nadwyżki bezpośredniej i przeciętnego salda bilansu substancji organicznej w badanych
gospodarstwach rolnych (wykres 5). Gospodarstwa o wielkości ekonomicznej 1640 ESU wyróżniały się najwyższym wynikiem bilansowym, natomiast mikrogospodarstwa tj. poniżej 2 ESU najniższym (odpowiednio 0,35 t/ha oraz 0,01 t/ha).
Liczby te wskazują na możliwość pogodzenia produkcji rolniczej przyjaznej dla
środowiska przyrodniczego z relatywnie korzystniejszymi wynikami ekonomicznymi. Wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego sprzyja lepszej organizacji gospodarstwa w aspekcie środowiskowym. Przy wartości standardowej
nadwyżki bezpośredniej powyżej 40 ESU, wskaźnik bilansu materii organicznej
zdecydowanie kształtował się na niższym poziomie w porównaniu do gospodarstw o wielkości 6-40 ESU.
W gospodarstwach o pożądanym saldzie substancji organicznej znacznie rzadziej uprawiano rośliny okopowe, tj. ziemniaki oraz buraki cukrowe, jak również
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warzywa gruntowe oraz rzepak i rzepik. Udział gospodarstw, w których uprawiano zboża był zbliżony, co mogło wynikać ze szczególnego znaczenia tej grupy
roślin w Polsce (m.in. wpływ przeważającego udziału gleb o niskiej jakości).
Rośliny strukturotwórcze relatywnie rzadziej były uprawiane w polskich gospodarstwach w porównaniu do innych dominujących grup roślin mimo to, wystąpiły zasadnicze różnice w częstości ich uprawy między badanymi grupami.
W gospodarstwach o zrównoważonym saldzie próchnicy częściej uprawiano rośliny strukturotwórcze, w tym około trzy razy częściej uprawiano rośliny strączkowe na ziarno oraz uprawy na przyoranie, jak również dwuipółkrotnie częściej
uprawy na zielonkę, w porównaniu do drugiej grupy gospodarstw10. Podobnie
rośliny ozime oraz poplony częściej uprawiano w gospodarstwach o poprawnym
saldzie w relacji do gospodarstw o zaniżonym saldzie próchnicy.
Udział roślin okopowych, przemysłowych oraz warzyw w strukturze zasiewów
na gruntach ornych był wielokrotnie wyższy w gospodarstwach o zaniżonym saldzie substancji organicznej w porównaniu do tych o poprawnym saldzie bilansu
(różnice dwukrotne przy ziemniakach oraz rzepaku i rzepiku, trzykrotne przy
burakach cukrowych oraz sześciokrotne przy warzywach). Odsetek roślin strukturotwórczych w zasiewach gruntów ornych kształtował się na wyższym poziomie w gospodarstwach o poprawnym saldzie próchnicy w porównaniu do drugiej
grupy gospodarstw (różnice trzykrotne przy uprawach na zielonkę, czterokrotne
przy uprawach na przyoranie oraz siedmiokrotne przy roślinach strączkowych na
ziarno).
Tabela 3
Odsetek gospodarstw indywidualnych według upraw polowych
(gospodarstwa z uprawami=100)
Wyszczególnienie

Gospodarstwa z saldem BSO

Gospodarstwa
ogółem

poprawnym

zaniżonym

Okopowe:
62,5

53,7

70,5

buraki cukrowe

ziemniaki

3,5

2,5

4,3

okopowe pastewne

7,9

8,0

7,8

87,8

90,6

85,4

4,0

3,0

5,0

17,0

12,0

21,4

Zboża, oleiste i włókniste, warzywa:
zboża (w tym kukurydza)
rzepak i rzepik
warzywa gruntowe

10 Zgodnie z metodologią GUS do upraw na zielonkę zaliczono następujące gatunki roślin polowych: kukurydzę, strączkowe pastewne, motylkowe pastewne (seradela i inne motylkowe drobnonasienne), trawy polowe, inne pastewne na gruntach ornych (w tym pastwiska polowe), natomiast
do uprawy na przyoranie (nawozy zielone) – strączkowe, łubin gorzki, seradelę i inne motylkowe
drobnonasienne, trawy polowe i inne uprawy.
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Gospodarstwa
ogółem

55

Gospodarstwa z saldem BSO
poprawnym

zaniżonym

Rośliny strukturotwórcze:
strączkowe na ziarno
uprawy na zielonkę
uprawy na przyoranie

3,3

5,3

1,6

19,2

27,7

11,6

1,5

2,3

0,8

Inne:
rośliny ozime

54,7

59,8

50,1

poplony jare

3,0

3,3

2,7

poplony ozime

3,1

3,4

2,8

Źródło: Opracowano na podstawie danych US w Olsztynie.

Odsetek powierzchni zasiewów poszczególnych upraw
w gospodarstw indywidualnych
Wyszczególnienie

Gospodarstwa
ogółem

Tabela 4

Gospodarstwa z saldem BSO
poprawnym

zaniżonym

Okopowe:
ziemniaki

5,3

3,5

7,1

buraki cukrowe

2,0

1,0

3,0

okopowe pastewne

0,3

0,3

0,4

Zboża, oleiste i włókniste, warzywa:
zboża (w tym kukurydza)

75,5

77,7

73,2

rzepak i rzepik

5,2

3,5

7,0

warzywa gruntowe

1,7

0,5

3,0

strączkowe na ziarno

0,8

1,4

0,2

uprawy na zielonkę

5,3

8,2

2,4

uprawy na przyoranie

0,2

0,4

0,1

rośliny ozime

32,3

32,8

31,8

poplony jare

1,5

1,5

1,6

poplony ozime

2,2

2,1

2,3

Rośliny strukturotwórcze:

Inne:

Źródło: Opracowano na podstawie danych US w Olsztynie.

Ze względu na stosunkowo niski udział roślin strukturotwórczych w przeciętnej strukturze upraw, a jednocześnie wysoki udział roślin, których uprawa skutkuje zubożeniem gleby w próchnicę, zasadniczym elementem i ważnym w zrównoważeniu salda substancji organicznej w glebie jest nawożenie naturalne, a także
organiczne (przyorana słoma), choć to drugie wiąże się z ograniczeniami.11 Sub11 Według badań IUNG-PIB za lata 2002-2005, przeciętnie w kraju w następstwie rolniczego
użytkowania gruntów ornych zmniejszała się ilość glebowej substancji organicznej o ponad 0,5 t na
1 ha w ciągu roku (z wahaniami w województwach 0,4-0,7 t na 1 ha). [Kuś, Madej, Kopiński 2008].
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stytucja nawozów naturalnych (pochodzenia zwierzęcego) nawozami pochodzenia roślinnego jest wskazana, jednakże w pewnych granicach. Zbyt częste przyorywanie słomy zbożowej może powodować także szereg zjawisk niekorzystnych,
do których zaliczane jest [Kuś, Madej, Kopiński 2008]:
– powstawanie w glebie biologicznie czynnych substancji, które szczególnie
wyraźnie hamują początkową fazę wzrostu roślin;
– zachwianie gospodarki azotowej w glebie, gdyż słoma zbożowa zawiera tylko około 0,5% azotu, a stosunek węgla do azotu kształtuje się w niej, jak
80-100:1. Z tego względu, mikroorganizmy powodujące jej rozkład w glebie
muszą pobierać azot z innych źródeł, co może powodować gorsze zaopatrzenie roślin w ten składnik;
– przyorywanie słomy, szczególnie zbóż ozimych pod zboża ozime, stwarza
niebezpieczeństwo nasilonego występowania niektórych chorób, a zwłaszcza fuzarioz, łamliwości źdźbła i atakujących kiełkujące rośliny.
Wymienione argumenty wskazują na szczególne znaczenie produkcji zwierzęcej w procesie bilansowania glebowej materii organicznej w Polsce. Jak wynika
z prezentowanych badań za 2007 r., wyższy poziom obsady zwierząt inwentarskich na użytkach rolnych, a także wyższy poziom nawożenia naturalnego, skutkuje jednoczesnym wzrostem poziomu materii organicznej w glebie (rysunek 6).
Gospodarstwa ukierunkowane wyłącznie na produkcję roślinną (gospodarstwach
bezinwentarzowych) mają relatywnie największy problem z pokryciem ilość ubywającej materii organicznej z gleby innymi jej źródłami (przeciętne saldo w tych
gospodarstwach to -0,06t/ha).
Rysunek 6
Przeciętne saldo bilansu materii organicznej w grupach gospodarstw
według obsady zwierząt na użytkach rolnych

Źródło: Opracowano na podstawie danych US w Olsztynie.

5. Wnioski
W pracy zaprezentowano wyniki oszacowanego salda bilansu materii organicznej w glebie dla gospodarstw indywidualnych. W tym celu posłużono się danymi statystyki publicznej zebranymi w ramach badania struktury gospodarstw
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rolnych w 2007 r. Otrzymane wyniki dotyczyły całej zbiorowości gospodarstw
indywidualnych w Polsce tj. 2 300 tysięcy gospodarstw.
Na podstawie przedstawionych wyników, a także literatury przedmiotu, sformułowano kilka wniosków:
• Saldo bilansu substancji organicznej w glebie jest ważnym wskaźnikiem rolnośrodowiskowym, będącym źródłem informacji o oddziaływaniu rolnictwa na środowisko przyrodnicze.
• Wyniki badań przeprowadzonych na uzupełniających się poziomach ekonomicznych (makro-, mezo- i mikroekonomicznym) pozwalają na całościową
i wielostronną ocenę problematyki bilansowania materii organicznej w glebie.
Saldo bilansu materii organicznej z poziomu kraju pozwala na dokonywanie
porównań międzynarodowych, wyniki z poziomu województw naświetlają
problematykę regionalnego zróżnicowania i siły oddziaływania wybranych
regionów na środowisko przyrodnicze w relacji do pozostałych obszarów,
natomiast ujęcie mikroekonomiczne, czyli wyniki badań dla poszczególnych
gospodarstw rolnych umożliwiają określenie liczebności, szczegółowej charakterystyki produkcji i organizacji w badanych podmiotach.
• Struktura obszarowa i ekonomiczna gospodarstw indywidualnych ma duże
znaczenie w kształtowaniu dodatniego salda bilansu glebowej substancji organicznej. Zarówno w bardzo małych, jak również w bardzo dużych gospodarstwach rolnych pod względem powierzchni użytków rolnych i wielkości
ekonomicznej (ESU), wynik bilansowy przyjmuje wartości relatywnie niższe.
• Szczególne znaczenie w bilansowaniu glebowej substancji organicznej posiadają rośliny strukturotwórcze oraz nawozy naturalne.
• Problem ze zbilansowaniem glebowej substancji organicznej jest najbardziej
widoczny w gospodarstwach bezinwentarzowych. W aspekcie zrównoważonego rozwoju szczególna waga przypisana jest gospodarstwom, w których
prowadzona jest jednocześnie produkcja roślinna i zwierzęca.
• Czynniki organizacyjne, zależne od producenta rolnego (np. struktura produkcji roślinnej, kierunek produkcji) determinują możliwość zbilansowania
materii organicznej w glebie.
• Przedstawione w artykule wyniki i analizy dotyczące zróżnicowania regionalnego oraz wielkości gospodarstw mogą być ważną wskazówką dla kształtowania krajowych i wojewódzkich planów działania.
• Prowadzony obecnie Powszechny Spis Rolny 2010 stwarza możliwość kontynuacji badań nad zawartością materii organicznej w glebie na poziomie
gospodarstwa indywidualnego. Wyniki uśrednione z dłuższego okresu pozwoliłby na zniwelowanie wpływu błędów szacunkowych oraz wyższą dokładność wyników rachunkowych.
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SZACUNKOWY BILANS SUBSTANCJI ORGANICZNEJ W GOSPODARSTWACH
INDYWIDUALNYCH W 2007 ROKU

Słowa kluczowe: bilans substancji organicznej, gospodarstwa indywidualne, badanie
strukturalne gospodarstw rolnych, GUS
STRESZCZENIE

W opracowaniu ustalono szacunkowe salda bilansu substancji organicznej w glebie
dla poszczególnych gospodarstw indywidualnych w Polsce, a także dla województw oraz
kraju. W tym celu wykorzystano najbardziej aktualne dane statystyczne GUS z poziomu
gospodarstwa rolnego za 2007 r. Wynik bilansu substancji organicznej w glebie uznany
jest za wskaźnik rolnośrodowiskowy, będący źródłem informacji o oddziaływaniu rolnictwa na środowisko przyrodnicze.
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THE CALCULATION OF THE SOIL ORGANIC MATTER IN THE INDIVIDUAL
FARMS IN 2007

Key words: the soil organic matter, individual farms, the structural research of agricultural farms, Central Statistical Office
SUM M A RY

The study presents an estimated balance of organic soil matter in individual farms
in Poland, as well as in voivodeships and at the country level. In this regard, there were
used current statistical data of Central Statistical Office from the farm level concerned in
research in 2007. The balance of organic soil matter is very important agri-environmental
indicator, which is a source of information about the impact of agriculture on the environment.
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SZACUNKOWE SALDO BILANSU AZOTU, FOSFORU i POTASU
W GOSPODARSTWACH INDYWIDUALNYCH W 2007 r. (część I)1
1. Wstęp

Współczesne rolnictwo pełni funkcje produkcyjne, ekonomiczne oraz w coraz szerszym zakresie środowiskowe [Duer, Fotyma 1995]. Równowaga między
ochroną środowiska, korzyściami ekonomicznymi oraz społecznymi jest konieczna, by w maksymalnym stopniu zapewnić regenerację zasobów przyrodniczych
niezbędnych do dalszych działań produkcyjnych oraz możliwości zapewnienia
godnego standardu życia [Faber 2001]. Działalność rolnicza ingerując w silnym
stopniu w naturalny obieg składników materii i energii, stwarza określone zagrożenia dla równowagi ekosystemów. By zachować tę równowagę, konieczne jest
ograniczenie praktyk rolniczych, które oddziałują negatywnie na stan środowiska.
Obecnie trudno sobie wyobrazić rolnictwo bez stosowania nawozów. Nawożenie jest podstawowym czynnikiem plonotwórczym, a także jednym z głównych
wskaźników oceny intensywności gospodarowania w rolnictwie [Igras, Kopiński
2007]. Dostarczenie uprawianym roślinom właściwej ilości składników pokarmowych jest warunkiem uzyskania pożądanego plonu, tym samym wykorzystania
potencjału produkcyjnego roślin. Pomimo kluczowej roli jaką odgrywa nawożenie w technologii produkcji roślinnej, skutki nawożenia mogą być zarówno pozytywne, jak i negatywne. Nieracjonalne nawożenie stwarza ryzyko ekonomiczne,
a także środowiskowe. Stosowane dawki nawozów muszą jednocześnie uwzględniać potrzeby pokarmowe uprawianych roślin, możliwości agrotechniczne, jak
również warunki konkretnego siedliska: jakość gleb, warunki klimatyczne, stan
nawodnienia gruntów itp.

1 Praca naukowa finansowana ze środków budżetowych na naukę w latach 2010-2012 jako projekt badawczy, nr umowy 0316/B/H03/2010/39. Artykuł ten stanowi część pierwszą opracowania.
Zagadnienie bilansu nawozowego będzie kontynuowane w Zagadnieniach Doradztwa Rolniczego.
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Ubytek składników pokarmowych z gleby w postaci zbieranych plonów roślin,
musi być wyrównywany poprzez stosowanie nawozów naturalnych, organicznych
i mineralnych. Nawożenie powinno bilansować potrzeby pokarmowe roślin, ale
jednocześnie nie może tworzyć zbyt wysokich rezerw makroskładników w glebie.
Nadmierne nawożenie jest nieopłacalne ze względu na zbyt wysokie koszy ponoszone na zakup przemysłowych środków produkcji, jak również może prowadzić
do obniżenia plonów roślin, głównie w zakresie ich jakości, a także masy. Niezrównoważona gospodarka nawozami, w szczególności azotem i fosforem, stwarza poważne zagrożenia z jednej strony dla zdrowia ludzi i zwierząt, z drugiej zaś
dla środowiska przyrodniczego. Nadmiar niewykorzystanych składników pokarmowych przedostaje się do wód gruntowych, powierzchniowych (jeziora, rzeki)
oraz atmosfery (dotyczy związków azotu). Odwrócenie skutków nieracjonalnych
praktyk nawozowych jest bardzo trudne, a często nawet niemożliwe.
Niestety, zbyt niskie nawożenie uprawianych roślin również wywiera negatywny wpływ na stan środowiska. Niedobór składników pokarmowych prowadzić
może do zmian w zasobności gleby w główne makroskładniki, może obniżyć żyzność gleby, a czasem nawet skutkować jej degradacją. Odnowienie rezerw fosforu i potasu na mocno zubożonych glebach jest kosztowne i długotrwałe2. Deficyt
nawet jednego składnika pokarmowego (azotu, fosforu czy potasu), przyczynia
się do niepełnego wykorzystania potencjału produkcyjnego gleby, a także pozyskania stosunkowo niższych plonów uprawianych roślin.
Rolnictwo polskie charakteryzuje się znacznym zróżnicowaniem widocznym
m.in. na poziomie województw, wynikającym z różnych uwarunkowań przyrodniczo-organizacyjnych i ekonomiczno-rolniczych [Kopiński 2008]. Zróżnicowanie
to przejawia się także w zasobności gleb w ważne makroelementy. Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie w poziomie i rodzaju nawożenia, dostosowanym do
warunków lokalnych, w celu efektywnego wykorzystania składników pokarmowych przez uprawiane rośliny. Zasadniczą podstawą do wyznaczenia odpowiednich dawek nawozów jest bilans podstawowych składników pokarmowych, czyli
azotu, fosforu i potasu. Saldo bilansu jest ważnym wskaźnikiem agro-środowiskowym, świadczącym o poprawności gospodarowania składnikami mineralnymi
oraz służącym do oceny poziomu zrównoważenia gospodarstw rolnych [Kopiński
1999 oraz Kopiński 2006]. Saldo bilansu głównych makroskładników dostarcza
cennych informacji o poprawności nawożenia oraz pozwala na optymalne ustalenie gospodarki nawozowej w całym gospodarstwie rolnym. By wykonać bilans
nawozowy bardzo ważna jest znajomość zasobności gleb, czy też normatywnego
zapotrzebowania roślin na składniki pokarmowe. Pomocnym narzędziem do tego
celu są programy komputerowe takie jak: NawSald [Jadczyszyn 2009]. Teoretycz2 W takiej sytuacji konieczne jest systematyczne i zwiększone nawożenie przez około 10-15 lat
[www.wodr.poznan.pl].
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nie zalecane jest coroczne sporządzanie bilansu nawozowego, by poziom nawożenia uwzględniał rzeczywiste potrzeby uprawianych roślin w danym roku, jednakże w praktyce rolnicy znacznie rzadziej tak precyzyjnie ustalają dawki składników
pokarmowych.
Bilans makroskładników może być sporządzany różnymi metodami oraz na
różnych poziomach np. pola, gospodarstwa, rejonu, kraju. Popularną metodą oceny przepływu składników pokarmowych jest bilans sporządzany według metodologii zaproponowanej przez OECD tzw. „bilans na powierzchni pola”, a od 2003 r.
określany jako „bilans brutto”3. Celem tej metody jest ocena obciążenia gleby
składnikami mineralnymi [Fotyma, Igras, Kopiński, Głowacki 2000]. W IUNGPIB corocznie obliczany jest bilans azotu i fosforu na poziomie kraju oraz województw m.in. na potrzeby prowadzonych statystyk przez OECD. Za bezpieczne
dla środowiska przyjmuje się dodatnie saldo bilansu azotu brutto znajdujące się
w przedziale 30-70 kg na 1 hektar użytków rolnych [Kopiński 2008]. Saldo fosforu
i potasu (przy średniej zasobności gleb w te składniki) powinno kształtować się
na poziomie zbliżonym do zera [Kopiński 2006a]. Na glebach o bardzo niskiej
i niskiej zawartości fosforu i potasu zaleca się stosowanie większych o około 50%
ilości makroskładników w relacji do ich pobrania. Natomiast na glebach o zasobności wysokiej i bardzo wysokiej, dawki fosforu i potasu można zmniejszyć o około 50% w stosunku do pobrania z plonami roślin [Duer, Fotyma 2002 oraz www.
odr.zetobi.com.pl]. Uwzględniając potrzeby produkcyjne, skutki środowiskowe,
a także zróżnicowanie przestrzenne zasobności gleb w fosfor i potas, w niektórych
regionach bezpieczne saldo fosforu może kształtować się na poziomie do 6 kg na
1 hektar użytków rolnych, a potasu do 15 kg na 1 hektar użytków rolnych.

2. Materiał i metody
Celem niniejszej pracy jest określenie sald bilansu nawozowego poszczególnych makroskładników tj. azotu, fosforu i potasu w gospodarstwach indywidualnych na podstawie danych statystyki publicznej.
W pracy posłużono się danymi statystycznymi zebranymi w ramach przeprowadzonego badania strukturalnego przez Główny Urząd Statystyczny (GUS)
w 2007 r. Próba badawcza liczyła 200 tysięcy gospodarstw indywidualnych.4 Go3 Terminologia angielska: „bilans na powierzchni pola” – „soil surface nutrient balance”; „bi-

lans brutto” – „gross balance”.
4 W statystykach GUS „Za gospodarstwo indywidualne uważa się gospodarstwo rolne o powierzchni użytków rolnych od 0,10 ha, będące własnością lub znajdujące się w użytkowaniu osoby
fizycznej lub grupy osób oraz gospodarstwo rolne osoby nie posiadającej użytków rolnych lub posiadającej użytki o powierzchni mniejszej niż 0,10 ha, która ma co najmniej: 1 sztukę bydła lub (i) 5 sztuk
trzody chlewnej albo 1 lochę lub (i) 3 sztuki owiec lub (i) kóz lub (i) 1 konia lub (i) 30 sztuk drobiu lub
(i) 1 strusia lub (i) 5 sztuk samic królików lub (i) 5 sztuk samic pozostałych zwierząt futerkowych lub
(i) 3 sztuki pozostałych zwierząt utrzymywanych na rzeź lub (i) 1 pień pszczeli”. [GUS 2008a].
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spodarstwa te zostały wybrane przez GUS w drodze kwalifikacji statystycznych
(schemat losowania warstwowego), zapewniając warunek reprezentatywności
wyników dla całej zbiorowości gospodarstw indywidualnych w Polsce, tj. dla ponad 2 300 tysięcy gospodarstw.5
Saldo bilansu obliczono na poziomie każdego gospodarstwa rolnego objętego
badaniem strukturalnym. Do tego celu zastosowano metodę OECD, którą posługuje się także IUNG-PIB. Metodę tą dostosowano do zakresu dostępnych danych
statystycznych pochodzących z poziomu gospodarstwa rolnego. Głównym atutem
przeprowadzonego badania strukturalnego są szczegółowe informacje z poziomu
gospodarstwa rolnego dotyczące powierzchni uprawianych gatunków roślin, stanu pogłowia zwierząt gospodarskich, a także ilości zużytych nawozów mineralnych. Niestety mankamentem tego badania jest brak danych o poziomie plonów
uprawianych roślin6, a także dotyczących gospodarki nawozami organicznymi
w badanych podmiotach. W związku z powyższym, brakujące wielkości oszacowano.7 Przedstawione w pracy wyniki należy traktować jako wielkości przybliżone, pozwalające głównie na dokonywanie porównań badanych jednostek, jak
też województw. Na podstawie otrzymanych wyników wyróżniono gospodarstwa
o optymalnym (poprawnym), zawyżonym i zaniżonym saldzie bilansu azotu, fosforu i potasu.
Bilans nawozowy został obliczony oddzielnie dla poszczególnych makroelementów, takich jak azot (N), fosfor (P), potas (K) w odniesieniu do powierzchni
użytków rolnych utrzymanych w dobrej kulturze rolnej, czyli na 1 hektar UR.
Oznacza on różnicę między sumą makroelementów wnoszonych do gleby a sumą
makroelementów wynoszonych z gleby (rysunek 1).
W kalkulacji bilansu nawozowego, po stronie przychodów uwzględniono makroskładniki pochodzące z nawozów (mineralnych, naturalnych, organicznych,
w przypadku azotu również z opadu atmosferycznego oraz biologicznego wiązania tego pierwiastka), natomiast po stronie rozchodów określono ilość skład5 Szczegółowy opis badania strukturalnego wraz z metodą doboru gospodarstw do badania,
a także z najważniejszymi charakterystykami produkcyjno-organizacyjnymi polskiego rolnictwa
został zaprezentowany w publikacji [GUS 2008a]. Koordynacją badania strukturalnego zajmował
się Urząd Statystyczny w Olsztynie.
6 Badanym gospodarstwom rolnym przypisano taki poziom plonów uprawianych roślin, jaki
GUS określił dla poszczególnych województw w ramach przeprowadzonych reprezentatywnych
badań regionalnych. Badania te uwzględniały zróżnicowanie wewnątrzregionalne gospodarstw rolnych, w tym m.in. ich strukturę obszarową, a także formę prawną. Przeciętne plony głównych upraw
rolniczych w poszczególnych województwach za 2007 r. zostały opublikowane w publikacji [GUS
2008b].
7 Problematyce bilansowania głównych makroskładników w glebie, autorka poświęciła również publikację [Wrzaszcz 2009]. W publikacji tej szczegółowo zaprezentowano poszczególne etapy
obliczeń bilansu nawozowego w gospodarstwach rolnych, zasoby danych indywidualnych jakimi
dysponuje GUS, a także przyjęte założenia pozwalające na uzupełnienie brakujących statystyk.
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ników wynoszonych w zbiorach roślin z użytków rolnych, w plonie głównym
i ubocznym. Dodatnie saldo bilansu jest wynikiem przeważających przychodów
(dawek nawozowych) nad rozchodami (potrzebami pokarmowymi roślin). Generowana nadwyżka makroskładników akumuluje się w glebie, bądź też przedostaje
się do wody, czy do atmosfery.
Rysunek 1
Główne elementy bilansu brutto NPK według metody OECD

Źródło: Opracowano na podstawie [Kopiński 2008].

Obliczone salda bilansu porównano z pożądanymi saldami składników pokarmowych NPK na hektar użytków rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach (tabela 1). Optymalne zakresy sald bilansu nawozowego
poszczególnych makroelementów cechowały się różnym poziomem i rozpiętością
uzależnioną od lokalizacji gospodarstwa rolnego.8
8 Przedstawione w tabeli 1 optymalne przedziały sald, zostały ustalone w oparciu o określone
poziomy optymalnych sald poszczególnych makroskładników na 1 hektar użytków rolnych w każdym z województw. Podstawą tych obliczeń była m.in. zasobność gleb w wymienione makroskładniki [Kopiński 2008]. Rozpiętość przedziału dla azotu obliczono jako kryterium dopuszczalnego
salda (nadwyżki) azotu brutto ± 10%, ale nie więcej niż 10 kg rozstęp, natomiast dla fosforu i potasu:
kryterium poprawnego salda bilansu ± 2,5 kg, czyli 5 kg rozstęp.

Szacunkowe saldo bilansu azotu, fosforu i potasu w gospodarstwach indywidualnych ... 65

Otrzymane wyniki bilansu nawozowego pozwoliły na wyróżnienie grup gospodarstw o zróżnicowanym saldzie bilansu azotu, fosforu i potasu, a mianowicie: gospodarstwa o optymalnym (zrównoważonym) saldzie, gospodarstwa o zawyżonym
saldzie (czyli przekraczającym maksymalny poziom, informujący o stratach danego
składnika i jego negatywnym oddziaływaniu na środowisko), a także gospodarstwa
o zaniżonym saldzie (czyli kształtującym się poniżej minimalnego poziomu, świadczącym o zbyt małych dawkach nawozów w stosunku do potrzeb pokarmowych
roślin, a także zachodzącym procesie zmniejszania żyzności gleby).
Tabela 1
Optymalne przedziały sald głównych makroskładników w gospodarstwach
rolnych według województw (kg/1 ha UR)
Lp.

Województwo

Saldo N

Saldo P

Saldo K

MIN

MAX

MIN

MAX

MIN

MAX
8,5

1

Dolnośląskie

23,0

28,1

-1,1

3,9

3,5

2

Kujawsko-pomorskie

50,1

60,1

-2,9

2,1

0,7

5,7

3

Lubelskie

33,3

40,7

0,1

5,1

9,4

14,4

4

Lubuskie

28,9

35,3

-2,1

2,9

5,9

10,9

5

Łódzkie

44,6

54,6

-0,2

4,8

15,2

20,2

6

Małopolskie

38,2

46,6

1,7

6,7

9,1

14,1

7

Mazowieckie

40,1

49,1

-1,7

3,3

15,5

20,5

8

Opolskie

37,2

45,4

-2,7

2,3

9,1

14,1

9

Podkarpackie

27,9

34,1

0,5

5,5

9,4

14,4

10

Podlaskie

45,9

55,9

0,8

5,8

17,5

22,5

11

Pomorskie

35,3

43,1

-2,4

2,6

4,8

9,8

12

Śląskie

35,2

43,0

-0,2

4,8

5,7

10,7

13

Świętokrzyskie

33,5

40,9

1,5

6,5

10,5

15,5

14

Warmińsko-mazurskie

37,3

45,5

-0,9

4,1

4,6

9,6

15

Wielkopolskie

55,9

65,9

-3,5

1,5

12,8

17,8

16

Zachodniopomorskie

24,8

30,4

-0,7

4,3

5,0

10,0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań i konsultacji z IUNG-PIB.

3. Wyniki
Poprawny bilans azotu odnotowano w około 5% gospodarstw (wykres 1a).
Przeważająca część gospodarstw cechowała się zaniżonym saldem tego makroskładnika (57%). W gospodarstwach tych dostarczano zbyt małą ilość azotu
względem potrzeb nawozowych uprawianych roślin. Co trzecie gospodarstwo
rolne wyróżniło się za wysokim saldem bilansu azotu, będącym skutkiem zbyt intensywnej gospodarki nawozowej. Podobne relacje między grupami gospodarstw
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(o optymalnym, zawyżonym i zaniżonym saldzie) zaobserwowano przy rozkładzie gospodarstw według salda bilansu potasu (wykres 1c). Niespełna 4% gospodarstw cechowało się zrównoważonym saldem bilansu potasu, natomiast zaniżone saldo danego makroskładnika stwierdzono aż w 65% badanych jednostek. Poprawnym saldem bilansu fosforu charakteryzowało się prawie 17% gospodarstw
indywidualnych (wykres 1b). To znacznie wyższy odsetek (ponad trzykrotnie)
w porównaniu z gospodarstwami o optymalnym saldzie azotu i potasu. Strukturę
gospodarstw indywidualnych pod względem gospodarki fosforem można uznać
za bardziej poprawną w relacji do innych badanych makroskładników.
Wykres 1a-c
Struktura gospodarstw indywidualnych
według salda bilansu głównych makroskładników

Na wykresie wydzielono grupę gospodarstw „pozostałych”. To gospodarstwa bez
użytków rolnych lub z użytkami rolnymi nie utrzymanymi w dobrej kulturze rolnej.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych US w Olsztynie.

Dane w układzie regionalnym dotyczące udziału gospodarstw i powierzchni
użytków rolnych według salda bilansu azotu zamieszczono w tabeli 2. Najwięcej
gospodarstw cechujących się zrównoważonym nawożeniem azotem odnotowano
w województwie kujawsko-pomorskim i łódzkim, najmniej natomiast w śląskim
i zachodniopomorskim. Za interesującą uznano relację liczebności gospodarstw
o zawyżonym i zaniżonym saldzie bilansu azotu, która kształtowała się na zbli-
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żonym poziomie w województwach kujawsko-pomorskim, łódzkim, lubelskim
i świętokrzyskim. Województwa podlaskie, małopolskie, podkarpackie i śląskie
cechowały się ponad dwukrotną przewagą gospodarstw o zaniżonym saldzie
względem gospodarstw o zawyżonym saldzie bilansu azotu. W województwie
opolskim stwierdzono trzykrotną przewagę gospodarstw o zniżonym saldzie bilansu azotu względem gospodarstw generujących nadwyżki bilansowe.
Tabela 2
Udział gospodarstw i powierzchni użytków rolnych według salda bilansu
azotu w województwach (gospodarstwa indywidualne=100)
Lp

Wyszczególnienie

Saldo N optymalne

Saldo N zawyżone

Saldo N zaniżone

gosp. (%)

UR (%)

gosp. (%)

UR (%)

gosp. (%)

1 Kujawsko-pomorskie

6,3

7,0

45,0

60,6

48,7

UR (%)
32,4

2 Łódzkie

6,2

7,3

45,2

56,6

48,6

36,1

3 Wielkopolskie

6,1

7,0

39,8

52,9

54,0

40,1

4 Mazowieckie

6,1

6,7

41,2

54,8

52,8

38,5

5 Podlaskie

5,9

8,2

25,9

36,3

68,2

55,5

6 Lubelskie

5,5

6,7

46,2

52,2

48,3

41,1

7 Pomorskie

5,5

6,1

37,4

47,8

57,1

46,1

8 Świętokrzyskie

5,4

5,8

46,4

54,0

48,2

40,2

9 Małopolskie

5,2

6,9

28,0

33,2

66,7

59,9

Polska
10 Podkarpackie

5,1
4,1

6,2
5,2

37,2
31,8

49,5
34,5

57,2
64,2

44,3
60,4

11 Opolskie

4,1

6,8

21,7

30,5

74,2

62,7

12 Warmińsko-mazurskie

3,7

4,8

36,9

53,6

59,4

41,6

13 Dolnośląskie

3,7

3,6

40,8

51,0

55,5

45,4

14 Lubuskie

3,6

3,5

43,8

54,3

52,6

42,2

15 Śląskie

3,1

4,7

25,8

44,1

71,1

51,2

16 Zachodniopomorskie

2,6

3,1

39,0

48,5

58,4

48,3

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych US w Olsztynie.

Przeciętne wyniki sald bilansu azotu obliczone w ujęciu regionalnym, skłaniają do odmiennej oceny gospodarki nawozowej (mapa 1). Za punkt odniesienia
przyjęto przeciętne normy salda bilansu azotu dla województw, kształtujące się
w przedziale 30-70 kg na 1 ha użytków rolnych. Na tym tle, największe zagrożenie
dla środowiska spowodowane zbyt wysokim saldem bilansu azotu stwierdzono
w województwie wielkopolskim, kujawsko-pomorskim oraz łódzkim. Podobnie
województwo podkarpackie i opolskie cechowało się niezrównoważoną gospodarską nawozową badanego makroskładnika, jednakże wynikającą z niedostatecznego pokrycia potrzeb pokarmowych uprawianych roślin nawozami. Prezentowane przeciętne wyniki w ujęciu regionalnym znajdują odzwierciedlenie
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w dotychczas prowadzonych badaniach przez IUNG-PIB w Puławach [Kopiński 2007]9. Przeciętne saldo bilansu azotu w Polsce kształtowało się na poziomie
53 kg N/ha, a wynik ten uznano za bezpieczny dla środowiska przyrodniczego.
Mapa 1
Przeciętne saldo bilansu azotu w gospodarstwach indywidualnych
określone na poziomie województw

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych US w Olsztynie.

W tabeli 3 przedstawiono dane w układzie regionalnym dotyczące udziału gospodarstw i powierzchni użytków rolnych w zależności od wyniku bilansu fosforu. Najwięcej gospodarstw cechujących się zrównoważonym saldem bilansu fosforu odnotowano w województwie zachodniopomorskim i pomorskim, najmniej
natomiast w małopolskim i podkarpackim. Województwa podkarpackie, małopolskie i podlaskie wyróżniły się dwukrotną przewagą gospodarstw o zaniżonym
wyniku bilansowym względem gospodarstw o zawyżonym saldzie bilansu fosforu. Relację odwrotną zaobserwowano w województwie kujawsko-pomorskim
oraz wielkopolskim.

9 Wyniki badań prowadzonych przez IUNG-PIB dotyczyły wszystkich gospodarstw w Polsce
tj. gospodarstw indywidualnych oraz gospodarstw z osobowością prawną, natomiast autorka niniejszej pracy skoncentrowała się na pierwszej grupie. Prezentowane dane dotyczą jednego roku, natomiast badania IUNG-PIB odnoszą się do okresu kilkuletniego i odzwierciedlają wyniki przeciętne.
W związku z tym, średnie wyniki sald bilansu azotu brutto w poszczególnych województwach są
bardzo zbliżone, ale nie są to wielkości identyczne.
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Tabela 3
Udział gospodarstw i powierzchni użytków rolnych według salda bilansu
fosforu w województwach (gospodarstwa indywidualne=100)
Saldo P optymalne

Saldo P zawyżone

Saldo P zaniżone

Lp.

Wyszczególnienie

gosp. (%)

UR (%)

gosp. (%)

UR (%)

gosp. (%)

UR (%)

1

Zachodniopomorskie

23,7

16,9

31,1

32,8

44,7

50,3

2

Pomorskie

20,4

16,5

42,4

51,0

36,1

32,5

3

Lubuskie

19,8

15,2

43,6

49,6

35,4

35,3

4

Śląskie

19,5

15,0

29,5

43,5

50,3

41,5

5

Opolskie

19,3

19,0

37,6

50,5

42,3

30,5

6

Łódzkie

18,8

16,8

43,5

52,2

37,4

31,0

7

Mazowieckie

18,2

16,0

43,0

56,0

38,7

28,0

8

Warmińsko-mazurskie

17,9

16,1

32,1

41,8

49,1

42,1

9

Dolnośląskie

17,8

14,3

34,2

41,3

46,1

44,4

10

Kujawsko-pomorskie

17,4

14,7

52,6

64,9

29,8

20,4

11

Polska
Wielkopolskie

16,5
16,4

16,1
12,9

37,5
56,6

48,6
68,1

45,6
26,3

35,3
19,0

12

Podlaskie

15,2

19,2

28,5

38,7

56,1

42,1

13

Lubelskie

14,3

17,2

40,7

45,6

44,9

37,2

14

Świętokrzyskie

14,2

16,0

34,9

41,1

50,5

43,0

15

Podkarpackie

13,9

16,7

26,9

29,8

59,1

53,6

16

Małopolskie

13,6

16,5

28,0

31,2

58,2

52,2

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych US w Olsztynie.

Z badań przeprowadzonych przez IUNG-PIB dotyczących przestrzennego
zróżnicowania zasobności gleb w przyswajalny fosfor wynika, że około 38% gleb
użytków rolnych wykazuje niską i bardzo niską zawartość fosforu, 28% gleb średnią, a tylko 35% gleb wysoką i bardzo wysoką [Igras, Lipiński 2006]10. Największe
obszary gleb o wysokiej i bardzo wysokiej zawartości fosforu przyswajalnego występują w północnej, północno-zachodniej, zachodniej i południowo-zachodniej
Polsce, natomiast wschodnia i południowo-wschodnia cześć kraju odznacza się
glebami o niskiej lub bardzo niskiej zawartości fosforu (mapa 2). Na obszarach
Polski o wyższej zasobności gleb w fosfor stwierdzono również wyższy udział gospodarstw o optymalnym saldzie fosforu, jak również w rejonach tych przeważały gospodarstwa o relatywnie wyższym saldzie bilansu fosforu (w szczególności
w województwie wielkopolskim i kujawsko-pomorskim).
Podobnie jak w przypadku azotu, prezentacja przeciętnych sald bilansu fosforu
obliczonych na poziomie poszczególnych województw dostarczyła dodatkowych
informacji oraz skłoniła do szerszej interpretacji wyników (mapa 3). Za bezpiecz10 Badania przeprowadzone przez IUNG-PIB dotyczyły okresu 2003-2005.
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ny dla środowiska wynik bilansowy na poziomie kraju, a także regionów przyjęto
dodatnie saldo fosforu nieprzekraczające 6 kg fosforu na 1 ha użytków rolnych.
Na tym poziomie kształtowało się średnie saldo bilansu w Polsce, które oceniono
jako wynik niezagrażający równowadze środowiskowej. Zbyt wysokie przeciętne
saldem bilansu fosforu, przekraczające optymalne wielkości, stwierdzono w województwie wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, łódzkim oraz
świętokrzyskim, czyli w województwach centralnej części Polski. Wymienione
regiony również wyróżniły się zbyt wysokim przeciętnym saldem bilansu azotu.
Mapa 2
Udział gleb o bardzo niskiej i niskiej zasobności w fosfor przyswajalny
(średnio z lat 2000-2004)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [Tujaka 2007]
oraz [Igras, Lipiński 2006].

Należy podkreślić, że zaprezentowane zestawienia oraz mapy (dotyczące poziomu mikro- i makroekonomicznego) świadczą o dużym zróżnicowaniu wewnątrzregionalnym polskiego rolnictwa, związanym m.in. z zasobnością gleb
w makroelementy oraz praktykami nawozowymi podejmowanymi przez rolników. W związku z tym, wyniki z poziomu regionalnego skłaniają do uogólnionego spojrzenia na problematykę zrównoważonego (poprawnego) nawożenia roślin uprawnych. Można sądzić, że zasobność gleb w fosfor w zasadniczej mierze
kształtowała wynik salda bilansu nawozowego. Rolnicy określając dawki nawozów fosforowych, nie zawsze uwzględniali zasobność gleb w ten makroskładnik,
a nieprecyzyjnie ustalona ilość nawozu niedostatecznie pokrywała, bądź była
nadmierna wobec potrzeb pokarmowych uprawianych roślin.
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Mapa 3
Przeciętne saldo bilansu fosforu w gospodarstwach indywidualnych
określone na poziomie województw

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych US w Olsztynie.

Kolejny ważny makroskładnik to potas. Jak wynika z tabeli 4, województwa
opolskie i lubelskie wyróżniły się najwyższym udziałem gospodarstw o optymalnym saldzie bilansu potasu, w przeciwieństwie do województw lubuskiego,
podlaskiego i podkarpackiego, gdzie zaznaczył się najniższy udział tej grupy gospodarstw. W większości województw relacja udziału gospodarstw o zaniżonym
saldzie potasu do gospodarstw o zawyżonym saldzie tego makroskładnika kształtowała się jak 2:1. Jeszcze większe różnice między wymienionymi grupami gospodarstw, stwierdzono w województwie śląskim (różnica trzykrotna) oraz w województwie podkarpackim (różnica czterokrotna).
W latach 2003-2005, IUNG-PIB prowadził badania nad stanem zasobności
gleb w potas (mapa 4). Z badań tych wynika, że stan zasobności polskich gleb
w przyswajalny potas jest jeszcze gorszy aniżeli w fosfor, gdyż ponad 50% gleb
użytków rolnych charakteryzuje się deficytem potasu, 27% gleb wykazuje średnią zawartość, a tylko 23% wysoką i bardzo wysoką. W zestawieniu z ujemnym
bilansem fosforu jest to stan niepokojący [Igras, Lipiński 2006]. W północnozachodniej i południowo-wschodniej części kraju udział gleb o niskiej i bardzo
niskiej zawartości potasu waha się w granicach od 40% do 60%, a w województwach łódzkim i mazowieckim ponad 60%. Porównując tabelę 4 prezentującą
dane z rozkładem gospodarstw o zróżnicowanym saldzie bilansu potasu z mapą
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zasobności gleb w ten makroskładnik (mapa 4), a także z mapą prezentującą przeciętny wynik bilansowy tego pierwiastka w przekroju regionalnym (mapa 5), nie
stwierdzono zależności między stanem zasobności gleb w potas a wynikiem bilansu nawozowego.
Tabela 4
Udział gospodarstw i powierzchni użytków rolnych według salda
bilansu potasu w województwach (gospodarstwa indywidualne=100)
Lp

Wyszczególnienie

Saldo K optymalne

Saldo K zawyżone

Saldo K zaniżone

gosp. (%)

UR (%)

gosp. (%)

UR (%)

gosp. (%)

UR (%)

1

Opolskie

4,9

7,1

26,9

39,3

67,4

53,7

2

Lubelskie

4,8

5,7

37,7

42,7

57,3

51,6

3

Dolnośląskie

4,7

5,3

29,2

39,4

64,1

55,3

4

Łódzkie

4,6

5,0

31,8

39,4

63,3

55,6

5

Kujawsko-pomorskie

4,5

6,0

46,3

55,7

48,9

38,3

6

Wielkopolskie

4,5

5,6

39,3

48,9

55,4

45,5

7

Mazowieckie

4,3

4,8

29,9

43,0

65,6

52,2

8

Pomorskie

4,3

5,6

33,7

42,5

60,8

51,9

9

Świętokrzyskie

4,2

5,6

33,4

40,1

62,0

54,3

10

Zachodniopomorskie

4,2

5,8

27,7

30,6

67,6

63,6

11

Polska
Małopolskie

4,0
3,5

5,2
4,2

30,7
28,7

41,7
36,6

64,8
67,6

53,1
59,2

12

Warmińsko -mazurskie

3,5

5,0

32,3

45,5

63,3

49,5

13

Śląskie

3,3

4,5

22,8

42,2

73,1

53,3

14

Podkarpackie

3,1

4,2

19,7

24,5

77,1

71,3

15

Podlaskie

3,1

4,4

26,7

38,5

69,9

57,2

16

Lubuskie

2,7

3,9

33,9

41,9

62,2

54,2

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych US w Olsztynie.

Przeciętne saldo bilansu potasu na poziomie kraju czy też województw powinno kształtować się na poziomie dodatnim, do 15 kg na 1 hektar użytków rolnych.
Na poziomie kraju wskaźnik ten przyjął wartość 13 kg K/ha UR, co uznano za wynik poprawny. W układzie regionalnym, województwo wielkopolskie, mazowieckie oraz łódzkie wyróżniło się za wysokim saldem bilansu potasu, wynikającym
z intensywnej gospodarki nawozowej (saldo w granicach 18-25 kg K/ha). Odmiennie wynik bilansowy prezentował się w województwie zachodniopomorskim
i podkarpackim, gdzie saldo bilansu przyjęło wartości ujemne. Wartości te były
zdecydowanie za niskie i wynikały z niedostosowanego nawożenia roślin uprawnych w stosunku do potrzeb pokarmowych uprawianych roślin, a także zasobności gleb w dany makroskładnik.
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Udział gleb o bardzo niskiej i niskiej zasobności
w potas przyswajalny (średnio z lat 2003-2005)

Mapa 4

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [Igras, Lipiński 2006].

Mapa 5
Przeciętne saldo bilansu potasu w gospodarstwach indywidualnych
określone na poziomie województw

Źródło: Opracowano na podstawie danych US w Olsztynie.
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Niespełna 0,12% gospodarstw rolnych cechowało się poprawnym saldem
bilansu każdego z badanych makroskładników (tabela 5). Zbiorowość ta liczyła 2 876 gospodarstw. Najwięcej takich gospodarstw wystąpiło w województwie
dolnośląskim i mazowieckim, najmniej natomiast w wielkopolskim i lubuskim.
Tabela 5
Udział gospodarstw i powierzchni użytków rolnych
o optymalnym saldzie bilansu azotu, fosforu i potasu w województwach
(gospodarstwa indywidualne=100)
Lp.

Wyszczególnienie

Saldo NPK optymalne

1

Dolnośląskie

gosp. (%)
0,23

UR (%)
0,17

2

Mazowieckie

0,18

0,12

3

Podlaskie

0,16

0,23

4

Świętokrzyskie

0,15

0,19

5

Warmińsko-mazurskie

0,15

0,22

6

Podkarpackie

0,13

0,15

7

Zachodniopomorskie

0,13

0,12

8

Lubelskie

0,13

0,14

9

Małopolskie

0,12

0,21

10

Polska
Łódzkie

0,12
0,11

0,14
0,11

11

Kujawsko-pomorskie

0,10

0,12

12

Pomorskie

0,06

0,12

13

Opolskie

0,05

0,10

14

Śląskie

0,05

0,10

15

Lubuskie

0,03

0,08

16

Wielkopolskie

0,01

0,03

Źródło: Opracowano na podstawie danych US w Olsztynie.

4. Podsumowanie i wnioski
W opracowaniu ustalono salda bilansu nawozowego głównych makroskładników, czyli azotu, fosforu i potasu w gospodarstwach indywidualnych objętych
statystyką publiczną w 2007 r. W tym celu dostosowano metodę liczenia bilansu
nawozowego brutto (OECD, stosowaną przez IUNG-PIB) do zakresu dostępnych
danych statystycznych. Przeciętne salda bilansu poszczególnych makroelementów przedstawiono dla kraju, w układzie wojewódzkim, jak również dla grup gospodarstw indywidualnych. Wyniki z poziomu mikro- i makroekonomicznego
naświetliły wielostronnie problematykę gospodarki nawozowej.
Poprawnym saldem bilansu azotu cechowało się 5%, potasu 4%, a fosforu 17%
gospodarstw indywidualnych w Polsce. W całej zbiorowości przeważały gospo-
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darstwa o zaniżonym saldzie badanych makroskładników (od 46% gospodarstw
przy bilansie fosforu do 65% przy bilansie potasu).
Na podstawie przedstawionych wyników, a także literatury przedmiotu, sformułowano poniższe wnioski:
• Saldo bilansu nawozowego jest ważnym wskaźnikiem informującym o oddziaływaniu rolnictwa na środowisko przyrodnicze.
• Gospodarka nawozowa na poziomie kraju jest zrównoważona, czyli nie wywiera negatywnego wpływu na stan środowiska przyrodniczego (przeciętne
saldo bilansu azotu wyniosło 53 kg N/ha UR, fosforu 6 kg P/ha UR, a potasu
13 kg K/ha UR).
• W układzie wojewódzkim, występuje znaczne zróżnicowanie regionalne
w poziomie sald bilansu azotu, fosforu i potasu (w zależności od regionu,
saldo azotu wahało się od 25 do 81 kg N/ha UR, fosforu od 1 do 12 kg P/ha
UR oraz potasu od -3 do 25 kg K/ha UR), podobnie duże różnice zaobserwowano w przypadku zasobności gleb w główne makroskładniki.
• Centralna część Polski to obszar generujący największe nadwyżki bilansowe
badanych składników pokarmowych.
• Wyniki bilansu nawozowego w gospodarstwach rolnych wskazywały, że
w każdym województwie możliwe jest prowadzenie zrównoważonej gospodarki nawozowej, jednakże relacja gospodarstw o optymalnym, zawyżonym
i zaniżonym saldzie głównych makroskładników kształtuje się odmiennie
w poszczególnych województwach.
• Salda bilansu składników pokarmowych są wynikiem jakości stosowanych
praktyk nawozowych przez rolników, a także zasobności gleb w makroelementy.
• Niedostosowane praktyki nawozowe względem potrzeb pokarmowych
uprawianych roślin i stanu agrochemicznego gleb oddziałują negatywnie na
stan środowiska przyrodniczego.
• Ocena wpływu produkcji rolniczej nadmiernie ekstensywnej na stan zasobów przyrodniczych jest często pomijana w badaniach, na rzecz podkreślanego znaczenia wysokointensywnej produkcji.
• Przeważająca część gleb w Polsce cechuje się bardzo niską i niską zasobnością w przyswajalny fosfor i/lub potas. Szczególnie na tych obszarach, ilość
nawozów fosforowych i potasowych powinna być precyzyjnie dobrana, by
działalność rolnicza nie pogłębiła ubogiej zasobności gleb w te makroskładniki.
• Wyniki Powszechnego Spisu Rolnego 2010 stworzą możliwość kontynuacji
badań w zakresie określenia sald bilansowych głównych makroskładników
na poziomie indywidualnego gospodarstwa rolnego, a także zniwelowania
wpływu błędów szacunkowych wynikających z dotychczasowych luk informacyjnych.
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W opracowaniu ustalono szacunkowe salda bilansu nawozowego głównych makroskładników, czyli azotu, fosforu i potasu (w odniesieniu do powierzchni użytkowanych
gruntów rolnych) dla poszczególnych gospodarstw indywidualnych w Polsce, a także dla
województw oraz kraju. W tym celu wykorzystano najbardziej aktualne dane statystyczne
GUS z poziomu gospodarstwa rolnego za 2007 r. Określone salda bilansu nawozowego
uznano za wskaźniki rolnośrodowiskowe, będące źródłem informacji o oddziaływaniu
rolnictwa na środowisko przyrodnicze.
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THE CALCULATION OF THE FELTILIZER BALANCE OF NITROGEN, PHOSPHORUS
AND POTASSIUM IN THE INDIVIDUAL FARMS IN 2007 (PART I)
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SUM M A RY

The study presents en estimated fertilizer balance of nitrogen, phosphorus, potassium
(in comparison with agricultural land) in individual farms in Poland, as well as in voivodeships and at the country level. In this regard, there were used current statistical data of
Central Statistical Office from the farm level concerned in research in 2007. The fertilizer
balance is very important agri-environmental indicator, which is a source of information
about the impact of agriculture on the environment.
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PIĘĆDZIESIĘCIOLECIE KONCEPCJI ZRÓWNOWAŻONEGO
GOSPODARSTWA ROLNEGO
1. Wstęp
Zrównoważony rozwój gospodarki to umiejętne łączenie celów ekologicznych
i ekonomicznych dla zabezpieczenia człowieka teraz i w przyszłości w niezbędne
dla jego życia dobra. W przypadku podmiotu gospodarczego chodzi o takie gospodarowanie, które zapewni mu trwanie i rozwój.
Dość powszechnie uważa się, że początki tej koncepcji sięgają końca lat sześćdziesiątych XX w., kiedy to w 1969 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ podjęło inicjatywę opracowania Raportu o stanie świata. Na konferencji ONZ na temat środowiska przyrodniczego i rozwoju gospodarczego w Sztokholmie w 1972 r. mówi
się natomiast o „trwałym rozwoju”. Później były inne ważne wydarzenia w życiu
społeczności międzynarodowej, w trakcie których rozwijano i uściślano koncepcję trwałego rozwoju, jak [Fiedor (red. 2002)]:
– przyjęcie w 1982 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Światowej Karty Przyrody,
– konferencja ONZ „Rozwój i Środowisko” w 1987 r., na której m.in. przyjęto
raport „Nasza wspólna przyszłość”,
– „Szczyt Ziemi” w Rio de Janeiro 1992 r., na którym przyjęto szereg dokumentów o charakterze prawa międzynarodowego, mających służyć wdrożeniu idei trwałego rozwoju w skali globalnej,
– konferencja w Kioto w 1997 r., poświęcona głównie przeciwdziałaniu globalnym zmianom klimatycznym w wyniku zanieczyszczeń powodowanych
przez produkcję i konsumpcję energii.
Koncepcja zrównoważonego rozwoju została również zauważona w Polsce.
W 1991 r. Sejm RP przyjął Politykę Ekologiczną Państwa, która określiła cele
i kierunki działania na rzecz poprawy środowiska. Konieczność stosowania się
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do jej wymagań potwierdziła – w art. 5 – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
stwierdzając, że „Rzeczpospolita Polska zapewni ochronę środowiska, kierując
się zasadą zrównoważonego rozwoju (Konstytucja 1997). Uchwalona 27 kwietnia
2001 r. Ustawa „Prawo ochrony środowiska” określa zasady ochrony środowiska
oraz warunki korzystania z jego zasobów, z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju i m.in. reguluje zasady ustalania:
– warunków ochrony zasobów środowiska,
– warunków wprowadzania substancji lub energii do środowiska, kosztów korzystania ze środowiska,
– udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie,
– udział społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska, obowiązki organów administracji oraz odpowiedzialności i sankcje (Ustawa
2001).
Podjęte działania przyczyniły się do dyskusji i formułowania mierników
i wskaźników oceny zrównoważonego rozwoju w poszczególnych dziedzinach
działalności człowieka, w tym w rolnictwie. Zaczęto konstruować mierniki
i wskaźniki oceny stopnia zrównoważenia gospodarstwa rolniczego. Próbę ustalenia takich wskaźników podjęli [Runowski 2000; Baum 2003,2006; Kukuła i Krasowicz 2007; Sawa 2006, 2007] i in.
Każdorazowo wybór mierników i wskaźników jest uwarunkowany dostępnością danych o gospodarstwie oraz możliwością ich opracowania i zagregowania.
W prowadzonej dyskusji o zrównoważonym gospodarstwie rolnym całkowicie
zapomniano o opracowaniu B. Kopcia z 1960 r. pt. „Równowaga ekonomiczna
w organizacji gospodarstwa rolnego” [Kopeć 1960], w którym sformułował koncepcję tej równowagi oraz mierniki i wskaźniki jej oceny. Porównując składniki
koncepcji ze składnikami współcześnie wymienianymi przy omawianiu zrównoważonego gospodarstwa stwierdzamy duże ich podobieństwo. O znaczeniu jakie
przypisywał Kopeć tej koncepcji świadczy fakt, że później jeszcze trzykrotnie do
niej powracał w swoich opracowaniach [Kopeć 1971, 1976, 1983].
Według Kopcia „efektywność ekonomiczna jako miara poziomu gospodarowania na ogół nie wzbudza wątpliwości pod warunkiem jednoczesnego zachowania następujących okoliczności:
1. Jeśli uzyskany poziom efektywności nie jest spowodowany przyczynami
przypadkowymi, niezależnymi od sposobu zarządzania gospodarstwem
(zmiany cen, przyczyny atmosferyczne, zmiany wymiarów podatków
i świadczeń publicznych itd.).
2. Jeśli efektywność nie jest wyśrubowana w sposób sztuczny kosztem zachwiania niezbędnej równowagi w gospodarstwie np.:
a) przez rabunkową gospodarkę gleby, co prowadzi do obniżenia jej kultury
i naturalnej żyzności, a w konsekwencji do znacznego w przyszłości spadku plonów,
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b) przez sztuczne, nadmierne zmniejszenie kosztów w celu uzyskania wysokiego dochodu czystego, co można uzyskać m.in. przez zaniechanie
wykonywania remontów i napraw, płacenia ubezpieczeń, amortyzacji,
zaciągania kredytów itp. Dochód surowy zazwyczaj nie spada od razu
po zmniejszeniu nakładów. Często utrzymuje się on na prawie niezmienionym poziomie przez jakiś czas dozwalając na pobranie swoistej renty
różniczkowej. Po pewnym czasie następuje gwałtowny spadek dochodowości gospodarstwa,
c) przez zaniedbanie naprawy środków, zaniechanie inwestycji i remontów
kapitalnych itd. Dochód surowy, a nawet dochód czysty może utrzymać
się przez pewien czas na niezmienionym poziomie pomimo jednoczesnego zmniejszenia się wartości środków trwałych (dekapitalizacja),
d) przez nadmierną eksploatację siły roboczej itp.
3. Jeżeli istnieją w gospodarstwie niezbędne, wiarygodne materiały umożliwiające ustalenie efektywności ekonomicznej jako miary ludzkiej działalności”.

2. Co to jest równowaga ekonomiczna gospodarstwa – zrównoważone
gospodarstwo
Zdaniem Kopcia „Równowagę ekonomiczną pojedynczego warsztatu rolnego
należy rozumieć jako obiektywnie istniejącą cechę strukturalną jego organizacji,
która określa wzajemną zgodność (harmonię) wszystkich, mających istotne znaczenie gospodarcze, elementów tej organizacji. W układzie całościowym każda zmiana
jako pierwotny element równowagi ma swoją wartość, jednak trzeba wyraźnie odgraniczyć od siebie przynajmniej trzy płaszczyzny zagadnień, a mianowicie:
1. strukturę ekonomiczną gospodarstwa,
2. procesy produkcji i procesy pracy,
3. efektywność gospodarowania”.
Struktura ekonomiczna gospodarstwa jest jego formą, albo „zewnętrznym”
kształtem.
Organizacją procesu produkcji nazywamy bezpośrednie, względnie pośrednie, oddziaływanie człowieka na przebieg wzrostu roślin i zwierząt, na przemiany
zachodzące w organizmach żywych zmierzające do uzyskania produkcji. Natomiast organizację pracy należy rozumieć, jako ustalenie pewnych proporcji między ludźmi, narzędziami i obiektem pracy pod względem ilości i jakości w perspektywie miejsca i czasu.
Efektywność ekonomiczna obejmuje natomiast moment wartościowania
w ujęciu produkcyjnym bądź czysto finansowym. Wartościowanie w pierwszym
znaczeniu dotyczy wielkości produkcji towarowej, końcowej bądź globalnej, zaś
w drugim znaczeniu – wielkości kosztów, dochodu surowego, dochodu czystego
i zysku (dochodowości i opłacalności).
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Równowaga ekonomiczna w ujęciu Kopcia odnosi się w sposób bezpośredni
do organizacji procesów produkcji i pracy, a pośredni także do struktury ekonomicznej gospodarstwa i jego efektywności.
Równowaga jest cechą ekonomiczną swoistą nie tylko dla tej lub innej dziedziny szczegółowej w obrębie gospodarstwa rolnego, lecz również dla jego całości.
Pojęcie równowagi nadaje się do hierarchizacji:
– w szczeblu najniższym można mówić o równowadze w obrębie pojedynczych działów gospodarczych1 (proporcje w strukturze zasiewów, w strukturze stada zwierząt itd.),
– wyższy szczebel obejmuje równowagę w użytkach, w grupach zwierząt2,
– jeszcze wyższy wzajemne powiązania między gałęziami produkcji.
Na każdym z tych szczebli może być niejednakowy stan (lub poziom) równowagi zarówno w perspektywie miejsca, jak i czasu. I tak – można mówić o niskim, średnim lub wysokim poziomie równowagi w gospodarstwie jako całości
(gospodarstwo „zrównoważone” w odróżnieniu od „niezrównoważonego”, pozostającego w stanie chwiejnej równowagi), czyli posłużyć się pojęciem równowagi
dla celów porównawczych. Można również badać zmienność stanu równowagi
w czasie, np. w tym samym gospodarstwie na przestrzeni lat.
W ten sposób uzewnętrznia się wartościujący charakter pojęcia równowagi, co
jest czynione w imię uzyskania możliwie najwyższej produkcyjności przy najniższych społecznie niezbędnych nakładach.
Ponieważ zagadnienie równowagi ekonomicznej gospodarstwa nie było wcześniej podnoszone w literaturze Kopeć konstruuje własne mierniki i wskaźniki
równowagi. Przy czym zastrzega się, że stosowane przez niego mierniki i wskaźniki są dalekie od ideału i wymagają w wielu wypadkach ulepszeń i poprawek.
Ponadto nie powinno następować w sposób mechaniczny upowszechnianie stosowanych przez Niego mierników i wskaźników, ponieważ występuje duża różnorodność warunków gospodarowania w rolnictwie. W tej sytuacji układ mierników i wskaźników zależy od warunków gospodarowania.
Koncepcja równowagi ekonomicznej gospodarstwa jest elementem składowym wieloszczeblowej analizy działalności gospodarstwa, czasowo poprzedza
rozważania o jego zrównoważonym rozwoju i obejmuje [Kopeć 1960, 1971, 1983]:
A. Równowagę w procesach produkcyjnych
1. Zapewnienia żyzności gleby ujmowane jako:
a) ilość dt nawozów organicznych na 1 ha gruntów ornych. Ogólną ilość
zużytej masy organicznej (obornik, kompost, nawozy zielone w plonie
głównym i jako poplony na przyoranie, czarny ugór) można otrzymać
1 Tj. działalności gospodarczych (przyp. red.)
2 Tj. gałęziach produkcyjnych (przyp. red.)
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sprowadzając wszystkie nawozy do wspólnego mianownika, przeliczając
je na suchą masę albo stosując pewne umowne współczynniki przeliczeniowe. Za wzorcową normę nawożenia stanowiącą optimum zapewnienia żyzności gleby uważał dawkę 250 dt obornika (lub innych równorzędnych nawozów organicznych w odpowiedniej proporcji) na 1 ha powierzchni roślin uprawnych wymagających bezpośredniego nawożenia
organicznego;
b) grunty orne nawożone pełną dawką nawozów organicznych (tzn. przeciętnie 250 dt/ha) w procentach ogółu gruntów ornych (razem z ugorami);
c) częstość nawożenia organicznego, przy czym przyjmował co 5 lat pełną
dawką obornika jako wymaganie minimalne;
d) pokrycie potrzeb przez produkcję obornika i innych nawozów w gospodarstwie wyrażone w procentach. Im wyższe jest pokrycie, tym samym
lepsze jest zapewnienie żyzności gleby.
2. Równowaga między potrzebami a produkcją paszy dla zwierząt. Chodzi tu
głównie o okopowe pastewne, zielonki, kiszonki, słomę, siano i inne pasze
własnej produkcji. Ten wyznacznik może być określony w liczbach względnych (zapotrzebowanie w procentach produkcji własnej). Istnieje możliwość:
a) wyrażenia produkcji i zapotrzebowania pasz sumarycznie w jednostkach
zbożowych, owsianych, w kg wartości skrobiowej lub w innych miernikach syntetycznych;
b) przeliczenia wszystkich pasz na siano bądź na zieloną masę w pewnym
umownym stosunku (np. 100 kg zielonki = 20 kg siana). Okopowe pastewne muszą być przy tym sposobie wyłączone w osobny bilans.
Innym, mniej dokładnym, chociaż praktycznym sposobem ustalania
liczbowej równowagi między produkcją a potrzebami pasz jest określenie
powierzchni roślin pastewnych na 1 szt. dużą inwentarza żywego – zwierząt trawożernych (koni, bydła, owiec, kóz). Uwzględnia się wszystkie
pastewne objętościowe łącznie z trwałymi użytkami zielonymi, ale bez
roślin zbożowych.
3. Równowagę w procesach produkcji można uchwycić w odniesieniu do
zmianowania oraz sposobu powiązania gałęzi i działów gospodarczych między sobą.
Ocenę zmianowania można ująć w procentach w stosunku do pewnego stanu przyjętego za optymalny. Ponieważ największą trudność sprawia właściwe ustawienie zbóż w płodozmianie, ocenę zmianowania można ograniczyć
do tych roślin uprawnych. Należy określić procent dobrych i średnich stanowisk dla zbóż w stosunku do ogólnej ilości zbóż, a następnie obliczyć na
ile ten procent odbiega od pewnej wielkości przyjętej za normalną. Należy
zaznaczyć, że Kopeć dla zbóż jako kierunku produkcji przyjmował wartość
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graniczną 60%, dopuszczając większy ich udział w strukturze zasiewów, ale
nie częściej niż dwa lata po sobie.
Podobną jak dla zbóż metodę określania odchyleń od umownych wzorców
optymalnych można stosować przy ocenie równowagi w powiązaniu gałęzi
i działów gospodarczych.
B. Równowaga w organizacji sił wytwórczych
1. Stosunki pracy ujmuje się w następujących wyznacznikach:
a) ilość robotników przeliczeniowych na 100 ha UR. Dzisiaj dodalibyśmy
jeszcze ilość rocznych jednostek pracy na 100 ha UR;
b) struktura siły roboczej dotyczy dwóch zagadnień: stosunku robotników
stałych do sezonowych oraz pracy własnej gospodarza i jego rodziny
w stosunku do pracy najemnej. Niekiedy należy jeszcze ustalić udział
procentowy pracowników administracyjnych w ogólnym stanie ilościowym załogi, a w dużym gospodarstwie także rozdział siły roboczej między poszczególne gałęzie gospodarcze i działy;
c) porównanie zapotrzebowania na pracę ze stanem faktycznym wyrażonym w roboczogodzinach lub dniach (czyli sporządzenie bilansu pracy).
2. Równowaga w organizacji środków produkcji:
a) wartość środków (kapitałów) na 100 ha UR jest miernikiem mówiącym
o stosunku między środkami a ziemią;
b) struktura środków produkcji wykazuje stopień równowagi wewnętrznej,
tzn. stosunek środków własnych do obcych, trwałych do obrotowych,
wzajemne proporcje w wartości budynków, melioracji, inwentarza żywego itp. Strukturę środków produkcji należy rozpatrywać na tle systemu
gospodarczego (poziomu intensywności, nastawienia i kierunku produkcji). Każdy system gospodarczy posiada sobie właściwą strukturę środków
produkcji, którą można nazwać optymalną. Stopień rozbieżności między
optimum a stanem faktycznym można wyrazić we wskaźniku procentowym. Dość pewną - według Kopcia – miarą stanu równowagi środków
produkcji może być zadłużenie gospodarstwa na 1 ha UR; bowiem im
większe zadłużenie, tym bardziej jest zachwiana równowaga w strukturze
środków produkcji;
c) stosunek wykonanych w ciągu ostatnich lat inwestycji oraz remontów
do potrzeb gospodarstwa w tym zakresie. Potrzeby powinny dotyczyć
najkonieczniejszych elementów infrastruktury do prowadzenia produkcji. Wskaźnik inwestycji można obliczyć według wzoru: d=b.100/a; przy
czym: d – dekapitalizacja, a – amortyzacja, b – inwestycje. Dekapitalizacja
występuje jeżeli b<a, natomiast wzrost środków jeżeli b>a.
3. Ilościowe i jakościowe zestawienie potrzeb i posiadanych zasobów w środki
produkcji jest ważnym elementem równowagi ekonomicznej gospodarstwa.
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Chodzi tu o: - pomieszczenia dla zwierząt, - pomieszczenia do przechowywania zbiorów, - maszyny i narzędzia rolnicze, siłę pociągową itp. We
wszystkich tych przypadkach należy skonfrontować posiadany stan z potrzebami, wyrażając wzajemną zależność w procentach.
C. Równowaga miedzy systemem gospodarczym a warunkami produkcji
Ujęcie liczbowe równowagi w systemie gospodarczym dokonuje się w drodze
porównania ze skonstruowanym w tym celu wzorcem optymalnym. Podobnie
jak w innych elementach równowagi, również tutaj istnieje możliwość określenia
procentowego stopnia rozbieżności. Całokształt warunków przyrodniczych i ekonomicznych gospodarstwa predystynuje go do realizowania określonego systemu
gospodarczego składającego się z nastawienia gospodarczego, kierunków organizacji produkcji (roślinnej i zwierzęcej) oraz intensywności3. To te składowe systemu gospodarczego stanowią wzorzec do którego porównuje się istniejący stan
i wylicza odchylenia.
D. Ustalenie wyznacznika równowagi ekonomicznej w całym gospodarstwie
Dla określenia równowagi gospodarstwa jedną liczbą zachodzi potrzeba zachowania odpowiedniej procedury i w tym pomocny jest następujący wzór:

R= A (a1+a2+a3) + B… + C…/n,

gdzie:
R – wyznacznik równowagi ekonomicznej gospodarstwa jako całości (wcześniej
określa się równowagi cząstkowe),
A, B, C (a1+b2+c) – wyznaczniki pojedynczych elementów równowagi (równowaga
w procesach produkcyjnych, równowaga w organizacji sił wytwórczych, równowaga
między systemem gospodarczym a warunkami produkcji),
n – liczba cząstkowych równowag.

Tak więc metoda ta pozwala na określenie równowagi (zrównoważenia) gospodarstwa jedną liczbą (niemianowaną), możliwą do użycia w porównaniach
badanych gospodarstw.
W równowadze ekonomicznej gospodarstw Kopeć nie stosuje wskaźników
z zakresu efektywności ekonomicznej, ponieważ te stanowią dalszy element analizy ekonomicznej gospodarstwa. Natomiast badając związek między równowagą
gospodarstwa a efektywnością [Kopeć 1976] stwierdza: pozytywny wpływ wyższego poziomu równowagi na efektywność gospodarstwa w zakresie dochodowości i produkcyjności; nie stwierdza natomiast wpływu równowagi na opłacalność
i wysokość nakładów, co tłumaczy zależnością tych mierników od jakości samego
zarządzania.
3 System gospodarczy jest wyznacznikiem struktury organizacyjnej gospodarstwa a zarazem
jego ekonomiki.
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Ponadto Kopeć elementy równowagi gospodarstw przenosił na równowagę
całego rolnictwa.

3. Podsumowanie
Kopeć swoją koncepcję zrównoważonego gospodarstwa opublikował 50 lat
temu, natomiast kolejne koncepcje ujmowania zrównoważonego gospodarstwa
ukazują się znacznie później. Jest więc rzeczą uzasadnioną określenie Kopcia prekursorem w tej dziedzinie.
Zastosowane przez Kopcia w swej metodzie mierniki i wskaźniki zrównoważenia gospodarstwa wykazują dużą zbieżność z miernikami i wskaźnikami stosowanymi we współczesnych metodach [Kapusta 2009]. Istniejące różnice dotyczą
głównie szczegółowości oceny gospodarstwa. Dużą zaletą metody Kopcia jest
możliwość wyrażenia liczbowego równowag cząstkowych oraz całego gospodarstwa.
Metoda Kopcia pomimo upływu czasu nie straciła na aktualności i może być
przydatna do oceny współcześnie zrównoważenia gospodarstwa. Ponieważ Kopeć
te same mierniki i wskaźniki stosował w analizie makroekonomicznej więc jego
metoda jest również przydatna do analizy zrównoważenia rolnictwa w rejonie,
jednostce administracyjnej, w tym w kraju.
LITERATURA
1. Baum R. (2003): Kryteria oceny zrównoważonego rozwoju w gospodarstwach rolnych. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu– CCCLVIII, Poznań, 7.
2. Baum R. (2006): Zrównoważony rozwój w organizacji i zarządzaniu gospodarstwem
rolnym. Roczniki Naukowe SERiA, T. VIII, Z. 1, 14-18.
3. Fiedor B. -red. (2002): Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych. Wyd.
C.H. Beck, Warszawa, 228-229.
4. Kapusta F. (2009: Profesor Bohdan Kopeć prekursorem zrównoważonego gospodarstwa i rolnictwa. Journal of Agrbusiness and Rural Development, 2(12), 311-317.
5. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. 1997 nr 78, poz. 483.
6. Kopeć B. (1960): Równowaga ekonomiczna w organizacji gospodarstwa rolnego. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 2,15-33.
7. Kopeć B. (1971): Równowaga ekonomiczna w organizacji państwowego gospodarstwa rolnego. ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE, Sbornik Vysokė školy
zemĕdĕlskė v Brnĕ (řada D), Čislo 3, 247-258.
8. Kopeć B. (1976): Równowaga w organizacji a efektywność ekonomiczna przedsiębiorstwa rolnego, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 4, 94-110.
9. Kopeć B. (1983): Metodyka badań ekonomicznych w gospodarstwach rolnych, Skrypty Akademii Rolniczej, Wrocław, 239-245.
10. Kukuła S., Krasowicz S. (2007): Główne problemy i uwarunkowania zrównoważonego
rozwoju rolnictwa w Polsce, Problemy Inżynierii Rolniczej, nr 1, 5-15.

86

Franciszek Kapusta

11. Runowski H. (2000): Zrównoważony rozwój gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych, Roczniki Naukowe SERiA, Warszawa – Poznań – Zamość, T. II, Z. 1, 98-99.
12. Sawa J. (2006): Poziom zrównoważenia produkcji rolniczej w gospodarstwach rolniczych, Problemy Inżynierii Rolniczej, nr 1, 29-35.
13. Sawa J. (2008): Próba oceny zrównoważenia procesów produkcji rolniczej, Inżynieria
Rolnicza, nr 2 (100), 257-262.
14. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz.U. 2001, nr 62, poz. 627.
FRANCISZEK KAPUSTA
PIĘĆDZIESIĘCIOLECIE KONCEPCJI ZRÓWNOWAŻONEGO
GOSPODARSTWA ROLNEGO

Słowa kluczowe: Gospodarstwo, równowaga, zrównoważony rozwój, mierniki, wskaźniki
STRESZCZENIE

Zrównoważony rozwój gospodarki to umiejętne łączenie celów ekologicznych i ekonomicznych dla zabezpieczenia człowieka teraz i w przyszłości w niezbędne dla jego życia
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Sustainable growth of economy means wise merger of ecological and economic goals
to secure a man now and in the future in necessary goods. In case of an economic entity it
means such operation as to secure development.
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Mr. Kopeć published his concept of sustainable farm some 50 years ago and further
concepts of the same kind were published much later. Therefore we can correctly call Mr.
Kopeć as precursor.
Kopeć used measures and ratios of sustainable farm show similarities with those used
in modern methods [Kapusta 2009]. The differences pertain mainly level of detail of analysis. The advantage of Kopeć’s method is presentation of partial balance and for the whole
farm.
The Kopeć’s method despite time that passed is still valid and may be used nowadays
In assessment of sustainable growth. Since Kopeć used the same measures and ratios in
macro-economic analysis therefore his method is useful in sustainability analysis of a region, an administrative unit or even a country.
e-mail: franciszek.kapusta@wp.pl
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ZMIANY W ZATRUDNIENIU I ORGANIZACJI WEWNĘTRZNEJ
W JEDNOSTKACH DORADZTWA ROLNICZEGO W 2010 ROKU
Jednostki doradztwa rolniczego działają w oparciu o Ustawę z dnia 22 października 2004 roku. W myśl tej Ustawy jednostkami doradztwa rolniczego są:
• Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, podległe Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z Oddziałami w Krakowie, Poznaniu i Radomiu;
• 16 wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego (ODR) podległych do
połowy 2009 roku właściwemu wojewodzie.
W związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwach, ustawą z dnia 22 stycznia 2009 roku, wojewódzkie ośrodki
doradztwa rolniczego podlegają obecnie właściwemu sejmikowi województwa,
który nadaje statut ośrodkowi wojewódzkiemu, Uwzględniając w szczególności
zapewnienie realizacji zadań jednostek doradztwa rolniczego na terytorium całego kraju, a także jednolitą organizację i sposób działania tych jednostek Minister właściwy do spraw rozwoju wsi rozporządzeniem z dnia 4 grudnia 2009 roku
określił ramowy statut wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego.
Centrum Doradztwa Rolniczego prowadziło analizy zatrudnienia w ODR
od początku lat dziewięćdziesiątych. Celem analizy przeprowadzonej w połowie 2010 roku było ustalenie, czy wprowadzone zmiany wpłynęły na organizację
i stan zatrudnienia w jednostkach doradczych? Podstawą analizy były odpowiedzi
ankietowe otrzymane w końcu czerwca 2010 roku, ze wszystkich (16) ośrodków
doradztwa rolniczego. W artykule zaprezentowano również wyniki analiz przeprowadzonych w podobnym zakresie w latach wcześniejszych.
W jednostkach doradztwa rolniczego, w połowie 2010 roku zatrudnionych
było prawie 4800 osób, w tym prawie 200 osób to pracownicy Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie i Oddziałów Centrum (tabela 1).
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Zatrudnienie w jednostkach doradztwa rolniczego
(stan na 30 czerwca 2010 roku)
Jednostka doradcza

Tabela 1

Liczba osób

Centrum Doradztwa Rolniczego

196

Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego

4603

Ogółem

4799

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WODR i CDR.

Ze względu na odmienną strukturę organizacyjną i zadania realizowane przez
Centrum Doradztwa Rolniczego, dalsza część analizy dotyczyć będzie tylko wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego.
Informacje o zatrudnieniu w ośrodkach doradztwa rolniczego, gromadzone
w Centrum Doradztwa Rolniczego i publikowane w „Zagadnieniach Doradztwa
Rolniczego” sięgają początku lat dziewięćdziesiątych [Pabich 1998, 2003, 2005,
2007]. W ciągu kilkunastu lat analizy zmian można zauważyć nieznaczną tendencję spadkową liczby zatrudnionych w ośrodkach doradztwa rolniczego. Po roku
2003 zatrudnienie osiągnęło pewną stabilizację, wynosiło ok. 5 300 do 5 400 osób
(tabela 2).
Tabela 2
Zatrudnienie w ośrodkach doradztwa rolniczego
w latach 1992-2010 (liczba osób)
Rok

Ogółem zatrudnionych

w tym: kadra
kierownicza i doradcza

1992

5 846

4 579

1996

5 700

4 700

1998

5 630

4 620

2003

5 315

4 362

2005

5 426

4 510

2007

5 354

4 410

2010

4 603

3 777

Źródło: Opracowanie własne [Pabich 1998, 2001, 2003, 2005, 2007].

Znaczny spadek zatrudnienia (ok.14 %) miał miejsce w okresie od połowy
2007 do 2010 roku i dotyczył wszystkich wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego.
Podział administracyjny kraju na województwa różnej wielkości, o różnym
poziomie rozwoju rolnictwa i rozdrobnieniu gospodarstw ma odzwierciedlenie
w liczbie zatrudnionych i liczbie terenowych zespołów doradczych. W najmniejszym z nich zatrudnionych jest 131 osób, największy liczy 614 zatrudnionych.
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W poszczególnych przedziałach liczbowych zatrudnienia, mieszczą się:
• do 200 osób – Łosiów. Kalsk, Olsztyn, Barzkowice, Częstochowa,
• 201 do 300 osób – Modliszewice, Szepietowo, Gdańsk, Minikowo, Karniowice, Bratoszewice,
• 301 do 400 osób – Wrocław, Boguchwała,
• powyżej 401 osób – Końskowola, Poznań, Warszawa.
W strukturze ośrodków, osiem posiada trójstopniową organizację centrala –
oddział - zespół doradczy, i nie ma to związku z liczbą zatrudnionych. W pozostałych ośmiu województwach występuje dwustopniowa organizacja centrala
- zespół doradczy.
Bezpośredni związek z wielkością województwa i liczbą zatrudnionych ma
liczba terenowych zespołów doradczych. Dwa najmniejsze ośrodki w Łosiowie
i Kalsku mają odpowiednio po 11,12 zaś największe w Poznaniu i Warszawie, po
ponad 30 zespołów doradczych w terenie.
Ogół zatrudnionych w ośrodku doradztwa rolniczego można ująć w trzech
grupach:
• kadra kierownicza: dyrektor, z-cy dyrektora, dyrektorzy oddziałów, kierownicy komórek organizacyjnych (działów), zespołów doradczych w powiatach, centrów (np. ogrodniczych, wystawienniczych) zespołów i sekcji,
• specjaliści i doradcy centrali i terenowych zespołów doradczych,
• pozostali: pracownicy działów administracyjno-gosodarczych, księgowości,
kadr i organizacji pracy, stanowisk BHP, obsługi prawnej, audytu wewnętrznego itp..
Największa grupa zatrudnionych to specjaliści i doradcy, stanowią oni prawie
70% ogółu zatrudnionych (tabela 3).
Tabela 3
Zatrudnienie w ODR w latach 2003-2010
wg grup stanowisk (funkcji)
Stanowisko (funkcja)
Kadra kierownicza
Specjaliści i doradcy
Pozostali
Ogółem

Zatrudnienie w latach (liczba osób)
2003

2005

2007

2010

322*

601

520

585

4 040

3 909

3 890

3192

953

916

944

826

5 315

5 426

5 354

4603

*bez kierowników terenowych zespołów doradczych, uwzględniono w grupie specjaliści i doradcy

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WODR.

W ciągu ostatnich kilku lat liczba specjalistów i doradców jest dość stabilna
i kształtuje się na poziomie 3900 do 4000 osób. Znaczny spadek zatrudnienia w tej
grupie do ok. 3200 osób, miał miejsce w ostatnim okresie.
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Ponad 56% w grupie kadry kierowniczej, specjalistów i doradców centrali,
doradców terenowych zespołów doradczych, stanowią kobiety. Przewaga kobiet
występuje w większości grup stanowisk poza kadrą kierowniczą. Najwięcej z nich
(60%) zatrudnionych jest w centrali ośrodka (tabela 4).
Tabela 4
Procentowy udział kobiet i mężczyzn zatrudnionych w ODR
w 2010 roku wg grup stanowisk
Stanowisko (funkcja)

Procentowy udział
Kobiet

Mężczyzn

Kadra kierownicza

46

54

Specjaliści i doradcy centrali

60

40

Doradcy terenowych zespołów doradczych

57

43

Pozostali

63

37

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WODR

W działach przedsiębiorczości i WGD oraz metodyki doradztwa i szkoleń
kobiety stanowią odpowiednio 78 i 72%. Jedynie w dziale systemów produkcji rolnej występuje nieznaczna przewaga (53%) mężczyzn. Duży udział kobiet w pozostałych działach i stanowiskach (63%) to pracownicy administracji, księgowości,
działu kadr i innych stanowisk.
Wraz z przejęciem ośrodków doradztwa rolniczego przez sejmiki wojewódzkie, rozporządzeniem MRiRW wprowadzono zmiany w ramowym statucie ośrodków. Zaproponowano w nim, między innymi funkcjonowanie następujących komórek organizacyjnych:
• Dział Systemów Produkcji Rolnej, Standardów Jakościowych i Doświadczalnictwa,
• Dział Przedsiębiorczości, Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki,
• Dział Ekonomiki,
• Dział Zastosowań Teleinformatyki,
• Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw,
• Pozostałe działy i stanowiska administracyjno-gospodarcze zapewniające
działalność ośrodka.
W ramach działów rozporządzenie umożliwia tworzenie zespołów lub sekcji.
Jednak szczegółową strukturę organizacyjną komórek i zakres ich zadań określa
regulamin organizacyjny ustalony przez dyrektora i zatwierdzony przez właściwy
sejmik.
W praktyce struktura ośrodków doradztwa rolniczego odbiega od propozycji
ujednolicenia organizacji i sposobów działania tych jednostek. Odstępstwa dotyczą większej liczby działów i innych zakresów działania. Najczęściej dotyczy to:
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Działu Metodyki Doradztwa i wyłączenia z niego wydawnictw w Dział Informacji
i Wydawnictw, utworzenia samodzielnego Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
WGD oraz Ekologii i Ochrony Środowiska.
Dział Systemów Produkcji Rolnej, Standardów Jakościowych i Doświadczalnictwa, największy w strukturze działowej ośrodka, w kilku przypadkach utrzymano poprzednie nazewnictwo Technologii Produkcji. W jego obrębie, w trzech
ośrodkach, utworzono sekcje np. technologii produkcji rolnej, rolnictwa ekologicznego, ochrony środowiska i cross compliance. W pozostałych funkcjonują
stanowiska ds., a ich liczba w dziale od kilku do dwudziestu dwóch świadczy o
dużej specjalizacji świadczonych usług. Nowe stanowiska dotyczą odnawialnych
źródeł energii, standardów jakościowych i w większym stopniu programów rolnośrodowiskowych.
Dział Przedsiębiorczości, Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki, często rozszerzony o Rozwój Obszarów Wiejskich lub bez WGD, funkcjonującego jako samodzielny Dział. W dwóch przypadkach utworzono sekcje,
w pozostałych występują stanowiska ds.. Nowe stanowiska dotyczą: aktywizacji
środowiska, aktywizacji społeczno-zawodowej, porad prawnych, dziedzictwa kulturowego, projektów krajowych i zagranicznych.
Dział Ekonomiki, bardziej jednolity w strukturze, czasami uzupełniony w nazwie o przedsiębiorczość. Z aktualnych obszarów działania można wymienić:
ubezpieczenia w rolnictwie i bankowość, restrukturyzację gospodarstw i podatki.
W ślad za tym utworzono odpowiadające tym obszarom stanowiska ds..
Dział Zastosowań Teleinformatyki, liczący niespełna 40 osób, nie występuje
w strukturze wszystkich ośrodków, a zatrudnione osoby zajmują się administracją
sieci, informatyką i sekcją FADN.
Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw, jeden z podstawowych
działów w strukturze ośrodka, w tym zakresie działania występuje w 12 województwach. W trzech województwach występuje jako Dział Metodyki Doradztwa
i Szkoleń, w jednym pod nazwą Dział Edukacji i Informacji. W tych przypadkach
informacja i wydawnictwa związane z działalnością poligraficzną funkcjonują
jako odrębne Działy.
Jako jednostki organizacyjne, w ośrodkach doradztwa rolniczego funkcjonują również zespoły doradztwa rolniczego. Określane jako rejonowy lub terenowy zespół doradców, działają najczęściej w granicach powiatu. W ich strukturze
organizacyjnej, w pięciu województwach występują stanowiska ds. Najczęściej
powtarzające się to stanowiska ds. produkcji roślinnej, zwierzęcej, ekonomiki,
wgd i agroturystyki. Nowe to stanowiska ds. systemów produkcji rolnej i doradztwa rolniczego gminy. Liczba osób zatrudnionych w terenowych zespołach
doradczych jest zróżnicowana i w zależności od województwa wynosi od 50 do
314 osób.
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Największą komórką organizacyjną w ośrodkach doradztwa rolniczego, poza
terenowymi zespołami doradców jest Dział Systemów Produkcji Rolnej, Standardów Jakościowych i Doświadczalnictwa, liczy on 260 osób (tabela 5). Nie we
wszystkich ośrodkach jest to największa jednostka, bowiem rozpiętość zatrudnienia sięga od 5 do 39 osób. Tylko kilka ośrodków utrzymało doświadczalnictwo,
które w poprzednich latach mieściło się w tym dziale.
Tabela 5
Struktura zatrudnienia i wykształcenie kadr kierowniczej
specjalistów i doradców w działach (zespołach) w 2010 r.
Komórka organizacyjna

Liczba
osób

Wykształcenie
liczba osób w %
średnie

wyższe

Kadra kierownicza

585

5

95

Specjaliści i doradcy centrali
w tym Działy:
Systemów Produkcji Rolnej, Standardów Jakościowych
i Doświadczalnictwa
Przedsiębiorczości, WGD i Agroturystyki,
Ekonomiki,
Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw
Pozostałe: (Teleinformatyki, ROW, Informacji i Wydawnictw, Ekologii
i Ochrony Środowiska i inne)

823

15

85

260
134
134
156

4
8
8
42

96
92
92
58

139

20

80

Specjaliści i doradcy terenowych zespołów doradczych

2369

20

80

Ogółem

3777

X

X

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WODR.

Liczebność pozostałych działów centrali ośrodka jest w miarę wyrównana
i mieści się w granicach 130 -150 osób.
Zdecydowana większość specjalistów i doradców, 80% posiada wykształcenie
wyższe. W działach technologicznych odsetek osób z wyższym wykształceniem
jest nieco wyższy. W Dziale Systemów Produkcji Rolnej, Przedsiębiorczości oraz
Ekonomiki ponad 90% to osoby z wyższym wykształceniem (tabela 5). W przypadku Działu Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw, nieco niższy poziom
wykształcenia wynika z przyporządkowania temu Działowi pracowników obsługi ośrodków szkoleniowych, poligrafii i innych nie wymagających wyższego wykształcenia na tych stanowiskach.
Generalnie od momentu prowadzenia analiz, wykształcenie specjalistów i doradców wzrasta, osiągając w 2010 roku najwyższy poziom (tabela 6).
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Wykształcenie specjalistów i doradców WODR
w latach 2001-2010

Tabela 6

Wykształcenie (w%)
średnie
wyższe
31
69

Lata

Liczba osób

2001

3339

2003

4040

30

70

2005

3909

27

73

2007

3890

24

76

2010

3192

20

80

Źródło: Opracowanie własne [Pabich 2001, 2003, 2005, 2007, 2010]
na podstawie danych WODR.

Od roku 2001 liczba specjalistów i doradców znacząco nie zmieniła się, wzrosło natomiast ich wykształcenie, W grupie specjalistów i doradców centrali i zespołów doradczych średnio 80% osób posiada wykształcenie wyższe. W ciągu
10 lat, od 2001 roku liczba ta zwiększyła się o ponad 10%.
Nieco więcej osób, średnio 85% z wyższym wykształceniem zatrudnionych jest
w centrali ośrodka. W pięciu ODR, ponad 90% osób posiada wyższe wykształcenie, a w jednym z nich, Końskowoli aż 98%. Zatrudnieni w zespołach doradczych
średnio w 79% legitymują się wykształceniem wyższym.
Najwięcej osób, 90% z wyższym wykształceniem wśród kadry doradczej, zatrudnionych jest w Końskowoli i Szepietowie.
Przyporządkowanie wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego sejmikom
wojewódzkim wprowadzone na początku tego roku miało ujednolicić organizację
i sposób działania tych jednostek. Jednak nowe statuty ośrodków dostosowane
do potrzeb funkcjonowania na danym obszarze różnią się między województwami, a w ślad za tym struktura organizacyjna ośrodków. W niektórych, w ramach
działów utworzono sekcje, ale w większości funkcjonują stanowiska ds. o różnym
stopniu szczegółowości. Można zauważyć zmiany wprowadzające nowe obszary
działania doradców np.: odnawialne źródła energii, standardy jakościowe, aktywizacja społeczno-zawodowa, ubezpieczenia w rolnictwie czy bankowość. Większe zmiany dotyczą zmniejszenia liczby zatrudnionych w doradztwie i wzrostu
wykształcenia doradców co chyba korzystnie wpływa na poziom świadczonych
usług.
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Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
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XVIII EDYCJA KONKURSU
PN.: „NAJLEPSZE WYDAWNICTWO
WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW DORADZTWA ROLNICZEGO”
Organizatorem XVIII edycji konkursu pn.: “Najlepsze wydawnictwo wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego” w 2010 roku było Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu.
Patronat honorowy objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Zgodnie z regulaminem, konkurs prowadzono w dwóch kategoriach:
I - Najlepsze czasopismo periodyczne
II - Najlepsze wydawnictwo tematyczne
Do tegorocznej edycji konkursu, w kategorii najlepsze czasopismo periodyczne
swoje uczestnictwo zgłosiło 15 redakcji WODR, w kategorii najlepsze wydawnictwo
tematyczne 13 wydawców.
Poniżej wykaz czasopism i wydawnictw tematycznych zgłoszonych do konkursu za rok 2009.
Lp.

Instytucja

I kategoria
„Najlepsze czasopismo
periodyczne” tytuł czasopisma

II kategoria
„Najlepsze wydawnictwo
tematyczne” tytuł wydawnictwa

1.

Dolnośląski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
we Wrocławiu

Twój Doradca Rolniczy Rynek

Gospodarstwo rolne a ochrona środowiska
w ramach minimalnych wymagań
wzajemnej zgodności

2.

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

Wieś Kujawsko-Pomorska

Skuteczne i bezpieczne zabiegi ochrony
roślin

3.

Lubelski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Końskowoli

Lubelskie Aktualności Rolnicze

Higiena produkcji mleka

4.

Lubuski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Kalsku

Lubuskie Aktualności Rolnicze

Laureaci i gospodarstwa agroturystyczne

XVIII edycja konkursu pn.: „Najlepsze wydawnictwo ...

Lp.

Instytucja

I kategoria
„Najlepsze czasopismo
periodyczne” tytuł czasopisma
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II kategoria
„Najlepsze wydawnictwo
tematyczne” tytuł wydawnictwa

5.

Łódzki Ośrodek Doradztwa
Rada
Rolniczego w Bratoszewicach

Urządzenie chlewni na głębokiej ściółce –
zgodnie z zasadami cross compliance

6.

Małopolski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
w Karniowicach

Doradca

Truskawka

7.

Mazowiecki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
w Warszawie

Wieś Mazowiecka

Z cyklu - Poznajemy smaki Mazowsza.
Przepisy na tradycyjne i regionalne.....

8.

Opolski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Łosiowie

Kurier Rolniczy

9.

Podkarpacki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
w Boguchwale

Biuletyn Informacyjno- Handlowy

Chów i użytkowanie gołębi ras mięsnych

Podlaski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Szepietowie

Wiadomości Rolnicze

Wymagania organizacyjno-prawne
w turystyce wiejskiej i agroturystyce

10.

11. Pomorski
Pomorski Ośrodek
Ośrodek Doradztwa
Doradztwa
Pomorskie Wieści Rolnicze
Rolniczego w Gdańsku
Rolniczego
w Gdańsku

Utrzymanie trzody chlewnej zgodnie
z zasadami cross compliance

12.

Świętokrzyski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
w Modliszewicach

Aktualności Rolnicze

Produkcja mleka w dobie silnej konkurencji

13.

Warmińsko-Mazurski
Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Olsztynie

Bieżące Informacje

Chów, hodowla i użytkowanie koni

Poradnik Gospodarski

-

Zachodniopomorski Magazyn
Rolniczy

PROW 2007-2013. Modernizacja
gospodarstw rolnych

14. Wielkopolski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego w
w
Poznaniu
Poznaniu
15.

Zachodniopomorski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
w Barzkowicach

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

„Wieś Kujawsko – Pomorska” Kujawsko - Pomorski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego w Minikowie
„Wiadomości Rolnicze” Podlaski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Szepietowie

Adrianna Bolewicz –Tatka
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II miejsce

„Twój Doradca Rolniczy Rynek” Dolnośląski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

III miejsce „Wieś Mazowiecka” Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Warszawie
III miejsce „Lubuskie Aktualności Rolnicze” Lubuski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Kalsku
Wyróżnienie w tej kategorii otrzymały: „Pomorskie Wieści Rolnicze”
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku
W kategorii „Najlepsze wydawnictwo tematyczne”
I miejsce

„Higiena produkcji mleka” Lubelski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Końskowoli

II miejsce

„Skuteczne i bezpieczne zabiegi ochrony roślin” Kujawsko –
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

III miejsce „Chów, hodowla i użytkowanie koni” Warmińsko – Mazurski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie
Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród XVIII edycji konkursu, połączone z seminarium pt. „Nowoczesny warsztat dziennikarza” odbyło się
16- 17 września 2010 roku w CDR w Brwinowie Oddział w Poznaniu.
Organizowany przez CDR konkurs, od szeregu lat cieszy się dużym zainteresowaniem redakcji czasopism rolniczych, wydawanych przez wojewódzkie ośrodki
doradztwa rolniczego.
Konkurs jako forma współzawodnictwa wydawców, w połączeniu z organizowanymi warsztatami dziennikarskimi, przyczynia się niewątpliwie do podwyższania poziomu merytorycznego i edytorskiego wydawanych czasopism i wydawnictw tematycznych.
Kontynuacja tej formy oddziaływania na jakość wydawanych czasopism wydaje się potrzebna i trudna do przecenienia, świadczy o tym ogromne zainteresowanie ze strony redakcji i wydawców.
Duży nakład wydawanych przez wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego
czasopism, dobra znajomość środowiska wiejskiego i jego zróżnicowania w poszczególnych województwach, stwarza dla wydawnictw duże możliwości informowania rolników i mieszkańców wsi.
Zespołom Redakcyjnym nagrodzonych i wyróżnionych
czasopism oraz wydawnictw tematycznych
składamy gratulacje.
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GŁOS W DYSKUSJI: CZY REFORMOWAĆ KRUS?
Ojczyzną ubezpieczeń społecznych są Niemcy. W tym kraju, w roku 1878
wprowadzono dekretem cesarskim edykt o ubezpieczeniach społecznych i te zasady funkcjonują w niewiele zmienionej formie do dnia dzisiejszego.
Ubezpieczenie społeczne rolników w Polsce (tak jak zresztą i w wielu innych
krajach) stanowi system odrębny od powszechnych ubezpieczeń społecznych,
którym podlegają pracownicy i osoby prowadzące pozarolniczą działalność zarobkową na własny rachunek. Instytucją administrującą ubezpieczeniem społecznym rolników jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), podczas
gdy powszechne ubezpieczenia społeczne są administrowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Odrębność systemu rolniczego wiąże się, między innymi, z własnymi, korzystnymi dla ubezpieczonych zasadami finansowania, co
stanowi jedną z form wsparcia państwa dla rolnictwa. Ok. 90% wydatków KRUS
na emerytury i renty rolnicze jest finansowanych z dotacji budżetu państwa, dzięki czemu płacone przez rolników obowiązkowo składki ubezpieczenia społecznego utrzymywane są na stosunkowo niskim poziomie.
Należy zaznaczyć, że w 2009 r. budżet państwa dopłacił do KRUS kwotę ok.
16 mld złotych, co stanowi istotne obciążenie w tymże budżecie. Stąd też coraz
częściej zaczynają się pojawiać postulaty mówiące o potrzebie zreformowania
tego systemu, a nawet zdarzają się sugestie wskazujące na konieczność likwidacji
KRUS. Poglądy te są wyrażane przede wszystkim przez organizacje pracodawców
(np. Business Center Club czy PKPP Lewiatan) jak również przez ekonomistów
skupionych wokół L. Balcerowicza i Forum Obywatelskiego Rozwoju.
Eksperci z tych organizacji wskazują – na podstawie własnych obliczeń – iż
każdy polski podatnik zatrudniony poza rolnictwem płaci rocznie ok. 1 000 zł
na emerytury rolnicze. Rolnik, bez względu na wysokość dochodów i wielkość
majątku płaci ok. 65 zł składki emerytalno-rentowej.Tymczasem najmniej zara-
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biający przedsiębiorca działający poza rolnictwem płaci miesięcznie na rzecz ZUS
blisko 800 zł [Bierzańska 2009].
W ich opinii powyższe dane pokazują, że składka emerytalna rolnika jest wielokrotnie niższa niż składka osoby prowadzącej własną firmę w sektorze pozarolniczym. Jednocześnie przeciętna emerytura rolnicza jest tylko o 30 proc. niższa
niż emerytura drobnego przedsiębiorcy. Wypłata emerytur rolniczych, które są
nieproporcjonalnie wysokie w porównaniu z wielkością wpłacanych składek, jest
możliwa wyłącznie dzięki dotacjom do KRUS z budżetu państwa. Liczba emerytów i rencistów, którym świadczenia wypłaca KRUS, wynosi niecałe 1,5 mln osób
i jest aż pięciokrotnie mniejsza niż w systemie pozarolniczym (ZUS). W 2010 r.
wpływy ze składek ubezpieczeniowych płacone przez rolników sfinansują wydatki KRUS jedynie w 8 proc. W systemie pozarolniczym pokrycie wydatków wpływami z składek ma wynieść 71 proc. [Wojciechowski 2010].
Przedstawiciele wyżej wymienionych organizacji uważają, iż uwzględniając
sytuację dochodową rolników, trudno znaleźć uzasadnienie dla istnienia KRUS
w obecnym kształcie. Znacznie niższe – w stosunku do przedsiębiorców poza rolnictwem – składki naruszają ich zdaniem zasady sprawiedliwości społecznej i zasadę równości wobec prawa. W dodatku wszystkie gospodarstwa rolne, niezależnie od uzyskiwanych dochodów, płacą identyczną składkę. Eksperci ci wskazują
nawet na patologiczne sytuacje, w których osoby posiadające jedynie letni dom na
wsi albo działkę zakupioną w celu inwestycyjnym (np. dziennikarze, taksówkarze,
a nawet maklerzy giełdowi) korzystają z możliwości ubezpieczenia się w KRUS
w celu uniknięcia droższego ZUS-u [Bierzańska 2009].
Jak można zauważyć, wspomniane organizacje uznają, iż reforma KRUS jest
konieczna. Bierności w eliminowaniu niedoskonałości z polskiego systemu ubezpieczeń rolniczych nie można tłumaczyć brakiem analogicznych zmian w innych
krajach UE, ani tym, że podobne sytuacje występują w Polsce w systemie emerytur mundurowych, górniczych, a także emerytur sędziów i prokuratorów. Należałoby zatem w pierwszej kolejności zdecydowanie zróżnicować wysokość składki
stosownie do dochodów osiąganych przez gospodarstwa rolne, a w perspektywie
opracować koncepcję włączenia rolników w powszechny system podatkowy.
Zbliżony pogląd w rozważanej kwestii prezentuje prof. Marian Podstawka ze
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Uważa on, iż nie należy likwidować KRUS, tylko ją zreformować. Na rolnictwo należy spojrzeć przez
pryzmat różnych kategorii gospodarstw. Ustalenie takich samych składek, ale też
takich samych emerytur i rent dla wszystkich rolników było dobre kiedyś, ale nie
teraz. Rolnicy, którzy mają silne, duże gospodarstwa, powinni ponosić wyższy ciężar ubezpieczenia. Ale jest rzesza małych gospodarstw, które nie są w stanie więcej
płacić niż obecnie [Jureczko-Wilk 2007].
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Nieco odmiennego zdania jest prof. Józefina Hrynkiewicz z Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, która uznaje, iż pomysł
przerzucenia najbogatszych rolników z KRUS do ZUS nie przyniesie oszczędności. Może za to przynieść nowe obciążenia: wzrost wartości zasiłków chorobowych, macierzyńskich, wypadkowych dla rolników. Nie ma uzasadnienia, aby
rolnikom wypłacać niższe niż pracownikom czy służbom mundurowym zasiłki
macierzyńskie czy o blisko jedną czwartą niższe świadczenia wypadkowe. Jeśli
włączymy najbogatszych rolników do ZUS, to automatycznie trzeba będzie wyrównać te świadczenia. No i oczywiście też emerytury będą mieli wyższe niż te,
jakie mają teraz. Budżet więc na tym straci. Również likwidacja KRUS nie będzie
dobrym rozwiązaniem, gdyż będziemy musieli zdecydowaną większość rolników
– z uwagi na brak dochodów lub niskie dochody - skierować pod opiekę pomocy
społecznej. Co wicej dać im tę pomoc zgodną z normami unijnymi i naszym prawem [Hrynkiewicz 2010].
W jej opinii nie istnieje cywilizowany kraj, gdzie ziemia rolna stanowi znaczący obszar, a w którym dla rolników nie byłoby osobnego systemu emerytalnego.
Wszędzie budżet do niego sporo dopłaca, mimo iż rolnicy są tam zamożniejsi
niż w Polsce. W Niemczech - dopłaca 77 proc, w Austrii 70 proc., a we Francji
64 proc. I nikt tam nie mówi o likwidacji tego osobnego systemu emerytalnego
[Hrynkiewicz 2010].
Podsumowując, należy stwierdzić, iż reforma KRUS – aczkolwiek niezbędna
– musi być jednak dokonana w sposób przemyślany i ewolucyjny. Jej rozłożenie
w czasie załagodzi ewentualne koszty dla beneficjentów tego systemu ubezpieczeń i pozwoli uniknąć błędów, jakie mają miejsce przy rewolucyjnych zmianach
w tego typu przedsięwzięciach. Ponadto ewentualne podniesienie składki dla zamożniejszych rolników powinno zostać połączone z proporcjonalnym wzrostem
świadczeń emerytalnych dla tej grupy rolników. Nie należy również zapominać,
że dopłaty do ubezpieczenia społecznego rolników, to w konsekwencji dopłaty
do wyżywienia ogółu ludności oraz gwarancja stosunkowo niskich cen żywności
dla ogółu społeczeństwa. Wskazane i celowe byłoby zatem przeprowadzenie dogłębnych analiz i ekspertyz przez specjalistów z wielu dziedzin życia społecznego
dotyczących kształtu i wymiaru tej reformy, a także przeprowadzenie społecznych
konsultacji na temat zakresu i terminu wdrożenia w życie reformy KRUS i osiągnięcia konsensusu w tej materii.
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NOWOŚCI WYDAWNICZE
„Oddziaływanie rolnictwa na środowisko przyrodnicze w warunkach zmian
klimatu”. Praca zbiorowa pod redakcją prof. dr hab. Adama Harasima, Seria wydawnicza

„STUDIA I RAPORTY IUNG-PIB” Zeszyt 19, Puławy 2010, s. 144.

Ochrona środowiska przyrodniczego jest jednym z ważniejszych obszarów
działania nauki, agend rządowych, organizacji pozarządowych i polityków zarówno w Unii Europejskiej jak i w naszym kraju. Bardzo ważnym czynnikiem mającym bezpośredni wpływ na środowisko (glebę, wodę i powietrze) jest rolnictwo.
Przedstawiana publikacja omawia oddziaływanie rolnictwa na środowisko
oraz jego wpływ na poszczególne czynniki środowiska w warunkach zmian klimatycznych. Tekst powstał w ramach realizowanego przez IUNG-PIB projektu
badawczego pn. „PROFICIENCY”, mającego na celu wzmocnienie kompetencji
wokół zagadnień związanych z wpływem zmian klimatycznych na cztery obszary produkcji rolniczej: środowisko glebowe, wykorzystanie przestrzeni rolniczej,
systemy i techniki produkcji rolniczej oraz jakość i bezpieczeństwo płodów rolnych. W opracowaniu zaprezentowano materiały zawierające rozszerzone wersje
referatów i doniesień przedstawionych podczas zorganizowanej przez IUNG-PIB
konferencji naukowej pn. „Oddziaływanie rolnictwa na środowisko przyrodnicze
w warunkach zmian klimatu”, która odbyła się w dniach 9-10 czerwca 2010 r.
w Puławach. Ze względu na przedstawienie w wielu płaszczyznach nowych wyzwań dla rolnictwa w kontekście zmian klimatycznych, publikacja może być
bardzo przydatna do analiz i projektów dotyczących zarówno zrównoważonego
rozwoju rolnictwa jak i ochrony środowiska.
Pozycja przeznaczona dla doradców rolniczych, pracowników uczelni rolniczych, pracowników urzędów związanych z tą tematyką oraz wszystkich zainteresowanych zarówno skutkami jak i wpływem zmian klimatu na środowisko oraz
gospodarkę.
„Technologiczno-ekonomiczne aspekty wdrażania produkcji ekologicznej
w wybranych gospodarstwach rolnych”. Raport za rok 2009. Praca zbiorowa pod

kierunkiem dr inż. Henryka Skórnickiego. Wydawca: Centrum Doradztwa Rolniczego
w Brwinowie Oddział w Radomiu, Radom 2010, s. 79.

Liczba gospodarstw ekologicznych w Polsce dynamicznie wzrasta. Dlatego warto sięgnąć po kolejny już raport, przygotowany przez pracowników CDR Oddział
Radom, zawierający tym razem dane dotyczące wybranych gospodarstw ekologicznych w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz ekonomiki produkcji za 2009 rok. Zgromadzone dane mogą posłużyć do przeprowadzania analiz
pozwalających na uzyskania informacji o specyfice gospodarstw ekologicznych
w aspekcie zarówno technologicznym jak i ekonomicznym. W omawianym roku
zgromadzono dane z 117 gospodarstw z terenu całego kraju.
Publikacja przeznaczona dla doradców rolnych oraz innych osób zainteresowanych prezentowaną tematyką.

104

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 będą 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.

