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WALENTY POCZTA
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

WSPÓLNA POLITYKA ROLNA PO 2013 ROKU1
1. Wstęp
W historii WPR można wyróżnić dwa zasadnicze podokresy. Pierwszy, który
trwał do początku lat dziewięćdziesiątych XX w. był okresem prowadzenia polityki propodażowej. W jej konsekwencji Wspólnota osiągnęła wysoki stopień
samowystarczalności żywnościowej [Adamowicz 2005]. Drugi podokres polityki rolnej, o charakterze propopytowym, Wspólnota rozpoczęła realizować od
roku 1992 wraz z wdrożeniem reformy Mac Sharry’ego. Wprowadzono wówczas
płatności dla rolników, co pozwoliło stopniowo redukować ceny instytucjonalne
i kreować zwiększony popyt na produkty rolnictwa Wspólnoty, a jednocześnie
wyhamowywać niepożądany wzrost produkcji [Małysz 2001]. Wszystkie kolejne
reformy i zmiany we WPR UE wprowadzone po 1992 roku są kontynuacją idei zawartych w założeniach reformy Mac Sharry’ego [Poczta, Pawlak, Kiryluk-Dryjska,
Siemiński 2007]. Państwa Europy Środkowo-Wschodniej, w tym i Polska, stały się
członkami Wspólnoty już w chwili zaawansowanego stopnia realizacji drugiego
etapu WPR, w którym na plan dalszy zeszły kwestie modernizacji sektora, natomiast na plan pierwszy zaczęto wysuwać inne, pozaprodukcyjne funkcje rolnictwa. Sprawiło to, że polski sektor rolny znalazł się w 2004 roku w nowym otoczeniu ekonomicznym i instytucjonalnym i wcale nie było pewne jak się w tym otoczeniu odnajdzie. Praktyka okazała się dla polskiego rolnictwa korzystna, głównie
1 W niniejszej publikacji wykorzystano obszerne fragmenty artykułu autora pt. „Wspólna
Polityka Rolna po 2013 roku – uzasadnienie, funkcje, kierunki rozwoju w kontekście interesu
polskiego rolnictwa” opublikowanego w numerze 3 kwartalnika Wieś i Rolnictwo.
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z punku widzenia sytuacji ekonomicznej sektora2, jednak procesy modernizacji
i restrukturyzacji strukturalnej sektora mają ograniczony zasięg3. A jak będzie
dalej i czy WPR będzie korzystny dla Polski w kolejnej perspektywie finansowej,
to będzie przedmiotem niniejszego opracowania, opartego na analizie i ocenie
materiałów Komisji Europejskiej. Celem pracy jest ocena istniejących propozycji
w zakresie WPR z punktu widzenia interesów Polski i przemian strukturalnych
w rolnictwie i na wsi.

2. Pozycja Polski we WPR w perspektywie finansowej 2007-2013
Pozycja polskiego rolnictwa w ramach WPR została zdeterminowana szeregiem parametrów obwiązujących w UE oraz przyjętych i określonych w trakcie negocjacji akcesyjnych. Część z nich miała charakter twardy, wynikający na
przykład z danych pochodzących ze statystyki masowej, ale część była wynikiem
ustaleń negocjacyjnych. Szczególnie trudne były negocjacje dotyczące płatności
bezpośrednich. W ich efekcie dla nowych państw członkowskich wyznaczono
w 2004 roku kopertę płatności w wysokości 25% jej poziomu wynikającego z wynegocjowanych parametrów (powierzchnie bazowe, plony referencyjne, poziom
chowu przeżuwaczy) i założono osiągniecie jej standardowej wielkości dopiero
w roku 2013 (phasing in). Powoduje to że polskie rolnictwo ze środków UE maksimum wsparcia powinno osiągnąć w roku 20134. Zatem sytuacja z roku 2013,
zamykająca niejako Perspektywę Finansową (PF) 2007-2013 wyznaczać będzie
oczekiwania w odniesieniu do PF UE w latach 2014-2020. Na tę sytuację składają
się płatności obszarowe (I Filar WPR) i środki w ramach II Filaru WPR (PROW).
Jest zatem kwestią niezwykle ważną całościowa ocena poziomu i struktury wsparcia
polskiego sektora rolnego w roku 2013, tj. obejmująca łącznie środki z I i II Filaru.
W roku 2013, tj. po uzyskaniu przez Polskę (i pozostałe kraje członkowskie, które
do UE wstąpiły w 2004 roku) pełnej koperty płatności rolnictwo polskie otrzyma
z budżetu UE wsparcie bezpośrednie w wysokości 3045 mln EURO, a udział Polski w tych płatnościach wyniesie 8,96% (tabela 4).
Jednak w PF 2007-2013 polskie rolnictwo uzyskuje bardzo wysokie wsparcie
w ramach II Filaru WPR, które średniorocznie wynosi 1914 mln EURO, a Polska
z udziałem wynoszącym 13,9% jest zdecydowanie największym beneficjentem
2 Zob. Poczta W., Czubak W., Pawlak K., (2009): Zmiany w wolumenie produkcji i dochodach
rolniczych w warunkach akcesji Polski do UE, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr 4.
3 Zob. Pawlak K., Poczta W. (2010): Potencjał polskiego rolnictwa pięć lat po akcesji Polski do
UE jako przesłanka jego konkurencyjności, Wieś i Rolnictwo nr 1.
4 Dopłaty ze środków z budżetu krajowego powodują, że maksymalny poziom płatności bezpośrednich w Perspektywie 2007-2013 z punktu widzenia rolników zostanie już osiągnięty w przypadku płatności za rok 2010. Inną wielkością niemożliwą do dokładnego oszacowania ex ante pozostają
zobowiązania i płatności w poszczególnych latach w ramach II Filaru WPR.
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tych środków. Zatem łącznie na rok 2013 „przypadnie” dla polskiego rolnictwa
prawie 5 mld EURO, a polski sektor rolny odnotuje partycypację we WPR w wysokości 8,4 % i będzie po rolnictwie francuskim, niemieckim, hiszpańskim i włoskim piątym beneficjentem WPR UE.
Powstaje pytanie czy z punktu widzenia polskiego rolnictwa te 5 mld EURO to
„dużo czy mało”. Pewne światło na postawiony dylemat dają informacje zawarte
w tabeli 5. Wsparcie 5 mld EURO w wymiarze bezwzględnym, ale także uwzględniając trudną sytuację ekonomiczną sektora rolnego w latach poprzedzających
akcesję to dużo. Jeśli jednak uwzględni się potencjał sektora rolnego w Polsce
i jego strukturę to można mówić o uzyskaniu przez polskie rolnictwo w 2013 roku
wsparcia wynikającego z obowiązujących zasad WPR.
Tabela 1
Szacowany poziom alokacji środków pomiędzy państwa członkowskie UE
w 2013 roku (w mln EURO)
Kraje członkowskie
Austria
Belgia
Bułgaria
Cypr
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Litwa
Luksemburg
Łotwa
Malta
Niemcy
Polska
Portugalia
Rumunia
Słowacja
Słowenia
Szwecja
Węgry
Wielka Brytania
Włochy
UE 27

I Filar WPR *
w roku 2013
752
615
580
53
909
1049
101
571
8521
2217
5139
898
1341
280
37
146
5
5853
3045
606
1264
388
144
771
1319
3988
4370
45063

1,7
1,4
1,3
0,1
2,0
2,3
0,2
1,3
18,9
4,9
11,4
2,0
3,0
0,8
0,1
0,3
0,0
13,0
6,8
1,3
2,8
0,9
0,3
1,7
2,9
8,8
9,7
100,0

II Filar WPR
średniorocznie w latach
2007-2013
575
4,2
70
0,5
377
2,7
24
0,2
408
3,0
83
0,6
103
0,8
308
2,2
1083
7,9
558
4,1
1150
8,4
85
0,6
356
2,6
252
1,8
14
0,1
151
1,1
11
0,1
1279
9,3
1944
13,9
595
4,3
1161
8,4
285
2,1
131
1,0
275
2,0
551
4,0
659
4,8
1284
9,3
13743
100,0

I i II Filar WPR
w roku 2013
1327
684
958
77
1318
1132
205
878
9605
2775
6290
982
1697
632
51
297
16
7132
4959
1201
2425
673
275
1046
1870
4647
5654
58805

2,3
1,2
1,6
0,1
2,2
1,9
0,3
1,5
16,3
4,7
10,7
1,7
2,9
1,1
0,1
0,5
0,0
12,1
8,4
2,0
4,1
1,1
0,5
1,8
3,2
7,9
9,6
100,0

* – z I filaru WPR uwzględniono tylko płatności bezpośrednie

Źródło: Obliczenia własne na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 oraz
Zahrnt V. (2009].
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Tabela 2
Udział Polski w zakresie wybranych parametrów związanych z aktualną
lub przewidywaną WPR UE po 2013 r. (%)
Pełnozatrudnieni w rolnictwie (w AWU) 2007
Liczba gospodarstw w 2007
Koperta ONW (średnia dla lat 2007-2013)
II Filar WPR (PROW - średnia dla lat 2007-2013)
Powierzchnia UR pod NATURA 2000 2009
Powierzchnia UR pod ONW 2009
Powierzchnia UR 2008
I Filar (płatności bezpośrednie) i II Filar WPR (2013 r.)
Powierzchnia UR i Lasów pod Natura 2000 2009
Powierzchnia UR pod HNV 2008
Koperta Płatności bezpośrednich w 2013
Wartość produkcji rolniczej (średnia dla 2007-2009)
Powierzchnia TUZ 2007
Koperta Płatności bezpośrednich - średnia dla lat 2007-2013
Wkład Polski w budżet UE (średnio 2007-2010)

18,1
17,5
15,4
13,9
9,8
9,8
9,1
8,4
8,1
6,9
6,8
5,6
5,4
5,2
2,7

Źródło: [Model płatności bezpośrednich …2010].

Udział polskiego rolnictwa we WPR (8,4%) ulegnie w 2013 roku zbliżeniu do
udziału w powierzchni UR (9,1%), będzie jednak nadal daleko mniejszy niż udział
w zatrudnieniu (18,1%) czy w liczbie gospodarstw rolnych (17,5%), ale wyraźnie
większy niż udział polskiego rolnictwa w produkcji (5,6 %).
Także informacje zawarte w tabeli 3. potwierdzają, że w roku 2013 suma
wsparcia polskiego rolnictwa z tytułu dopłat bezpośrednich i PROW osiągnie
w przeliczeniu na 1 ha UR poziom zbliżony (93%) do przeciętnego w całym rolnictwie unijnym (307 EURO wobec 330 EURO), ale będzie to w znacznej mierze
rezultatem wysokiego wsparcia polskiego rolnictwa środkami II Filaru (PROW),
natomiast poziom dopłat bezpośrednich nadal w przeliczeniu na 1 ha UR będzie
wynosił niecałe 75% średniego poziomu w rolnictwie unijnym.
Tabela 3
Poziom środków na 1 ha UR i na jedną jednostkę nakładów pracy (AWU)
w 2013 roku (EURO)
I Filar WPR 2013 r.a)
Polska
UE 27
a

EURO/AWU
1772
4745

EURO/ha UR
188
253

II Filar WPR średniorocznie
w latach 2007-2013
EURO/AWU
EURO/ha UR
1114
118
1447
77

I i II Filar WPR
2013 r.
EURO/ AWU EURO/ha UR
2885
307
6192
330

z I Filaru WPR uwzględniono tylko płatności bezpośrednie

Źródło: [Model płatności bezpośrednich …2010] i obliczenia własne.
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Łączne wsparcie rzędu 5 mld EURO uzyskane w 2013 roku (po 10 latach
członkostwa w UE) ze środków UE wyznacza poziom wsparcia sektora rolnego w Polsce wynikający z uwarunkowań historycznych potwierdzonych w trakcie negocjacji akcesyjnych i obowiązujących w tym okresie zasad WPR. Jest to
bez wątpienia „próg polityczny” minimalnego poziomu wsparcia sektora rolnego
w Polsce w perspektywie 2014-2020 do którego polskie rolnictwo „dochodziło”
przez 10 lat. Jednak w praktyce struktura tego wsparcia polegająca na bardzo wysokim udziale II Filara wcale nie będzie ułatwiać stanowiska polskiego w procesie
negocjacyjnym w sprawie kształtu WPR po roku 2013.

3. Czy i jaka WPR po roku 2013?
Jakie powinny być uzasadnione oczekiwania Polski?
WPR UE w okresie swojego funkcjonowania wrosła w świadomość społeczną
i polityczną Europejczyków. Według ostatniego Eurobarometru 90% ankietowanych obywateli UE uważa, że rolnictwo i obszary wiejskie są ważne dla przyszłości
Europy. 83% ankietowanych obywateli UE opowiada się za wsparciem finansowym dla rolników, a przeciętnie ankietowani uważają, że decyzje w sprawie polityki rolnej powinny być nadal podejmowane na szczeblu UE [Draft Report …
2010]. Udział kosztów WPR we wspólnym budżecie UE uległ zmniejszeniu z około 75% w 1985 roku do mniej niż 40% na koniec bieżącej Perspektywy Finansowej
i stanowi obecnie 0,45% PKB. Często i nie bez racji wskazuje się, że wysoki udział
wydatków na WPR nie wynika z kosztochłonności czy też braku racjonalności tej
polityki, a jest skutkiem jej zaawansowanej integracji.
Ważnym, w ostatnich latach często pomijanym aspektem WPR UE jest bezpieczeństwo żywnościowe, zarówno w ujęciu globalnym jak i wspólnotowym. Liczba
głodujących w skali światowej przekracza miliard, a i w Unii Europejskiej ponad
40 milionom osób ubogich brakuje żywności. Według FAO do 2050 r. globalne
zapotrzebowanie na żywność podwoi się, liczba ludności na świecie ma wzrosnąć
z 6 mld obecnie do 9 mld. WPR zatem winna nadal zapewniać bezpieczeństwo
żywnościowe swoim obywatelom oraz pomagać nakarmić ludzi żyjących w ubóstwie na całym świecie [Draft Report …2010].
Wskazane wyżej aspekty społeczne i polityczne uzasadniające prowadzenie
WPR bynajmniej nie powodują, że nie rodzą się pytania o sposób jej realizacji,
stosowane instrumentarium i ekonomiczną zasadność i racjonalność. I nie są to
dylematy proste, na które można udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Niewątpliwie słuszności WPR dowodzi jej skuteczność w wielu zakresach jej funkcjonowania. W pierwszym etapie WPR (do początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku)
zrealizowano postulat modernizacji rolnictwa i samowystarczalności żywnościowej. W drugim etapie z powodzeniem są realizowane pozaprodukcyjne funkcje
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rolnictwa. Rolnictwo europejskie w rozumieniu Europejskiego Modelu Rolnictwa
jest dostarczycielem wielu dóbr publicznych (wspomniane już globalne bezpieczeństwo żywnościowe, ale także łagodzenie zmian klimatycznych, różnorodność
biologiczna, bioenergia, zachowanie i odnowa gleby, dobra gospodarka wodna
i zarządzanie jakością wody, wkład w wartości kulturowe, kształtowanie cennych krajobrazów, czyli najogólniej mówiąc udział w zrównoważonym rozwoju).
[Draft Report …2010]. Za świadczenie tych dóbr rynek rolników nie wynagradza,
a zatem występuje przesłanka, także o charakterze ekonomicznej racjonalności,
uzasadniająca wynagradzanie rolników ze środków publicznych. W EMR przed
rolnikami zostały postawione także wysokie wymagania w zakresie bezpieczeństwa żywności, wypełniania standardów ochrony środowiska w działalności rolniczej, ochrony zdrowia ludzi i zwierząt oraz dbałości o dobrostan zwierząt. Bez
skierowania do rolnictwa wsparcia środkami publicznymi wypełnienie tych wymagań byłoby trudne lub wręcz niemożliwe, a z całą pewnością musiałyby wystąpić procesy koncentracji w zakresie potencjału produkcyjnego (koncentracja obszarowa), koncentracji skali produkcji oraz koncentracji przestrzennej. Produkcja
roślinna byłaby alokowana na obszarach o najlepszych warunkach naturalnych
(dobre gleby, korzystne warunki klimatyczne), zaś zwierzęca koncentrowałaby się
w dużych fermach. Zrozumiałe, że na wielu obszarach UE (w tym właśnie szczególnie w Polsce) konieczne są procesy racjonalnej ekonomicznie i ekologicznie
koncentracji produkcji rolnej i temu celowi też winna służyć WPR. Najogólniej
chodzi o zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich na całym obszarze
Unii.
Dla formułowania określonego kształtu WPR konieczne jest rozwiązanie wielu dylematów i przyjęcie szeregu rozstrzygnięć. Te rozstrzygnięcia będą decydować o kształcie przyszłej WPR oraz o skali możliwych korzyści jakie z tej polityki
będzie mogło odnosić polskie rolnictwo, ale i cała gospodarka, w tym też jaka
będzie pozycja finansowa netto Polski względem budżetu UE.
Najważniejsze z tych dylematów to m. in:
■ Jak duży będzie budżet UE w perspektywie 2014-2020 – czy będzie zbliżony
do maksymalnego poziomu 1,27% PKB, czy jak w Perspektywie 2007-2014
będzie to około 1%, czy może jeszcze mniej?
■ Jaka część tego budżetu zostanie przeznaczona na WPR?
■ Jaki cele zostaną postawione przed WPR, a w szczególności jaka będzie lista
tzw. „nowych wyzwań” i jaka część budżetu rolnego będzie miała służyć ich
realizacji?
■ Jakie powinny być kryteria alokacji środków ze WPR pomiędzy państwa
członkowskie, a nawet poszczególnych beneficjentów?
■ Czy nadal mają istnieć dwa filary WPR?
■ Jeśli tak, jakie powinny być relacje między I a II Filarem WPR i jaka będzie
merytoryczna treść polityk w obu filarach?
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■ Jakie instrumenty stosować w obu Filarach i jakie środki przeznaczać na ich
realizację?
■ Jaki kształt w ramach I Filaru WPR mają wypełniać płatności bezpośrednie?
■ Które z instrumentów polityki rynkowej powinny być zachowane?
■ Jakie funkcje powinien wypełniać II Filar WPR, czy powinien być bardziej
„rolniczy”, czy bardziej „wiejski”?
■ Czy może część „wiejską” II filara przenieść do funduszy spójności?
Z całą pewnością dla Polski korzystny jest możliwie duży unijny budżet, w którym znaczący udział będą stanowić środki przeznaczone na rolnictwo. Duży
budżet UE to duże środki na politykę spójności i na politykę rolną, a Polska ze
względu na poziom rozwoju gospodarczego i stan sektora rolnego potrzebuje bardzo jednych i drugich funduszy.
Rolnictwo i wieś w Polsce, mimo wielu przeobrażeń, w tym już wywołanych
akcesją, nadal dość zasadniczo różnią się w wielu aspektach w stosunku do sytuacji rolnictwa i wsi w rozwiniętych krajach Unii Europejskiej. Położenie geograficzne Polski wyznacza niejako automatycznie punkt odniesienia dla porównań
wsi i rolnictwa w ramach Wspólnoty. Rola cywilizacyjna, społeczna i ekonomiczna wsi w Polsce może i powinna być porównywana ze wsią w zachodnich
i północnych krajach UE. Tak samo rolnictwo w Polsce, ze względu na strukturę
produkcji determinowaną położeniem geograficznym i warunkami klimatycznymi zmuszone jest do konkurowania z rolnictwem zachodnich i północnych
krajów UE. Opóźnienia rozwojowe wsi i rolnictwa w Polsce powodują, że dla
Polski pierwszorzędne znaczenie mają instrumenty polityki rolnej realizowane
w obu filarach. W procesie zmieniającej się WPR, z punktu widzenia interesów
Polski jak i interesów sektora rolnego, zasadnicze znaczenie posiada utrzymanie
na szczeblu Wspólnoty większości działań zawartych zarówno w I jak i II filarze WPR. Jest to dość zasadnicza trudność, bowiem bardziej rozwinięte kraje UE
z dawnej „Piętnastki”, jak i niektóre nowe kraje członkowskie posiadające dobrze
rozwinięte rolnictwo, o bardzo dobrej strukturze agrarnej skłaniają się często ku
nadaniu większego znaczenia polityce wiejskiej, kosztem polityki rolnej, a wiele
krajów płatników netto byłoby skłonnych wejść w etap ograniczania wydatków
na WPR, także na drodze jej renacjonalizacji. Taka droga, wobec bardzo dużego
znaczenia wsi i rolnictwa w życiu gospodarczym Polski, zapóźnień rozwojowych,
jak również wynikającej z tego konieczności zasadniczych przeobrażeń strukturalnych w rolnictwie oraz konieczności podniesienia poziomu technologicznego
i rozwoju infrastruktury na obszarach wiejskich wymaga ponoszenia olbrzymich
nakładów, których budżet Polski nie będzie w dającej się przewidzieć perspektywie w stanie wydatkować.
W ramach I Filaru WPR kluczową kwestią pozostaje model płatności bezpośrednich. Aktualnie są one najważniejszym instrumentem WPR UE. Jest na
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nie przeznaczane około 30% całego budżetu UE, co stanowi ponad ¾ wszystkich
środków przeznaczanych na cele WPR. Płatności bezpośrednie odgrywają również decydującą rolę w kształtowaniu poziomu i stabilności dochodów rolnictwa
Wspólnoty (około 60% dochodów rolników pochodzi z dopłat). Dlatego ich poziom i sposób alokacji pomiędzy kraje członkowskie będzie kluczowym problemem
przy ustalaniu przyszłego budżetu UE. Obecnie koperty finansowe dla poszczególnych państw, i tym samym stawki dopłat, determinowane są w około 60% przez
historyczną powierzchnię bazową i historyczny plon referencyjny, a w około 20%
przez historyczne pogłowie bydła [Model płatności bezpośrednich … 2010]. Przyjęte
już obecnie (głównie w ramach Reformy Luksemburskiej WPR z 2003 roku i Przeglądu Health Check z 2008 roku) przez UE zasady modelu płatności bezpośrednich
niezwiązanych z produkcją (decoupling) oraz stanowisko WTO powodują, że nie
znajdują uzasadnienia historyczne, związane z produkcją kryteria alokacji kopert
finansowych pomiędzy kraje członkowskie. Natomiast uznanie, że rolnictwo jest
dostarczycielem dóbr publicznych i że czyni to głównie poprzez użytkowanie ziemi
jako środka produkcji wskazuje, że to właśnie obszar UR w poszczególnych krajach
powinien być podstawowym kryterium alokacji kopert płatności bezpośrednich.
Polska, ale i inne nowe państwa członkowskie formułują oczekiwania jednolitej
stawki płatności bezpośrednich w całej UE (flat rate). Alokacja płatności bezpośrednich według kryterium jakim jest powierzchnia użytków rolnych wywołałaby
dość znaczną zmianę alokacji płatności. Udział Polski w łącznej powierzchni bazowej w UE 27 wynosi 8,96%. Jest to o 2,28 punkta procentowego więcej aniżeli udział
w rozdysponowaniu puli dopłat bezpośrednich w 2013 roku. Ta różnica oznaczałaby wzrost puli płatności dla Polski o ponad miliard rocznie. Tak więc przyjęcie,
w nowej Perspektywie budżetowej, podziału środków finansowych w oparciu o powierzchnię bazową UR (w całości lub w znacznej części) oznacza wzrost puli środków dla Polski. Takie rozwiązanie niosłoby za sobą dość zasadnicze zmiany wielkości kopert płatności bezpośrednich dla wielu państw UE.
Wyrównanie wsparcia sektora rolnego z I Filaru WPR według zasady flat rate,
czyli niejako dodatkowe opłacenie czynnika ziemi za świadczenie usług publicznych ze środków publicznych ma szereg zalet i znajduje także uzasadnienie o charakterze ekonomicznym. Alokacja dopłat bezpośrednich według tego kryterium
cechuje się prostotą. Pomiar zasobów UR jest najmniej kontrowersyjny, bowiem
pochodzi z powszechnej statystyki publicznej. Wsparcie poprzez powierzchnię
sprzyja zagospodarowaniu przestrzeni przez rolnictwo na całym obszarze UE5.
5 Zagospodarowanie całości dotychczasowych UR przez rolnictwo nie powinno mieć i nie ma

w polityce UE charakteru postulatu absolutnego. W politykę rolną UE jest także wpisane racjonalne
przekształcenie części UR w inne formy użytkowania, np. w użytkowanie leśne poprzez wspieranie
zalesiania części UR. Chodzi natomiast o to by nie zachodziły procesy porzucania działalności rolniczej na ziemiach słabszych jakościowo i doprowadzania tych obszarów do degradacji ekonomicznej, środowiskowej i krajobrazowej.
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Powiązanie płatności z zasadami wzajemnej zgodności (cross-compliance) powoduje, że z płatnościami wiąże się duży potencjał środowiskowy oraz zagwarantowanie
wytwarzania żywności o wysokich parametrach jakościowych (w tym zagwarantowanie jakości zdrowotnej żywności). Niejako „nowe rozdanie” kopert płatności
bezpośrednich stanowiłoby też autentyczne oderwanie płatności od aktualnej bądź
historycznej wielkości produkcji, co byłoby zgodne z oczekiwaniami WTO.
Problem w ewentualnym „nowym rozdaniu” będzie o charakterze politycznym. W warunkach nie zwiększania budżetu rolnego Unii, uległby zmniejszeniu w wielu krajach, w tym płatnikach netto do wspólnotowego budżetu, poziom
wsparcia rolnictwa. Trudno zatem będzie uzyskać konsensus dla alokacji dopłat
według kryterium powierzchniowego. Nie oznacza to jednak, że kryterium powierzchniowe nie powinno stanowić podstawy alokacji dopłat. Być może konieczny będzie kolejny phasing in.
Dla Polski jak to już wskazywano istotne znaczenie w obecnej perspektywie
budżetowej ma II Filar WPR. Znaczenie to wynika zarówno z kwoty przyznanych
środków, jak i ważności celów, które są realizowane przy pomocy instrumentów
II Filaru. Kolejną często formułowaną propozycją jest przesuniecie polityki środowiskowej (II oś dzisiejszego PROW) do I Filara WPR i wzmocnienie potencjału ekologicznego płatności bezpośrednich. Nie brakuje również głosów, że
to właśnie II Filar WPR winien zostać wzmocniony (kosztem płatności bezpośrednich) jako odznaczający się większym ukierunkowaniem podmiotowym
i przedmiotowym stosowanego instrumentarium6. Wzmacnianie II Filara WPR
kosztem płatności bezpośrednich oznacza co prawda niepełną, ale jednak stopniową renacjonalizację WPR, bowiem działania w II Filarze wymagają współfinansowania z budżetów krajowych.
W tabeli 5 zamieszczono symulację alokacji dopłat bezpośrednich według zasady flat rate i środków z II Filaru według kryteriów obowiązujących w perspektywie
budżetowej 2007-2013. Porównanie uzyskanych wyników symulacji (tabela 5) z szacowanymi wielkościami z roku 2013 (tabela 1) wskazuje kraje dla których omawiane kryteria i zasady alokacji byłyby neutralne, dla których korzystne, a dla których
oznaczałaby zmniejszenie wsparcia sektora rolnego. Przy przyjęciu takich kryteriów
wsparcie sektora rolnego w Polsce w perspektywie budżetowej UE w latach 2014-2020
wyniosłoby rocznie średnio prawie 6 mld EURO. Polska byłaby wówczas po Francji
i Hiszpanii trzecim beneficjentem WPR w UE, co odpowiada w znacznym stopniu
potencjałowi zawartemu w zasobach ziemi oraz potrzebom modernizacyjnym polskiego rolnictwa. Ponadto nie bez znaczenia jest fakt, że rezygnacja z historycznych
uwarunkowań wsparcia rolnictwa oraz wspieranie działań promodernizacyjnych wsi
i rolnictwa w krajach słabiej rozwiniętych jest nie tylko dopełnieniem, ale i faktycznym urzeczywistnieniem polityki spójności ekonomiczno- społecznej Unii.
6 Takie stanowisko prezentują m.in. Wielka Brytania i Szwecja.
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Ważną kwestią, która pojawia się w dyskusji nad przyszłym kształtem WPR jest
poziom zatrudnienia w rolnictwie, wydajność pracy i koszty opłaty pracy. Między tymi trzema parametrami zachodzą ścisłe związki przyczynowo-skutkowe.
Wysokie zatrudnienie w rolnictwie skutkuje niską wydajnością pracy, a ta z kolei warunkuje niską opłatę za pracę (niski poziom dochodów), czyli inaczej niski
jednostkowy koszt pracy. Niskie koszty pracy są podstawową różnicą w kosztach
użycia czynników produkcji między rolnictwem UE 15 a nowymi krajami członkowskimi. Na zbliżonym poziomie są koszty (ceny) użycia czynnika kapitałowego
(środków produkcji). Po prostu w warunkach swobodnego przepływu dóbr i kapitału działa prawo jednej ceny7.
Tabela 4
Symulacja alokacji dopłat bezpośrednich według udziału państwa w łącznej
powierzchni UR
Alokacja w 2013 Realokacja
Różnica względem Zmiana względem Udział (%)
roku
flat rate
2013 (%)
(mln EURO)
(mln EURO) 2013 r. (mln EURO)
Austria
752
842
89
12
1,85
Belgia
615
364
-251
-41
0,80
Bułgariab
742
807
65
9
1,77
Cypr
53
38
-15
-28
0,08
Dania
1 049
703
-346
-33
1,54
Estonia
101
238
137
136
0,52
Finlandia
571
606
35
6
1,33
Francja
8 521
7 263
-1 258
-15
15,93
Grecja
2 217
1 077
-1 140
-51
2,36
Hiszpania
5 139
6 591
1 452
28
14,46
Irlandia
1 341
1 094
-247
-18
2,40
Litwa
380
702
322
85
1,54
Luksemburg
37
35
-2
-7
0,08
Łotwa
146
465
319
218
1,02
Malta
5
3
-2
-47
0,01
Holandia
898
506
-392
-44
1,11
Niemcy
5 853
4 470
-1 383
-24
9,81
Polska
3 045
4 084
1 039
34
8,96
Portugalia
606
920
314
52
2,02
Republika Czeska
909
931
22
2
2,04
Rumuniab
1 620
3 627
2 007
124
7,96
Słowacja
388
513
125
32
1,12
Słowenia
144
129
-15
-10
0,28
Szwecja
771
825
54
7
1,81
Węgry
1 319
1 117
-202
-15
2,45
W. Brytania
3 988
4 266
278
7
9,36
Włochy
4 370
3 366
-1 004
-23
7,39
UE 27
45 580
45 580
45 580
0,0
100,00
a
Powierzchnia bazowa do której będą przysługiwały dopłaty bezpośrednie w 2013 roku; wyliczono na podstawie:
Zahrnt V. (2009).
b
Założono w Bułgarii i Rumunii poziom płatności jak po zakończeniu phasing in.
KRAJ

Źródło: Poczta W., Czubak W., Sadowski A., Siemiński P. (2010).
7 Podobnie prawo jednej ceny działa w przypadku cen produktów rolnych.
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Tabela 5
Symulacja alokacji dopłat bezpośrednich według zasady flat rate i środków
z II Filaru WPR według zasad i wysokości obowiązujących
w Perspektywie budżetowej 2007-2013
KRAJ
Austria
Belgia
Bułgariab
Cypr
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Irlandia
Litwa
Luksemburg
Łotwa
Malta
Holandia
Niemcy
Polska
Portugalia
Republika Czeska
Rumuniab
Słowacja
Słowenia
Szwecja
Węgry
W. Brytania
Włochy
UE 27

Realokacja flat rate
wedlug wielkości
z roku 2013
(mln EURO)
842
364
807
38
703
238
606
7 263
1 077
6 591
1 094
702
35
465
3
506
4 470
4 084
920
931
3 627
513
129
825
1 117
4 266
3 366
45 580

II Filar WPR
(średniorocznie w latach
2007 – 2013)
(mln EURO)
558,8
59,8
372,7
23,2
63,5
102,1
298,2
920,3
529,6
1030,6
334,3
249,1
12,9
148,7
10,9
69,5
1161,5
1890,0
561,3
402,2
1146,1
281,3
128,6
260,8
543,7
657,0
1184,6
13001,2

Łącznie
(mln EURO)

Udział (%)

1 401
424
1 180
61
767
340
904
8 183
1 607
7 622
1 428
951
48
614
14
576
5 632
5 974
1 481
1 333
4 773
794
258
1 086
1 661
4 923
4 551
58 583

2,4
0,7
2,0
0,1
1,3
0,6
1,5
14,0
2,7
13,0
2,4
1,6
0,1
1,0
0,0
1,0
9,6
10,2
2,5
2,3
8,1
1,4
0,4
1,9
2,8
8,4
7,8
100,0

a

Powierzchnia bazowa do której będą przysługiwały dopłaty bezpośrednie w 2013 roku; wyliczono na podstawie:
Zahrnt V. (2010)

b

Założono w Bułgarii i Rumunii poziom płatności jak po zakończeniu phasing in.

Źródło: Poczta W., Czubak W., Sadowski A., Siemiński P. (2010).

I wreszcie z liczbą zatrudnionych i wydajnością ich pracy wiąże się problem
dochodów rolniczych. Wysoki poziom zatrudnienia powoduje, ze wsparcie środkami WPR w przeliczeniu na jednostkę siły roboczej jest niskie. Natomiast z samej idei integracji europejskiej wynika dążenie do uzyskiwania spójności ekonomiczno-społecznej. Zatem nie negując samego faktu niższego wsparcia per capita, które w przypadku nadmiaru pracujących w rolnictwie jest poniekąd stanem
obiektywnym, nie powinno wyprowadzać się uzasadnienia dla niższego opłacania
innych czynników produkcji. Czyli innymi słowy już sam fakt wysokiego zatrudnienia jest wystarczającą przyczyną niższego wsparcia pracujących, a wykorzysty-
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wanie niższych dochodów (w rozumieniu niższych kosztów pracy) dla uzasadniania dalszego obniżania poziomu wsparcia jest działaniem wbrew idei spójności.

4. Uwagi do komunikatu Komisji z 18.11. 2010 r.8
Dnia 18 listopada 2010 r Komisja Europejska opublikowała komunikat dotyczący WPR do 2020 roku. W komunikacie tym zawarto wyzwania, uzasadnienie
i kierunki przyszłych reform. Komisja wskazuje na następujące wyzwania stojące
przed przyszłą WPR:
■ bezpieczeństwo żywnościowe,
■ środowisko naturalne i zmiana klimatu,
■ równowaga terytorialna.
Jako uzasadnienie dla koniecznych reform Komisja wymienia następujące
problemy:
■ obawy dotyczące bezpieczeństwa żywnościowego zarówno na poziomie UE,
jak i w skali globalnej,
■ poprawa zrównoważonego gospodarowania zasobami naturalnymi takimi
jak woda, powietrze, różnorodność biologiczna oraz gleba,
■ pogodzenie działań związanych zarówno ze wzrastającym wpływem trwających zmian klimatycznych na warunki produkcji rolnej, jak i z koniecznością redukcji emisji gazów cieplarnianych produkowanych przez rolnictwo
oraz odgrywaniem aktywnej roli w łagodzeniu ich wpływu na środowisko
i dostarczanie energii ze źródeł odnawialnych,
■ utrzymanie i poprawa konkurencyjności w świecie charakteryzującym się
przybierającymi na sile procesami globalizacji i zwiększającą się zmiennością cen, przy jednoczesnym zachowaniu produkcji rolnej w całej Unii Europejskiej,
■ jak najlepsze wykorzystanie zróżnicowanej struktury gospodarstw rolnych
w UE oraz różnorodności systemów produkcyjnych, które pojawiły się wraz
z przystąpieniem nowych państw członkowskich do UE, utrzymując równocześnie ich rolę społeczną, terytorialną i strukturalną,
■ wzmocnienie spójności terytorialnej i społecznej na obszarach wiejskich
Unii Europejskiej, głównie przez wspieranie zatrudnienia i dywersyfikacji,
■ zapewnienie sprawiedliwego i zrównoważonego rozdziału wsparcia w ramach WPR między państwami członkowskimi i rolnikami poprzez zmniejszenie nierówności pomiędzy państwami członkowskimi, biorąc pod uwagę, że stawka ryczałtowa nie jest skutecznym rozwiązaniem,
8 Opracowano na podstawie Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Euro-

pejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „WPR do 2020 r.: Sprostać
wyzwaniom przyszłości związanym z żywnością, zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnymi”.
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■ dalsze upraszczanie procedur wykonawczych WPR i poprawa wymogów
kontrolnych oraz zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla odbiorców
środków.
■ Komisja w komunikacie wskazuje, że trzy główne cele zreformowanej WPR
to:
Cel 1: Opłacalna produkcja żywności poprzez:
– Wsparcie dochodów gospodarstw oraz zmniejszanie ich zmienności,
– Poprawa konkurencyjności sektora rolniczego i wzmocnienie jego udziału
jakościowego w łańcuchu żywnościowym,
– Wynagradzanie za trudności związane z produkcją w obszarach o szczególnych ograniczeniach naturalnych.
Cel 2: Zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi oraz
działania na rzecz klimatu poprzez:
– Zagwarantowanie zrównoważonej działalności produkcyjnej i zabezpieczenie dostarczania środowiskowych dóbr publicznych, bowiem rynek nie
wynagradza za dostarczanie dóbr publicznych,
– Promowanie ekologicznego wzrostu poprzez innowacje,
– Kontynuowanie działań mających na celu łagodzenie skutków zmiany klimatu.
Cel 3: Zrównoważony rozwój terytorialny poprzez:
– Wspieranie zatrudnienia na obszarach wiejskich oraz wspomaganie zachowania struktur społecznych na obszarach wiejskich,
– Poprawa gospodarki wiejskiej oraz promocja dywersyfikacji,
– Uwzględnienie różnorodności strukturalnej systemów rolniczych (poprawa kondycji małych gospodarstw oraz rozwój rynków lokalnych).
Komunikat Komisji zamyka propozycja trzech wariantów (opcji) przyszłej
WPR, która w każdym przypadku miałaby, jak dotychczas, opierać się na strukturze dwóch filarów WPR, jednak z różnym rozłożeniem ich znaczenia.
Wariant 1
W tym wariancie założono dalsze stopniowe zmiany w obecnych ramach polityki. Rozwijałby on dalej dobrze funkcjonujące aspekty polityki i skupiałby się
na dostosowaniach i ulepszeniach w najbardziej krytykowanych obszarach WPR,
np. odnoszących się do kwestii sprawiedliwości rozdziału płatności bezpośrednich między poszczególne państwa członkowskie. Ten wariant zapewniłby ciągłość i stabilizację obecnej WPR.
Wariant 2
Założono w nim dokonanie restrukturyzacji polityki w celu zapewnienia, że
stanie się ona bardziej zrównoważona między różnymi jej celami oraz między
rolnikami i państwami członkowskimi. Taka możliwość miałyby dać środki lepiej ukierunkowane i bardziej zrozumiałe dla przeciętnego mieszkańca UE. Ten
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wariant zakłada również większą wydajność wydatków publicznych oraz koncentrację na wartości dodanej na poziomie UE. Ten kierunek umożliwiłby stawienie
czoła wyzwaniom środowiskowym, społecznym i gospodarczym oraz wzmocniłby wkład rolnictwa i obszarów wiejskich w wypełnianie celów strategii „Europa
2020” na rzecz inteligentnego, zrównoważonego i zapełniającego włączenie społeczne rozwoju.
Wariant 3
W tym wariancie przewidziano daleko idącą reformę WPR, skoncentrowanie się na celach w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmian klimatu, przy jednoczesnym zmniejszającym się udziale środków wsparcia dochodu
i większości środków rynkowych. Przeznaczanie większych środków, poprzez
ramy polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich na kwestie związane ze
zmianą klimatu i ochroną środowiska miałoby być powiązane ze strategiami regionalnymi dotyczącymi tych zagadnień.
5. Kilka uwag do komunikatu Komisji jako podsumowanie
■ W konstrukcji płatności uwzględniających w szerokim wymiarze płatności
środowiskowe pojawią się trudności metodologiczne i praktyczne. Przede
wszystkim uwzględnienie jednolitych kryteriów środowiskowych na bardzo
rozległym obszarze całej Unii jest bardzo trudne a prawdopodobnie niemożliwe, a to stwarzać będzie pokusę wyznaczania odpowiednich obszarów
w sposób arbitralny w poszczególnych krajach członkowskich. Dowodem
tego jest obecnie obowiązujące wyznaczenie obszarów ONW, ale i w części
także NATURA 20009. Nie bez znaczenia byłaby także konieczność upowszechnienia bardziej szczegółowych kontroli przestrzegania wymogów
z zakresu ochrony środowiska;
■ Wątpliwości nasuwa propozycja wprowadzenia specjalnego instrumentu
wspierania małych gospodarstw. Negatywne doświadczenia, jakie uzyskano
przy wdrażaniu i realizacji wsparcia dla gospodarstw niskotowarowych aż
nadto nakazują podchodzić sceptycznie do tego zamysłu. Problem małych
gospodarstw jest wtedy aktualny, gdy ich właściciele nie mają możliwości
uzyskiwania dodatkowych dochodów spoza rolnictwa. Temu winna służyć
przede wszystkim polityka spójności i ewentualnie wybrane działania II Filara WPR.
■ Bardzo ogólny charakter ma propozycja dotycząca budowy instytucji zarządzania ryzykiem. Nie mówi ona dostatecznie szczegółowo jakich ryzyk
ma dotyczyć, czy tylko ryzyka przyrodniczego, czy też ryzyk ekonomicznych (cenowego, kursowego, stopy procentowej i innych). Nie ma obecnie
9 Inną kwestią jest czy uwzględnienie kryteriów środowiskowych byłoby korzystne dla Polski.
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we WPR lepszego i skuteczniejszego narzędzia stabilizacji dochodów rolniczych niż dopłaty bezpośrednie, bo to one w 60% tworzą dochody rolników w UE. Umniejszanie wsparcia rolnictwa innymi środkami w celu dofinansowania ubezpieczeń, wywołuje pytanie o skuteczność takiego zabiegu.
Największe wątpliwości budzą propozycje ubezpieczania ryzyka cenowego,
a nawet kursowego w gospodarstwach rolnych ze środków ze WPR. Powszechna eliminacja lub minimalizacja tych ryzyk na poziomie mikroekonomicznym (gospodarstw rolnych) byłaby w praktyce bardzo droga, trudno
wykonalna a poprzez to nieskuteczna, a często zamiast minimalizacji ryzyka
powodowałaby jego potęgowanie. Na pewno nie dorównywałaby skutecznością i powszechnością dopłatom bezpośrednim w stabilizowaniu dochodów rolniczych.
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ZADANIA DORADZTWA ROLNICZEGO W TRANSFERZE
WIEDZY I INNOWACJI1
1. Wstęp
Strategia „Europa 2020”2 wskazuje na wyzwania jakie stoją przed Europą.
Wchodzący w skład tej strategii dokument „Unia innowacji”3 stawia przed administracją państw Wspólnoty zadania budowy efektywnego systemu organizacji
nauki i innowacji. W dokumencie tym sformułowane zostały zalecenia i wskazania sposobu wykorzystania innowacji do rozwiązania najważniejszych problemów
społecznych i gospodarczych ujętych w strategii „Europa 2020”. „Unia Innowacji”
opublikowana w październiku 2010 r. w formie Komunikatu Komisji Europejskiej
do Parlamentu Europejskiego i Rady wskazuje na konieczność podjęcia zdecydowanych działań zarówno przez KE jak i kraje członkowskie, na rzecz budowy silnej i innowacyjnej gospodarki UE. Niezależnie od wymienionych dokumentów,
Komisja Europejska przygotowała również dokument wskazujący kierunki zmian
obejmujących reformę Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) po 2013 r. w nowym
okresie programowania (2014-2020)4. Dla realizacji celów, poprawy konkurencyjności w sektorze rolno-spożywczym, bezpieczeństwa żywności, zmniejszenia
wpływu na zmiany klimatyczne, racjonalnej gospodarki zasobami naturalnymi,
w tym zwłaszcza wody, ochrony środowiska i bioróżnorodności, ujętych w strategii „WPR w kierunku 2020 roku”5, znaczny zakres prac przewidziano dla instytucji
1 W niniejszej publikacji wykorzystano fragmenty artykułu autora pt. „Nauka i doradztwo rol-

nicze na rzecz innowacji w sektorze rolno-spożywczym“ kwartalnik „Wieś i Rolnictwo“ nr 3.
2 COM (2010) 2020 z 3 marca 2010 r /ec.europa.eu/eu2020/
3 www.euractiv.pl/.../unia-innowacji-elementem-strategii-ue-2020-002121
4 eur-lex.europa.eu
5 ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/.../index_en.htm
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tworzących system doradztwa rolniczego (Farm Advisory System - FAS), którego
obszar działania nierozerwalnie związany jest z transferem wiedzy i pomocą we
wdrażaniu innowacji. Celem przeprowadzonych analiz było wykazanie istniejących uwarunkowań pracy instytucji doradztwa rolniczego w Polsce w procesie
transferu wiedzy z nauki do praktyki oraz wskazanie działań, które powinny być
podjęte przy wdrażaniu rozwiązań innowacyjnych w sektorze rolno-spożywczym
i na obszarach wiejskich.
2. Unia innowacji
W Unii Europejskiej wiele regionów zalicza się do najbardziej innowacyjnych
na świecie, ale są również i takie regiony, które charakteryzują się bardzo niskim
poziomem innowacyjności. W działaniach wspólnotowych powinny być realizowane rozwiązania gwarantujące, że innowacyjność nie będzie terminem zastrzeżonym wyłącznie dla wybranych regionów Unii Europejskiej, ale powinna być postrzegana jako szansa rozwojowa dla każdego jej regionu6. Tylko dzięki takiemu
podejściu możliwy będzie rozwój każdego regionu UE, z racjonalnym wykorzystaniem zasobów kapitału intelektualnego. Kluczową rolę w tych procesach odegra również kapitał społeczny, zwłaszcza na poziomie regionalnym, zdolny do generowania innowacji oraz do akceptacji i wspierania postaw proinnowacyjnych.
W sektorze rolno-spożywczym potrzebne jest zwiększenie spójności rozproszonych dotychczas działań wspierających innowacyjność. Wzmocnienie podejścia traktującego rozwój innowacji jako nadrzędnego celu wpływającego na różne
polityki, łączącego perspektywę średnio- i długoterminową, podejścia bazującego na wykorzystaniu różnych instrumentów – zarówno na poziomie unijnym,
krajowym jak i regionalnym jest koniecznością i wyzwaniem dla współczesnej
Europy. Konieczne jest też znaczące zaangażowanie polityczne w zakresie planowania i wdrażania działań zapewniających rozwój innowacji. Ważne jest również
podejście do działań w polityce innowacyjnej, uwzględniające jak najszersze ujęcie innowacji, niesprowadzające się jedynie do wymiaru technologicznego, ale
uwzględniającego również innowacje nietechnologiczne i społeczne tak ważne
w odniesieniu do obszarów wiejskich i rolnictwa.
Treść dokumentu „Unia Innowacji” powinna stać się kluczem do realizacji inteligentnego, zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwojowi
Unii Europejskiej. Priorytetowe cele strategii „Europa 2020” mogą być zrealizowane pod warunkiem wypełnienia zarówno przez struktury Unii Europejskiej jak
i struktury krajów członkowskich zadań wynikających z analiz, przeglądów ma6 Stanowisko Rządu RP z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie COM (2010) 546 Komunikatu

Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
i Komitetu Regionów – dotyczącego „ Projektu przewodniego Strategii Europa 2020 - Unia innowacji.
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kro-ekonomicznych poszczególnych polityk, jak i ich koordynacji oraz przeprowadzenia skutecznych reform programów i realizujących je polityk krajowych.
Konferencja w Budapeszcie, która odbyła się w maju 2011 roku podczas prezydencji Węgier w Radzie Unii Europejskiej była podsumowaniem prac SCAR
(Stałego Komitetu ds. Badań w Rolnictwie), który zobowiązany został wspólną
decyzją Dyrektoriatu Generalnego Rolnictwa i Dyrektoriatu Generalnego Badań i Innowacji Komisji Europejskiej, do przedstawienia oceny wyników badań
w strategicznych dla Europy obszarach związanych z rolnictwem oraz planowanych rozwiązań w tych zakresach z uwzględnieniem takich wyzwań jak globalizacja, zmiany klimatyczne i potencjał zasobów naturalnych. Raport SCAR będzie
znacząco przyczyniał się do kształtu i treści innych dokumentów Komisji Europejskiej odnoszących się do zrównoważonego rozwoju bazującego na bio-ekonomii, partnerstwie innowacji i efektywności wykorzystywania zasobów.
Realizacja wyzwań jakie stoją przed Europą w zakresie zrównoważonych zasad produkcji żywności wymaga wspólnego porozumienia między państwami
członkowskimi oraz instytucjami europejskimi w celu opracowania i realizacji
dobrze skoordynowanego podejścia do zadań wyznaczonych dla nauki, innowacji i struktur odpowiedzialnych za upowszechnianie wyników badań do praktyki.
Konferencja w Budapeszcie wskazała nową fazę długoterminowego ustawienia priorytetów badań i efektywnego ich wykorzystywania w praktyce oraz zasad planowania polityki w zakresie głównych wyzwań związanych z produkcją
żywności przed jakimi stanęły państwa członkowskie, państwa stowarzyszone
i cała Europa. Przygotowanie i realizacja tych priorytetów wymaga od decydentów w publicznych i prywatnych instytucjach, w Radzie Europejskiej, Parlamencie
i Komisji podjęcia zdecydowanych środków umożliwiających budowę efektywnego systemu produkcji rolniczej metodami zrównoważonymi z korzyścią dla całej
gospodarki Wspólnoty. Podsumowując obrady w Budapeszcie przyjąć należy, że
wielkie wyzwania jakie stoją przed Europą i światem wymagają podjęcia w krajach Wspólnoty działań związanych z:
– ustanowieniem długoterminowych priorytetów osadzonych w realiach
współczesnych gospodarek;
– zdecydowanym wsparciem badań interdyscyplinarnych uwzględniających
złożoność systemów rolnictwa, w tym produkcji ekologicznej i zachowania
bioróżnorodności;
– nakierowaniem badań na oczekiwania konsumentów;
– ustanowieniem priorytetu zwiększonego finansowania ze środków publicznych badań związanych ze zrównoważonymi technologiami produkcji żywności;
– ustanowieniem ponadnarodowej strategii dla polityki w dziedzinie badań
i ustalania priorytetów badawczych, co powinno zapewnić efektywne wydatkowanie przeznaczonych na te cele środków;
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– wprowadzeniem międzysektorowego podejścia w zakresie wiedzy rolniczej,
jej transferu i wdrażania innowacji, poprzez budowę skutecznego systemu
doradztwa rolniczego;
– wprowadzeniem nowych zasad koordynacji i integracji polityk unijnych
i narodowych, z wykorzystaniem mechanizmów zapewniających kompromis między politykami sektorowymi.
Postawione cele i ich realizacja, wobec współczesnych wyzwań, dają szansę
zapewnienia konsumentowi Europy żywności zgodnej z oczekiwaniami przy jednoczesnym zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju Rolnictwa i obszarów
wiejskich. Na tym polu działań swoją strategicznie ważną pozycję zajmuje system
doradztwa rolniczego (Farm Advisory System – FAS), który powinien być rozwijany i budowany w warunkach zapewniających jego efektywną działalność na
rzecz beneficjentów usług doradczych.
Bardzo ważna, dla skutecznej realizacji celu jakim jest transfer wiedzy z nauki
do praktyki, jest propozycja KE dotycząca opracowania ramowego rozwiązania
w zakresie wspierania rozwoju e-umiejętności dla innowacji i konkurencyjności.
Jest to jedno z ważniejszych zadań jakie powinno być wykonane również na poziomie narodowym państw członkowskich UE. Działaniami wspierającymi właściwą
realizację programu e-umiejętności, na poziomie każdego kraju członkowskiego,
powinny być rozwiązania wzmacniające tzw. trójkąt wiedzy (edukację, badania
i innowacje), przy aktywnym udziale systemu doradztwa rolniczego (Farm Advisory System - FAS) Realizacja tego działania zgodnie z przyjętymi deklaracjami
wspierana będzie przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii.

3. Doradztwo w realizacji zreformowanej Wspólnej Polityki Rolnej
Komisja Europejska w listopadzie 2010 roku opublikowała długo oczekiwany
komunikat „Wspólna Polityka Rolna (WPR) do 2020 r. – aby sprostać wyzwaniom
przyszłości w zakresie produkcji żywności, ochrony zasobów naturalnych i aspektów
terytorialnych” 7. Jest to dokument polityczny i nie omawia wszystkich elementów
reformy, lecz jedynie ogólne kierunki zidentyfikowane podczas debaty publicznej
przeprowadzonej w pierwszej połowie 2010 roku. Dokument Komisji proponuje
trzy warianty dalszych reform, które szczegółowo zostały omówione w artykule
prof. Walentego Poczty pod tytułem „Wspólna Polityka Rolna po 2013 roku” opublikowanym w Zagadnieniach Doradztwa Rolniczego oraz w kwartalniku Wieś
i Rolnictwo [Poczta 2010]. We wszystkich trzech opcjach, które poddane zostaną
ocenie i dyskusji, Komisja przewiduje zachowanie obecnego systemu WPR składającego się z dwóch filarów:
■ I filaru, obejmującego płatności bezpośrednie oraz środki rynkowe, regułami wyraźnie określonymi na szczeblu UE;
7 www.psz.pl/Polityka-rolna-nowe-otwarcie.
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■ II filaru, na który składają się wieloletnie, elastyczne środki rozwoju obszarów wiejskich, a ramy opcji są ustalane na szczeblu unijnym.
W zakresie I filaru, Komisja proponuje zmianę struktury płatności bezpośrednich. Powinny one zawierać tzw. „składnik ekologiczny” związany z konkurencyjnością przyjazną dla środowiska. Przewidywana jest również zmiana sposobu
podziału płatności, tak aby był on bardziej sprawiedliwy i przejrzysty. Wszystkie
trzy warianty reformy przewidują w przyszłym systemie płatności bezpośrednich
odejście od historycznych okresów odniesienia. Komisja proponuje mniej radykalne zmiany w odniesieniu do II filaru, jednak analogicznie jak w przypadku
płatności bezpośrednich proponuje się zreformowanie zasad podziału środków
między państwa członkowskie bazujące na obiektywnych kryteriach, ograniczając
równocześnie znaczące zakłócenia pochodzące z obecnego systemu.
Polska opowiedziała się za wzmocnieniem II filaru w zreformowanej WPR
i zaproponowała, aby podział środków pomiędzy I filar a II filar wynosił 50:50
lub 60:40, a nie jak dotychczas średnio w UE-27 – 80:20. To zwiększenie środków
w ramach II filaru powinno zapewnić gospodarstwom rolnym rozwój i modernizację, przyczyniając się do wzrostu ich konkurencyjności na rynku światowym.
W znowelizowanym II filarze WPR planowane jest pozostawienie tych samych
rodzajów oferowanych działań, lecz ulegną zmianie zarówno sposób ich doboru
jak i grupowanie w celu bardziej racjonalnego wykorzystania środków i uzupełniania działań I filaru i innych obszarów polityki unijnej. Nacisk zostanie położony na ochronę środowiska, zmiany klimatu i innowacje, w uzupełnieniu do
zwiększonych wymogów z zakresu ochrony środowiska w I filarze. Programy rolno-środowiskowe, finansowane obecnie corocznie w ramach II filaru, znajdą po
reformie swój odpowiednik w I filarze. Zreformowane programy rozwoju obszarów wiejskich (ROW) nie będą zatem powielały działań rolnośrodowiskowych,
lecz będą je uzupełniały.
Reforma Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) po 2013 r. w nowym okresie programowania (2014-2020) ma na celu zwiększenie dynamiki i konkurencyjności
europejskiego sektora rolnego oraz bardziej skuteczną realizację strategii „Europa 2020”. Ma również przyczynić się do stymulowania rozwoju zrównoważonego, bazującego na wiedzy i innowacjach, sprzyjającego wysokiemu poziomowi
zatrudnienia. Proponowane zmiany wprowadzą nowe obowiązki dla rolników.
Poszerzą także zakres zadań dla instytucji wspierających realizację Wspólnej Polityki Rolnej w państwach członkowskich. Wymagać będą również znacznie większej synergii realizowanych polityk, w tym efektywniejsze wykorzystanie instytucji trójkąta wiedzy oraz ważnego dla realizacji polityki rolnej systemu doradztwa
rolniczego (Farm Advisory System - FAS). System ten miał być wprowadzony do
2007 r.8 Celem FAS9 jest pomaganie rolnikom w kształtowaniu świadomości na
8 Art. 13-16 rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003.
9 COM(2010) 665 wersja ostateczna.
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temat przepływów materiałowych i procesów zachodzących w gospodarstwie dotyczących ochrony środowiska, bezpieczeństwa żywności oraz zdrowia i dobrostanu zwierząt. FAS jest przede wszystkim instrumentem pomocy rolnikom w zakresie wypełniania wspomnianych wymogów i tym samym unikania kar finansowych z tytułu nieprzestrzegania zasady wzajemnej zgodności (cross-compliance).
Dzięki priorytetowemu traktowaniu w ramach FAS wymogów zasady wzajemnej
zgodności oraz praktyk dotyczących zmniejszania wpływu rolnictwa na klimat10,
system ten pomaga gospodarstwom rolnym w adaptacji do zmieniających się warunków gospodarowania.
Warunki działania doradztwa rolniczego, niezależnie od swoich powinności,
uzależnione są od wielu czynników, które obrazuje rysunek 1.
Rysunek 1
Czynniki kształtujące doradztwo rolnicze

Źródło: Opracowanie własne.

Z ośmiu najważniejszych czynników wymienionych na schemacie (rysunek 1)
decydującymi o efektywności systemu doradztwa rolniczego (FAS) są: kapitał
ludzki i stan prawny. Mają one kluczowe znaczenie dla warunków i jakości działania systemu FAS. Ważnym czynnikiem są również finanse i dostępność rozwiązań wynikających z nauki i badań. Zakres świadczonych usług w ramach FAS
określany jest standardami wyznaczanymi w ramach WPR, która jest wspierana,
10 Na przykład norma dotycząca ochrony trwałych użytków zielonych, norma dotycząca pło-

dozmianu i międzyplonów, norma dotycząca minimalnej pokrywy glebowej, norma dotycząca
ograniczonej uprawy w ramach minimalnego zagospodarowania terenu, normy w zakresie gospodarowania resztkami pożniwnymi, normy dotyczące utrzymania substancji organicznej gleby oraz
wymogi wynikające z dyrektywy dotyczącej azotanów w odniesieniu do zastosowania i przechowywania obornika. Wszystkie te wymogi wytyczają granice praktyk, które mają wpływ na emisje
gazów cieplarnianych na poziomie gospodarstw rolnych. Są one uwzględnione w FAS w ramach
priorytetu obejmującego wymogi wzajemnej zgodności.
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na poziomie Unii Europejskiej współdziałaniem innych polityk, w tym zwłaszcza
spójnością polityki naukowej. Warunki działania FAS w Polsce napotykają liczne
bariery, które utrudniają realizację misji jaką ma do spełnienia doradztwo. Zasoby
kadrowe jednostek doradztwa rolniczego w znacznej części nie spełniają wymagań
jakie powinny być wartością tej grupy zawodowej. Dostęp do infrastruktury technicznej oraz dostępność do narzędzi nowoczesnego komunikowania się, również
nie spełnia oczekiwań doradców, zwłaszcza działających w terenie. System finansowania jest niejasny i stopniowo ograniczane są środki na działalność w jednostkach doradztwa rolniczego. Fakt braku wpływu przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na skalę finansowania jednostek doradztwa rolniczego, należy uznać za
rozwiązanie zwiększające barierę efektywnego oddziaływania ministra odpowiedzialnego za realizację WPR na zakres realizacji zadań doradztwa na rzecz rolników i innych beneficjentów usług doradczych. Stan prawny również nie spełnia
standardów zadawalających nie tylko Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz
terytorialną administrację samorządową, ale także Samorząd Zawodowy Izb Rolniczych i beneficjentów usług doradczych. Przy zmianach systemu finansowania
i stosowanych kryteriach oceny działalności instytutów badawczych (dawniej jbr)
oraz pozostałych jednostek zaplecza badawczo-naukowego dla nauk rolniczych
i pokrewnych, transfer wiedzy do praktyki rolniczej stał się jeszcze trudniejszy.
Ten stan wraz ze sposobem realizacji polityki naukowej, zwłaszcza w odniesieniu do priorytetów krajowej polityki rolnej, tworzy barierę trudną do pokonania
przez aktualnie działające doradztwo rolnicze. Praktycznie jedynym czynnikiem,
który zdecydowanie ułatwia realizację działań jednostek doradztwa rolniczego
jest WPR. Rozwiązania proponowane w WPR, przy wsparciu finansowym z funduszy strukturalnych, w tym zwłaszcza Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich, stanowią dużą wartość dla podwyższenia jakości
i zakresu świadczonych usług doradczych.
W ramach WPR po 2013 roku jednym z ważniejszych zadań FAS będą działania na rzecz wdrażania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/
WE z października 2009 r.11, ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na
rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów. Dyrektywa ta określa zasady
prowadzenia obrotu oraz stosowania środków ochrony roślin. Celem wdrożenia
Dyrektywy w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów jest zachęcanie producentów rolnych do stosowania niskich ich dawek lub upraw wolnych
od pestycydów. Realizacja tych rozwiązań wprowadzana będzie między innymi
przez zwiększanie świadomości użytkowników, wspieranie stosowania kodeksów
dobrych praktyk i ewentualne zastosowanie instrumentów finansowych. Upowszechnianie metod integrowanej ochrony roślin do powszechnego stosowania
będzie wymagało pracy zarówno edukacyjnej jak i promocyjnej. Konieczne będzie
11 Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 71.
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przeprowadzenie cyklu seminariów i szkoleń dla producentów rolnych z zakresu
ochrony roślin, w celu zapewnienia, iż osoby regularnie stosujące środki ochrony
roślin będą dysponować pełną wiedzą na temat zagrożeń jakie stwarzają te preparaty i jak te zagrożenia należy minimalizować. Program seminariów i szkoleń
oraz bezpośredniego doradztwa realizowanego w formie kontaktów indywidualnych z producentami rolnymi powinien obejmować zasady, które od 2014 roku
powinny być stosowane w ochronie roślin. Zagadnienia objęte tematyką ochrony
roślin, powinny być jak najefektywniej upowszechniane z wykorzystaniem systemu e-learningowego dostępnego na platformie Centrum Doradztwa Rolniczego
i uzupełniane spotkaniami obejmującymi wykłady i panele dyskusyjne. Aktywny
udział w realizacji tych zadań powinni wziąć również przedstawiciele placówek
naukowych, stosując formy doradztwa naukowego, co znacznie podwyższyłoby
wartość realizowanych zadań na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów.
Niezależnie od planowanych w ramach FAS we WPR 2014-2020 zadań, doradztwo rolnicze w Polsce realizowało dotychczas i nadal będzie działać na rzecz
wsparcia rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Dotychczasowe modyfikacje instytucji doradztwa rolniczego miały miejsce na przełomie 2004 i 2005 roku. Wielu
autorów przewidywało ich kolejne zmiany, które miały spowodować dostosowanie tej instytucji do wymagań stawianych systemom doradztwa rolniczego przez
Unię Europejską [Kania 2006, Matuszak 2005, Skórnicki 2005, Wiatrak 2006]. Rysunek 2 obrazuje istniejące aktualnie powiązania instytucjonalne, finansowe i merytoryczne kluczowych podmiotów odpowiedzialnych za transfer wiedzy z nauki
do praktyki działających w Polsce na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich.
Rysunek 2
Schemat powiązań instytucjonalnych i finansowych na rzecz rozwoju
rolnictwa i obszarów wiejskich.

Źródło: Opracowanie własne.
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Przedstawiony na rysunku 2. schemat powiązań i oddziaływania poszczególnych podmiotów na wykorzystanie środków finansowych, zarówno unijnych jak
i krajowych wskazuje, że urząd Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie ma wpływu
na zakres badań naukowych wspieranych środkami finansowymi zarówno pochodzącymi z Programów Ramowych Unii Europejskiej jak i z budżetu krajowego.
W tym zakresie uprzywilejowaną pozycję ma Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego. Zdecydowanie lepszą pozycję, ma urząd Ministra Rolnictwa, w zakresie wpływu na sposób wykorzystania środków zarówno krajowych jak i unijnych
na działania związane z realizacją zadań wykonywanych przez jednostki doradztwa rolniczego, w tym zwłaszcza przez podległe Centrum Doradztwa Rolniczego.
Znaczącym utrudnieniem wykorzystania wojewódzkich jednostek doradztwa rolniczego do realizacji działań związanych z celami WPR i krajowej polityki w obszarze sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich, jest brak merytorycznej
podległości tych struktur Ministrowi Rolnictwa. Minister Rolnictwa może zlecić
jednostkom doradztwa rolniczego wykonanie zadań ważnych z punktu widzenia
realizowanej przez siebie polityki, ale zobowiązany jest za ich realizację zapłacić, co
przy bardzo ograniczonym budżecie powoduje, że nie może on w pełni wykorzystać
potencjału tych jednostek. W aktualnym stanie finansów budżetu państwa wykorzystanie przez Ministra Rolnictwa wojewódzkich struktur terenowych realizowane jest tylko dzięki środkom Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich (EFRROW). Wspomniane powyżej zasady finansowania nauki w Polsce oraz stan strukturalny rolnictwa wpływają na obniżenie efektywności
transferu wyników badań do praktyki rolniczej, a tym samym poprawienia efektywności innowacyjnej, zwłaszcza małych i średnich gospodarstwach rolnych. Struktura agrarna i nadmierne rozdrobnienie gospodarstw rolnych powoduje, że procesy
innowacyjne w rolnictwie zachodzą w powolnym tempie i pozostają w znacznej
mierze niedostępne dla wielu małych, a także i słabszych ekonomicznie średnich
gospodarstw rolnych, których właścicielami są bardzo często rolnicy o nie najwyższych kwalifikacjach zawodowych. Ten stan rzeczy w sposób jednoznaczny wskazuje jak ważnym procesem jest integracja realizowanych polityk, w tym zwłaszcza
polityk wpływających na funkcjonowanie nauki, oświaty i innowacji (czyli trójkąta
wiedzy) wspierających doradztwo i politykę rolną.
Pozytywny wpływ na sposób kształtowania polityki rolnej i jej realizację zapewnia integracja celów poszczególnych polityk wspierających podstawowe funkcje trójkąta wiedzy i doradztwa. Mniejsze rozproszenie inicjatyw rozwojowych
i zespolona mobilizacja środków publicznych nauki, oświaty i innowacji oraz
uaktywnienie i konsolidacja środków pozabudżetowych na realizację wspólnych wyznaczonych celów może zapewnić kluczowym partnerom decydującym
o efektywności procesów doradczych oczekiwany sukces. Dotychczasowe nikłe
efekty inicjatyw wprowadzania rozwiązań na rzecz upraszczania zasad i procedur
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obowiązujących w programach wspierających działalność badawczo-rozwojową,
innowacyjną oraz upowszechnieniową i oświatową wskazują na konieczność zapewnienia większej synergii i spójności między różnymi instrumentami systemu
trójkąta wiedzy jaki powinien być wykreowany w Polsce. Ta sytuacja wskazuje
jednoznacznie, że przy ustalaniu zasad realizacji polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej uwzględniony powinien być również głos Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zatem już na etapie wstępnych założeń wymienionych
polityk uwzględnione powinny być specyficzne uwarunkowania polskiego rolnictwa, w tym zwłaszcza jego rozdrobnienie oraz priorytety gospodarcze i społeczne
obszarów wiejskich. Wpływ Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, odpowiedzialnego za realizację polityki gospodarczej w sektorze rolno-spożywczym, na zakres
prac naukowo - badawczych w obszarze rolnictwa i nauk pokrewnych oraz zasady działania doradztwa jest zdecydowanie niezadawalający, co powoduje trudny do zaakceptowania brak pełnej spójności realizowanych polityk. Ta sytuacja
w znaczący sposób ogranicza podejmowanie właściwych, szybkich i skutecznych
decyzji, zwłaszcza uruchamiania badań o charakterze interwencyjnym, jak też
utrudnia realizacje kompleksowych, ważnych z punktu widzenia polityki rolnej
wyzwań wspieranych doradztwem rolniczym.
Rozwiązaniem zbliżonym do właściwego modelu integracji i spójności realizowanych polityk i działań na rzecz beneficjentów usług doradczych w rolnictwie
i na obszarach wiejskich, jest rozwiązanie, uwzględniające konsekwencje obecnego stanu prawnego ustawy o działach administracji rządowej z 1997 roku (Dz.U.
z 2007 nr 65 poz. 437 z dnia 13.04.2007) zaprezentowane na schemacie przedstawionym na rysunku 3.
Rysunek 3
Powiązania instytucji wspierających beneficjentów usług doradczych
w rolnictwie i na obszarach wiejskich

Źródło: Opracowanie własne.
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Zaproponowane rozwiązanie uwzględniające istniejący kompetencyjny stan
prawny dysponowania środkami finansowymi na badania naukowe, przy jednoczesnym znaczącym wpływie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na kształtowanie
priorytetów polityki naukowej w zakresie nauk rolniczych i pokrewnych zapewniłoby podstawowe standardy integracji polityki naukowej z polityką rolną. Ta
sytuacja wpłynęłaby na spełnienie oczekiwań zarówno administracji odpowiedzialnej za realizację polityki rolnej jak i instytucji systemu doradztwa rolniczego (FAS), Samorządu Zawodowego Izb Rolniczych, a także beneficjentów usług
doradczych. Przy racjonalnym finansowaniu priorytetów badawczych, zgodnych
z celami polityki rolnej, transfer wiedzy do praktyki rolniczej stałby się bardziej
efektywny. To rozwiązanie wraz z poprawą efektywności współpracy instytucji
zaplecza naukowo-badawczego z obszaru nauk rolniczych i pokrewnych z jednostkami doradztwa rolniczego oraz budową Zintegrowanego Interaktywnego
Systemu Elektronicznego Doradztwa Rolniczego (ZISEDR) stanowiłoby warunki
do realizacji budowy Systemu Doradztwa Rolniczego w Polsce i zadań wyznaczonych w ramach WPR. Dobrze, a co najważniejsze trwale zbudowany System
Doradztwa Rolniczego powinien służyć rolnikom, dostarczając im szerokiego wachlarza usług, a także administracji odpowiedzialnej za sposób realizacji polityki
rolnej. Wprowadzenie rozwiązań instytucjonalnej spójności do Systemu Doradztwa Rolniczego (FAS) w Polsce oraz jego wsparcie skuteczną integracją polityki
naukowej z polityką rolną jest gwarantem zapewnienia właściwej realizacji strategii Europa 2020, w tym również strategii „WPR w kierunku 2020 roku”.
Wprowadzenie rozwiązań prawnych i ekonomicznych, zachęcających do aktywnego udziału podmiotów gospodarczych w tworzeniu i wykorzystywaniu
innowacji w praktyce sektora rolno-spożywczego, z wykorzystaniem instytucji
trójkąta wiedzy wspieranych systemem doradztwa rolniczego jest konieczne. Realizacja WPR bazuje na fundamentach dobrej edukacji, nauce i badaniach wspierających wdrażanie oczekiwanych rozwiązań innowacyjnych oraz doradztwie
ułatwiającym transfer wiedzy. Poszukiwanie nowych podstaw przewagi konkurencyjnej dla polskiego rolnictwa, polskich firm i produktów rolno-spożywczych
staje się coraz trudniejszym wyzwaniem dla nauki. Dotychczasowe podstawy
konkurencyjności cenowej polskiego rolnictwa szybko tracą na znaczeniu. Realizacja WPR przy zwiększających się w Polsce kosztach pracy, cenach ziemi i energii
oraz niekorzystnych wskaźnikach struktury polskiego rolnictwa, będą hamowały
poprawę konkurencyjności nie tylko wobec partnerów unijnych, ale także wobec
rolnictwa światowego.
Koniecznym więc jest wprowadzenie do systemu poprawy konkurencyjności
w działalności gospodarczej rozwiązań tworzących cykl logicznych procesów decyzyjnych i działań umożliwiających aktywne włączanie się przedstawicieli trzech
kluczowych struktur- nauki, doradztwa i beneficjentów (przedsiębiorców) dla
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wdrażania innowacji. Przedstawione na rysunku 4. inicjatywy i działania obrazują realizację procesu zdarzeń zachodzących przy udziale nauki, doradztwa rolniczego i beneficjentów (przedsiębiorców) w tworzeniu i wdrażaniu rozwiązań
innowacyjnych.
Rysunek 4
Cykl transferu innowacji

Źródło: Opracowanie własne.

Przyczyny, z powodu których tworzone i wdrażane są rozwiązania innowacyjne, tkwią w zapotrzebowaniu społecznym lub są wynikiem stwierdzenia faktu
występowania niszy w danym segmencie działalności gospodarczej, organizacyjnej czy marketingowej. Proces polegający na poszukiwaniu rozwiązań innowacyjnych i wspieraniu działalności innowacyjnej, jest wynikiem postaw innowacyjnych zarówno przedstawicieli sfery nauki jak i doradztwa oraz beneficjentów.
Wnikliwie przeprowadzane analizy rynku, są podstawą do podjęcia inicjatyw
związanych z poszukiwaniem rozwiązań innowacyjnych spełniających potencjalne oczekiwania konsumentów, bądź wypełnienia występujących nisz. Następujące
po analizie działania związane są ze wskazaniem optymalnych kierunków rozwoju oraz określeniem konkretnego zapotrzebowania na rozwiązania innowacyjne. Ten etap inicjuje podjęcie badań i ich realizację w celu uzyskania rozwiązań
możliwych do przetestowania w skali doświadczalnej. Po prawnym i finansowym
zabezpieczeniu wartości intelektualnej twórców, wynik testów doświadczalnych
daje podstawę, do podjęcia decyzji upowszechnienia opracowanego i sprawdzonego rozwiązania innowacyjnego zarówno technicznego, technologicznego, pro-
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duktowego, organizacyjnego czy marketingowego, co skutkuje uruchomieniem
jego w skali masowej. Na tym etapie rozwiązanie innowacyjne rozpoczyna realizację swojej misji poprawy konkurencyjności i wpływu na efekty gospodarcze
podmiotów wdrażających te rozwiązania. W zależności od warunków na jakich
twórcy i pośrednie ogniwa transferu innowacji udostępniły przedmiotowe rozwiązanie innowacyjne, uzyskane z wdrożenia efekty ekonomiczne mogą być również ich udziałem. Rozwiązanie innowacyjne ma swój okres życia. Zastosowana
innowacja staje się najczęściej po pewnym czasie, podstawą nowych poszukiwań
i analiz skutkujących uruchomieniem następnego cyklu przyczyniającego się do
znalezienia odpowiedzi na nowe zapotrzebowanie konsumentów i rynku. W sektorze związanym z produkcją rolniczą oraz wytwarzaniem żywności, cykliczność
tych procesów jest bardzo duża i wynika nie tylko z uwarunkowań środowiskowych, ale także z coraz wyższych wymagań konsumentów żywności. Wskazuje to
na znaczącą rolę nauki i doradztwa, ale także i beneficjentów w transferze wiedzy
i efektywnym wykorzystywaniu rozwiązań innowacyjnych.

4. Wnioski
Analizując istniejące uwarunkowania udziału doradztwa w procesach innowacyjnych w rolnictwie i przemyśle spożywczym stwierdzić należy, że konieczne
jest podjęcie zdecydowanych działań naprawczych na wszystkich poziomach decyzyjnych administracji państwowej i samorządowej oraz w instytucjach stanowiących poszczególne ogniwa transferu wiedzy.
Opracowane ostatnio rozwiązania z zakresu transferu wiedzy i innowacji, nie
spełniają oczekiwań w obszarze działania mikro-przedsiębiorstw, funkcjonujących zwłaszcza w rolnictwie oraz w sektorze rolno-spożywczym, a także w usługach działających na obszarach wiejskich. Stosowane obecnie kryteria oceny poziomu naukowego jednostek naukowych i jej pracowników nie zachęcają twórców
innowacji do działań na rzecz ich tworzenia i wdrażania, zwłaszcza na poziomie
możliwym do realizacji w mikro, a także małych przedsiębiorstwach. Również
przepisy obowiązujących ustaw: ustawy o wspieraniu innowacji z 2005 roku oraz
ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej – z 2007 roku
nie uruchomiły mechanizmów efektywnego transferu wiedzy do tzw. rozproszonego strukturalnie sektora rolno-spożywczego tak, by technologie i wiedza,
w większym stopniu niż to zakładano trafiały z ośrodków naukowych do przemysłu, usług oraz biznesu i stawały się motorem wzrostu gospodarczego.
Konieczne są też zmiany i podjęcie konkretnych działań na rzecz faktycznej
synergii realizowanych polityk, w tym zwłaszcza polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej z polityką rolną. Uwzględniając obowiązujący stan
prawny, najwłaściwszym rozwiązaniem byłoby powołanie do życia Rady Badań
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Rolniczych i Wdrożeń, przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jako struktury
o ponadresortowym zakresie zadań, utworzonej zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów (podstawa prawna: przepisy art.12, ust.4, pkt. 5 ustawy z 8 sierpnia 1996r
o organizacji i trybie pracy RM oraz o zakresie działania ministrów). To rozwiązanie sygnalizowane od wielu lat przez autora [Chyłek 2001, 2003, 2004, 2005] nie
znajduje, jak dotychczas, uznania w kręgach decyzyjnych MRiRW, mimo ponowienia tego rozwiązania w formie wniosku o utworzeniu takiej Rady, sformułowanego podczas obrad I Kongresu Nauk Rolniczych, który odbył się w Puławach
w 2009 roku [Chyłek 2010].
Osobnym, ale trwale powiązanym z procesami innowacyjnymi, zagadnieniem
są istniejące struktury jednostek doradztwa rolniczego oraz obowiązujący stan
prawny i zasady finansowania doradztwa rolniczego w Polsce. Doradztwo rolnicze w Polsce działa w strukturach jednostek uspołecznionych i jednostek prywatnych. Finansowanie doradztwa z budżetu państwa realizowane jest poprzez
różne instytucje. MRiRW finansuje działalność Centrum Doradztwa Rolniczego
w Brwinowie i jego oddziałów. Budżet wojewodów jest odpowiedzialny za finansowanie Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego, przy sprawowaniu
nadzoru nad ich działalnością struktur wojewódzkiego samorządu terytorialnego. Wszystkie podmioty doradcze zarówno uspołecznione jak i prywatne finansują, choć w różnej procentowo skali, swoją działalność z dochodów z działalności
gospodarczej.
Ten stan nie tworzy spójnego organizmu, którego zadaniem powinno być
efektywne wspieranie beneficjentów usług doradczych we wdrażaniu rozwiązań
innowacyjnych, ułatwiających działalność gospodarczą i poprawiających konkurencyjność podmiotów działających na rynku, zgodnie z celami reformowanej
WPR. Zmiany w strukturach i działaniu doradztwa następowały wraz ze zmianami w rolnictwie, potrzebami rolników, a ostatnio wprowadzeniem regulacji
unijnych, w szczególności rozporządzenia 1782/2003 i następnie zmieniającego
go rozporządzenia 73/2009, które zobowiązało państwa członkowskie do utworzenia systemu doradztwa rolniczego (Farm Advisory System - FAS). Realizacja
praktycznie wszystkich działań w doradztwie wiąże się z wdrażaniem rozwiązań
innowacyjnych. Uwzględniając powyższe oraz fakt konieczności poszukiwania
przez właścicieli gospodarstw rolnych, przedsiębiorców otoczenia rolnictwa i innych mikro- i małych przedsiębiorców działających na obszarach wiejskich przewag konkurencyjnych na rynku oraz zwiększenia wartości dodanej z działalności
gospodarczej, konieczne jest podjęcie zdecydowanych działań porządkujących
istniejące struktury doradztwa rolniczego w Polsce. Konieczna jest nowelizacja
ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego, w której niezależnie od podległości organizacyjnej tych jednostek, powinny być zawarte przepisy jednoznacznie
delegujące wpływ ministra odpowiedzialnego za realizację polityki rolnej, na
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zakres działania jednostek doradztwa rolniczego oraz na warunki finansowania
ich działalności. Uporządkowany, spójny system doradztwa rolniczego powinien
spełniać nie tylko oczekiwania beneficjentów i administracji, w tym zwłaszcza
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiedzialnego za realizacje polityki rolnej,
ale również wymagania obowiązujących i przyszłych rozporządzeń wynikających
ze Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej.
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STRESZCZENIE

W realizacji strategii „Europa 2020” swoje kluczowe miejsce zajmuje nauka i transfer
wiedzy, za który na obszarach wiejskich w znacznej mierze odpowiada doradztwo rolnicze.
Priorytety wyznaczone w strategii „WPR w kierunku 2020 roku” jednoznacznie wskazują
strategicznie ważną rolę jaka została przypisana systemowi doradztwa rolniczego (Farm
Advisory System - FAS), którego obszar działania nierozerwalnie związany jest z transferem wiedzy i innowacji. Istniejący w Polsce stan organizacyjny doradztwa rolniczego oraz
uwarunkowania prawne i finansowe działalności naukowej i innowacyjnej, których efekty
powinny wspierać rozwój gospodarczy, jak dotychczas nie spełniają oczekiwań. Przedstawione wnioski wskazują kierunki koniecznych zmian systemowych, które umożliwią
bardziej efektywne oddziaływanie doradztwa rolniczego na proces wdrażania rozwiązań
innowacyjnych w sektorze rolno-spożywczym i jego otoczeniu na obszarach wiejskich.
EUGENIUSZ K. CHYŁEK
THE AGRICULTURAL ADVISORY IN THE SYSTEM OF TRANSFER OF KNOWLEDGE
AND INNOVATION
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SUM M A RY

In implementing the strategy „Europe 2020” their key place deals with science and
transfer of knowledge, which in rural areas largely corresponds to the agricultural advice.
The priorities identified in the strategy „CAP towards 2020” clearly indicate strategically
important role has been assigned the farm advisory system (Farm Advisory System- FAS),
whose area is rearranged from the transfer of knowledge and innovation. In Poland the
status chart Advisory and considerations of the legal and financial activities in science
and innovation, which effects should promote economic development as yet do not meet
expectations. Conclusions indicate directions for the necessary changes, the system that
will allow a more effective impact advisory on the process of implementation of the innovation in the agri-food sector and its surroundings in rural areas.
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OCENA SYTUACJI PRODUKCYJNEJ I EKONOMICZNEJ
GOSPODARSTW NAJLEPSZYCH, ŚREDNICH I NAJSŁABSZYCH
1. Wstęp
Dochody gospodarstw rolnych w Polsce są silnie zróżnicowane co potwierdzają w pełni wyniki rachunkowości rolnej Polski FADN1. Na poziom dochodu ma
wpływ szereg czynników [Czekaj 2006; Mańko, Sass, Sobczyński 2005,2007; Sass
2007; Sass, Kowalski, Sobczyński 1987; Skarżyńska 2010; Syp 2010], najważniejsze
z nich to:
■ warunki przyrodnicze,
■ potencjał produkcyjny gospodarstwa (powierzchnia gospodarstwa, wyposażenie w maszyny i urządzenia, środki finansowe),
■ siła ekonomiczna gospodarstwa (wielkość ekonomiczna),
■ warunki ekonomiczne (relacje cen),
■ skala produkcji,
■ intensywność produkcji,
■ dopłaty w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.
Po wstąpieniu Polski do UE na dochody gospodarstw coraz to większy wpływ
mają dopłaty jakie otrzymują polscy rolnicy w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.
Udział dopłat w dochodzie sięga już ponad 50 %. Przy czym nie wszystkie gospodarstwa w jednakowym stopniu są beneficjentami WPR. Najwięcej skorzystali
rolnicy mający gospodarstwa polowe (udział dopłat wynosi w tej grupie gospodarstw ponad 60 %), a najmniej ogrodnicy i sadownicy w tych gospodarstwach
udział dopłat wynosi zaledwie 6-20 %2.
1 Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN

w latach 2007-2009. Część I. Wyniki standardowe. IERiGŻPIB w Warszawie. s. 38-59.
2 Jak wyżej.
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Do czynników mających istotny wpływ na dochody należy zaliczyć uwarunkowania makroekonomiczne, przejawiające się głównie relacjami cen jakie rolnicy
otrzymują za sprzedane produkty do cen jakie rolnicy płacą kupując środki do
produkcji. Relacje te są niestety niekorzystne dla rolników, bowiem tempo wzrostu cen na produkty rolnicze jest znacznie niższe niż tempo wzrostu cen na środki
do produkcji. W latach 1990 - 2007 ceny na produkty rolnicze wzrosły ponad
8 krotnie (8,37), a ceny na środki do produkcji rolnej ponad 12 krotnie (12,12).
Również po wstąpieniu Polski do UE relacje te nie uległy poprawie, a wręcz przeciwnie niekorzystna sytuacja dla rolników pogłębia się (wykres 1). W latach 2004
- 2009 ceny na środki do produkcji rolniczej wzrosły o 25,3 %, a ceny na produkty
rolnicze wzrosły tylko o 13,8 %. W wyniku czego indeks nożyc cen ukształtował się w 2009 roku poniżej 100 i wyniósł 90,4%. Niekorzystne relacje cen dla
rolników są tendencją makroekonomiczną i ogólnoświatową i nic nie wskazuje
na to aby relacje te uległy poprawie na korzyść rolników. Niekorzystne ceny za
jakie sprzedają rolnicy swoje produkty odbijają się na dochodach gospodarstw.
Przede wszystkim spadają dochody jednostkowe - coraz mniej rolnicy zarabiają
na 1 litrze mleka, na 1 kg mięsa czy 1 kg zboża. W tej sytuacji chcąc utrzymać na
stabilnym poziomie dochód z gospodarstwa, można to osiągnąć głównie poprzez
wzrost skali produkcji.
Wykres 1
Zmiany cen rolnych w latach 2004-2009

Źródło: Zmiany cen rolnych w latach 2004-2009, dr L. Goraj IERiGŻPIB
w Warszawie.
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Zróżnicowanie dochodów w zależności od skali produkcji potwierdzają w pełni wyniki badań naukowych [Sass 2004, 2006; 2007; Sass, Kowalski, Sobczyński
1987]. Wraz ze wzrostem skali produkcji wzrasta wyraźnie dochód na gospodarstwo, a także wzrastają opłaty pracy rolnika i członków rodziny [Mańko, Sass,
Sobczyński 2005, 2007; Sass 2007]. Wpływ pogarszających się relacji cen na niekorzyść rolnictwa można zatem ograniczyć poprzez zwiększenie produkcji. Należy
jednak mieć świadomość, że zwiększenie produkcji nie jest tylko i wyłącznie uwarunkowane decyzją rolnika, ale ograniczone jest głównie małą podażą ziemi, co
warunkuje w sposób zasadniczy wzrost skali produkcji, szczególnie tej powiązanej
ściśle z ziemią (gospodarstwa nastawione na produkcję mleka, żywca wołowego,
czy też gospodarstwa specjalizujące się w produkcji roślinnej). Zwiększenie skali
produkcji może nastąpić także poprzez intensyfikację produkcji (zwiększenie nakładów), w tym przypadku występują jednak istotne ograniczenia środowiskowe.
Maksymalna dawka azotu w czystym składniku pochodząca z nawozów naturalnych nie może przekroczyć 170 kg N na hektar3. Istnieje zatem szereg ograniczeń
utrudniających czy też wręcz uniemożliwiających zwiększenie produkcji.
Do tej pory w badaniach ekonomicznych dotyczących problematyki dochodów dominuje głównie analiza wpływu wybranych czynników materialnych na
wyniki produkcyjne i ekonomiczne [Czekaj 2006; Mańko, Sass, Sobczyński 2007;
Sass 2007; Skarżyńska 2010, Syp 2010]. Badania IERiGŻPIB w Warszawie [Skarżyńska 2010] wskazują, że trudno jest wytłumaczyć duże zróżnicowanie wyników
produkcyjnych i ekonomicznych ograniczając analizę zależności tylko do takich
czynników jak warunki glebowe, skala produkcji, czy też intensywność produkcji. Istnieją zatem czynniki jakościowe, które powodują, że gospodarstwa mające
zbliżoną skalę produkcji, stosujące podobny poziom nakładów i gospodarujące
w zbliżonych warunkach przyrodniczo-glebowych uzyskują różne wyniki produkcyjne i dochodowe. Można z dużym prawdopodobieństwem postawić tezę,
że osiąganie wysokich wyników produkcyjnych i dochodowych w gospodarstwie
rolnym w coraz to większym stopniu uzależnione będzie od poziomu wiedzy
i umiejętności (kwalifikacji) osoby zarządzającej.
Podstawowym celem badań była analiza przyczyn zróżnicowania wyników
produkcyjnych i ekonomicznych dla wybranych działalności roślinnych i zwierzęcych w gospodarstwach najlepszych, średnich i najsłabszych.

2. Materiały i metoda
Podstawowym źródłem informacji, które wykorzystano w pracy była publikacja IERiGŻPIB w Warszawie „Wyniki ekonomiczne wybranych produktów rolni3 Ustawa o nawozach i nawożeniu, art. 17, ust. 3. Dz. U. Nr 147, poz. 1033.
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czych w latach 2005 - 2008”4. W pracy tej autorka skoncentrowała się na analizie
wyników działalności gospodarstw najlepszych, średnich i najsłabszych. Kryterium grupowania gospodarstw był poziom nadwyżki bezpośredniej bez dopłat
uzyskany z danej działalności. „Wybór nadwyżki jako kryterium grupowania zapewnił pełną porównywalność na tym poziomie, wyeliminowano tym samym oddziaływanie sposobu podziału kosztów pośrednich na kwalifikację gospodarstw
do określonej grupy”.5 Badane gospodarstwa zostały podzielone na trzy grupy:
– 50 % gospodarstw średnich,
– 25 % gospodarstw najlepszych,
– 25 % gospodarstw najsłabszych.
Gospodarstwa średnie odzwierciedlają 50 % gospodarstw ze średnim poziomem nadwyżki bezpośredniej i zostały one przyjęte jako punkt odniesienia dla
pozostałych grup gospodarstw.
W niniejszym artykule przedstawiono wybrane wyniki produkcyjne i ekonomiczne dla następujących działalności roślinnych i zwierzęcych:
■ buraki cukrowe,
■ ziemniaki jadalne,
■ pszenica ozima,
■ rzepak ozimy,
■ żywiec wieprzowy,
■ mleko.
Dobór do porównań wyżej wymienionych działalności nie był przypadkowy.
Uprawa buraków cukrowych, ziemniaków jadalnych, pszenicy ozimej czy też
rzepaku uwarunkowana jest wyższym poziomem intensywności, lepszymi warunkami glebowo - przyrodniczymi, a także jest pod względem technologicznym
trudniejsza. Również produkcja zwierzęca wymaga większego zaangażowania ze
strony rolnika, a osiąganie wysokich wyników produkcyjnych uzależnione jest
w głównej mierze od umiejętności rolnika.
Dla zrealizowania postawionych celów wykorzystano metodę analizy porównawczej w czasie, analizowano lata 2005-2008 i analizę grup gospodarstw, przyjmując za podstawę odniesienia gospodarstwa zaliczone do grupy średniej.

3. Produkcja, koszty i dochody w gospodarstwach najlepszych,
średnich i najsłabszych
Gospodarstwa uprawiające buraki cukrowe są gospodarstwami obszarowo większymi w roku 2007 średnia powierzchnia gospodarstwa to 61,6 ha UR,
4 A. Skarżyńska, Wyniki ekonomiczne wybranych produktów rolniczych w latach 2005 - 2008,

IERiGŻPiB, Warszawa 2010, s. 61-102.
5 Tamże, s. 18.
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a w roku 2005 77,7 ha. (tabela 1). Powierzchnia uprawy buraków cukrowych
w roku 2007 była zbliżona, około 8 hektarów. W roku 2005 gospodarstwa najlepsze i najsłabsze uprawiały ponad 12 ha buraków cukrowych, a gospodarstwa średnie około 10 hektarów. Jakość gleb jest zbliżona, w roku 2007 niemalże identyczna, a w roku 2005 nieco słabsze gleby były w gospodarstwach najsłabszych. Analizując nawożenie, to w roku 2007 w gospodarstwach najsłabszych nawożenie było
najwyższe - 406 kg NPK/ha, a w roku 2005 w gospodarstwach najsłabszych i najlepszych wynosiło około 430 kg NPK/ha. Również koszty ochrony roślin w roku
2005 były na tym samym poziomie, a w roku 2007 w grupie gospodarstw najsłabszych były wyższe w stosunku do gospodarstw najlepszych o 273 zł na hektar. Przy
podobnej skali produkcji, zbliżonej intensywności produkcji i zbliżonej jakości
gleb, gospodarstwa najlepsze uzyskały w roku 2007 plon korzeni 637 dt/ha i był on
o 42,5 % wyższy w stosunku do grupy gospodarstw najsłabszych i o 14,5 % wyższy w stosunku do gospodarstw średnich. Analogiczna sytuacja wystąpiła w roku
2005, jedynie poziom plonu we wszystkich grupach gospodarstw w roku 2005 był
niższy niż w roku 2007. Tak duże zróżnicowanie wyników produkcyjnych znajduje odzwierciedlenie w wynikach ekonomicznych gospodarstw. W roku 2007
dochód z działalności bez dopłat wyniósł w gospodarstwach najlepszych 3 117 zł
i był 7,6 razy wyższy w stosunku do gospodarstw najsłabszych.
Przedstawione wyniki produkcyjne i związane z nimi wyniki ekonomiczne
są wyraźnie zróżnicowane zarówno w roku 2005 jak i 2007. Na podstawie danych dotyczących warunków produkcji jak i poziomu ponoszonych nakładów
trudno doszukać się przyczyn tak wyraźnego zróżnicowania plonów w uprawie
buraków cukrowych. Najprawdopodobniej przyczyny tkwią w agrotechnice.
Istotna są terminowość i jakość wykonywanych zabiegów, może też lepszy dobór
środków ochrony roślin. Przyczyną zróżnicowania plonów mogą być opady, ponieważ gospodarstwa objęte analizą położone są na terenie całej Polski, stąd też
poziom opadów mogł się kształtować różnie w zależności od regionu kraju. Jednakże utrzymywanie się podobnych zależności w wysokości plonowania w roku
2005 jak i 2007 raczej wyklucza opady jako czynnik mający zasadnicze znaczenie
w uzyskiwaniu wysokich plonów w uprawie buraków cukrowych.
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Produkcja, koszty i dochody z uprawy buraków cukrowych
w 2005 i 2007 roku w grupach gospodarstw

2005
2007
Wyniki działalności średnio w gospodarstwach

Wyszczególnienie

25 %
najlepszych

50 %
średnich

25 %
najsłabszych

25 %
najlepszych

50 %
średnich

25 %
najsłabszych

25

49

25

46

93

46

85,43

75,33

74,70

62,67

59,80

64,13

1,36

1,30

1,14

1,17

1,19

1,14

428

368

431

374

392

406

12,58
539
17,05

9,78
454
16,78

8,11
558
10,51

8,00
447
10,62

[zł]

9237

7631

5933

7184

5878

4748

[zł]
[zł/dt]

4883
8,91

4999
11,01

4751
12,81

4067
6,36

4188
7,51

4265
9,54

[zł]

2182

2119

2133

1877

2083

2515

800

742

843

738

773

857

668

697

635

532

570

805

[zł]

7056

5512

3800

5307

3795

2233

[zł]

4354

2632

1182

3117

1690

483

[zł]

-

-

-

1605

1471

1248

[zł]

4354

2632

1182

4721

3162

1731

Liczba badanych
gospodarstw
Powierzchnia użytków
rolnych

[ha]

Wskaźnik bonitacji
[pkt]
gruntów ornych
NPK ogółem na buraki [kg/1 ha]
cukrowe
Powierzchnia uprawy
[ha]
Plon korzeni
[dt/ha]
Cena sprzedaży korzeni [zł/dt]
Wartość produkcji
ogółem
Koszty ogółem
Koszty jednostkowe
Koszty bezpośrednie
ogółem
nawozy mineralne
ogółem
środki ochrony roślin
Nadwyżka
bezpośrednia bez
dopłat
Dochód z działalności
bez dopłat
Dopłatya
Dochód z działalności
z dopłatą
a

Tabela 1

12,86
7,12
371
639
16,02
11,13
na 1 ha uprawy

Dopłaty obejmują płatność cukrową.

Źródło: Obliczenia własne na podstawie A. Skarżyńska „Wyniki ekonomiczne
wybranych produktów rolniczych w latach 2005-2008”.

Mniejsze zróżnicowanie w uzyskiwanych plonach niż w burakach cukrowych
występuje w uprawie ziemniaków jadalnych (tabela 2). W gospodarstwach uprawiających ziemniaki jadalne jest wysokie zróżnicowanie pomiędzy analizowanymi grupami gospodarstw dotyczące jakości gleb i skali produkcji, natomiast intensywność produkcji mierzona kosztami bezpośrednimi na hektar była najniższa
w grupie gospodarstw najlepszych. Można jednak uznać, że lepsze gleby mogły
mieć istotny wpływ na wyższe plony w grupie gospodarstw najlepszych. W roku
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2008 gospodarstwa najlepsze uzyskały plon 272 dt z hektara tj. o 35 dt więcej niż
gospodarstwa najsłabsze, natomiast w roku 2005 różnica na korzyść gospodarstw
najlepszych była aż o 92 dt tj. o 32,2 %. W większym stopniu jak wyniki produkcyjne zróżnicowane są wyniki ekonomiczne dotyczące wartości produkcji i dochodu
z działalności. W roku 2008 wartość produkcji w grupie gospodarstw najlepszych
była o 2,8 razy wyższa w stosunku do gospodarstw najsłabszych. Jeszcze większe
zróżnicowanie wystąpiło pod względem dochodu z działalności. W roku 2008 gospodarstwa najsłabsze miały ujemny dochód z działalności - 51 zł, a gospodarstwa
najlepsze osiągnęły dochód z hektara 8 094 zł. Główną przyczyną zróżnicowania
produkcji i dochodu były ceny jakie rolnicy uzyskiwali za sprzedawane ziemniaki.
W roku 2008 rolnicy z grupy gospodarstw najlepszych uzyskali cenę 62,22 zł/dt
wobec 24,76 zł/dt w grupie gospodarstw najsłabszych tj. 2,5 krotnie wyższa cena
sprzedaży. W roku 2005 różnica w cenie sprzedaży była także wyższa o 60,6 % na
korzyść gospodarstw najlepszych. Zastanawiające jest tak duże zróżnicowanie ceny
za sprzedawane ziemniaki, szczególnie w roku 2008. Można sądzić, że gospodarstwa
uprawiające ziemniaki jadalne zainwestowały w przechowalnie do ziemniaków, stosują czyszczenie, sortowanie i profesjonalne pakowanie ziemniaków, stąd też cena
sprzedaży ziemniaków jest znacznie wyższa, a tym samym dochód z działalności
jest na wysokim poziomie.
Porównując wyniki produkcyjne dotyczące rzepaku ozimego na uwagę zasługuje bardzo duże zróżnicowanie plonu. Zarówno w roku 2008 jak i 2005 gospodarstwa najlepsze uzyskiwały o około 100 % wyższy plon niż gospodarstwa najsłabsze. Tak dużego zróżnicowania plonu nie można wytłumaczyć jakością gleb,
chociaż gospodarstwa najlepsze uprawiały rzepak na stosunkowo lepszych glebach i były to gleby klasy IIIa, natomiast w gospodarstwach najsłabszych rzepak
uprawiany był na glebach klasy IVa. Jakość gleb nie uzasadnia tak dużego zróżnicowania plonów rzepaku. Również intensywność produkcji mierzona kosztami
bezpośrednimi była nawet niższa w gospodarstwach najlepszych w stosunku do
gospodarstw najsłabszych. Poziom nawożenia był zbliżony we wszystkich analizowanych grupach gospodarstw. Powierzchnia uprawy rzepaku w roku 2006 była
bardzo wyrównana i wynosiła 18 - 22 ha, nieco większe zróżnicowanie powierzchni uprawy rzepaku było w roku 2008. (tabela 3). Ze względu na dużo wyższe plony
w grupie gospodarstw najlepszych wartość produkcji w tej grupie gospodarstw
w stosunku do gospodarstw najsłabszych była w roku 2008 wyższa o 127,6 %,
a w roku 2006 o 110,7 %. Na wyższą wartość produkcji miały także wpływ wyższe ceny uzyskiwane ze sprzedaży nasion przez gospodarstwa najlepsze. W roku
2008 cena w grupie gospodarstw najlepszych w stosunku do gospodarstw najsłabszych była wyższa o 16,26 zł/dt, tj. o 8,9 %, podobna zależność występowała także
w roku 2006. Zdecydowanie wyższa wartość produkcji przy podobnych kosztach
produkcji ma istotny wpływ na dochód z działalności. W roku 2008 jak i 2006 gospodarstwa najsłabsze miały ujemny dochód zarówno bez dopłat jak i z dopłata-

44

Roman Sass

mi. Z kolei gospodarstwa najlepsze uzyskały w roku 2008 dochód z dopłatą z 1 ha
uprawy 2 223 zł a w roku 2006 1 707 zł. W uprawie rzepaku podobnie jak i buraków cukrowych o zróżnicowaniu plonu, który w największym stopniu wpływa
na wartość produkcji i dochód z działalności, zdecydowała najprawdopodobniej
technologia produkcji, na którą decydujący wpływ ma rolnik.
Tabela 2
Produkcja, koszty i dochody z uprawy ziemniaków jadalnych
w 2005 i 2008 roku w grupach gospodarstw
2005
2007
Wyniki działalności średnio w gospodarstwach
Wyszczególnienie

Liczba badanych
gospodarstw

25 %
najlepszych

50 %
średnich

25 %
najsłabszych

25 %
najlepszych

50 %
średnich

25 %
najsłabszych

32

62

32

23

46

23

Powierzchnia użytków
rolnych

[ha]

30,18

44,28

40,64

33,93

34,23

57,44

Wskaźnik bonitacji
gruntów ornych
Powierzchnia uprawy

[pkt]

1,11

0,94

0,85

1,14

0,96

0,89

[ha]
[dt/
ha]
[zł/dt]

2,51

5,03

3,67

3,04

5,30

6,71

286

263

194

272

274

235

48,38

36,45

37,22

24,76

13826

9574

5825

16361

10194

5820

7382
25,81

6281
23,88

5333
27,49

8266
30,39

6798
24,81

5871
24,98

2442

3044

2615

2878

3154

2974

499

782

647

724

918

781

Plon ziemniaków
Cena sprzedaży

Wartość produkcji
[zł]
ogółem
Koszty ogółem
[zł]
Koszty jednostkowe
[zł/dt]
Koszty bezpośrednie
[zł]
ogółem
nawozy mineralne
ogółem
środki ochrony roślin
Nadwyżka
[zł]
bezpośrednia
Dochód z działalności
[zł]

30,11
60,22
na 1 ha uprawy

422

675

470

434

617

489

11383

65530

3210

13483

7040

2847

6444

3293

492

8094

3396

-51

Źródło: Obliczenia własne na podstawie A. Skarżyńska „Wyniki ekonomiczne
wybranych produktów rolniczych w latach 2005-2008”.

Ostatnią z porównywalnych działalności roślinnych jest pszenica ozima (tabela 4). Gospodarstwa objęte analizą należą do grupy gospodarstw obszarowo
większych. W roku 2008 były to gospodarstwa o powierzchni około 70 hektarów.
Natomiast w roku 2006 najmniejsze obszarowo były gospodarstwa zaliczone do
grupy gospodarstw najsłabszych (65,6 ha), a największe gospodarstwa najlepsze
(102,44 ha). Pszenica w powierzchni UR stanowiła prawie 30 % była zatem wiodącą rośliną, Porównując poszczególne grupy gospodarstw to widać wyraźnie zróżnicowanie plonów pszenicy, szczególnie duże różnice w plonowaniu były w roku
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2008, Gospodarstwa najlepsze uzyskiwały o 74,4 % wyższe plony w stosunku do gospodarstw najsłabszych. Z kolei w roku 2006, plony pszenicy były niższe ale także
zróżnicowane, przy czym gospodarstwa najlepsze w stosunku do najsłabszych uzyskiwały o 65 % wyższe plony ziarna. Również cena jaką uzyskiwały gospodarstwa za
sprzedawaną pszenicę była wyższa w grupie gospodarstw najlepszych, różnica na korzyść gospodarstw najlepszych wynosiła 22 % w roku 2008 i 7,6 % w roku 2006. Wyższe plony i wyższe ceny w istotny sposób wpływają na wartość produkcji. Produkcja
w gospodarstwach najlepszych była w roku 2008 o 112,2 % wyższa w stosunku do
gospodarstw najsłabszych. W roku 2006 różnica w wartości produkcji była niższa
i wynosiła 81,1 % na korzyść gospodarstw najlepszych. Dużo wyższa wartość produkcji w gospodarstwach najlepszych ma decydujący wpływ na dochód z działalności. Gospodarstwa najsłabsze dodatni dochód z działalności uzyskiwały tylko dzięki
dopłatom. Zróżnicowanie dochodu z dopłatami było pomiędzy skrajnymi grupami
gospodarstw bardzo wyraźne. W roku 2008 gospodarstwa najlepsze uzyskiwały dochód z działalności z dopłatami 7,7 krotnie wyższy niż gospodarstwa najsłabsze.
Jedną z istotnych przyczyn tak dużego zróżnicowania wyników produkcyjnych jest intensywność produkcji. W gospodarstwach najlepszych w roku 2008
wyższe były koszty bezpośrednie (nawożenie i ochrona) o 36,8% na hektar uprawy co skutkowało wyższymi plonami. Z kolei w roku 2005 intensywność produkcji mierzona kosztami bezpośrednimi była na zbliżonym poziomie i wahała się
w granicach 850-900 zł na hektar. Nie ma jednak jednoznacznej odpowiedzi na
pytanie czy zróżnicowanie wyników produkcyjnych uzależnione było w głównej
mierze od ponoszonych nakładów. Plony pszenicy w roku 2008 są tego potwierdzeniem, ale rok 2006 nie daje już tak jednoznacznej odpowiedzi. Koszty bezpośrednie (intensywność produkcji) były na tym samym poziomie, a plony pszenicy znacznie się różniły pomiędzy gospodarstwami najlepszymi i najsłabszymi.
Należy zatem sądzić, że podobnie jak w uprawie buraków cukrowych i rzepaku
ozimego ważnym czynnikiem mającym istotny wpływ na plonowanie pszenicy
jest technologia produkcji, na którą składa się terminowość i jakość wykonywanych zabiegów agrotechnicznych, a także właściwy dobór środków ochrony rośli
i nawozów mineralnych.
Podstawowym czynnikiem decydującym o opłacalności i dochodowości produkcji żywca wieprzowego jest efektywność skarmiania pasz, które w strukturze
kosztów produkcji stanowią 60-70 %. Dlatego też efektywność skarmiania pasz
jest podstawowym wyznacznikiem efektywności tuczu trzody chlewnej. Porównując zużycie paszy na 1 kg przyrostu to występuje bardzo duże zróżnicowanie
pomiędzy gospodarstwami najlepszymi, średnimi i najsłabszymi. W gospodarstwach najlepszych zużycie paszy na 1 kg przyrostu wynosiło około 3 kg, z kolei
w grupie gospodarstw najsłabszych było powyżej 4 kg, a w roku 2008 aż 4,86 kg
paszy na 1 kg żywca (tabela 5). Tak niska efektywność skarmiania ma decydujący
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wpływ na wysokość nadwyżki bezpośredniej i dochód z działalności. W grupie
gospodarstw najsłabszych nie tylko dochód z działalności był ujemny ale nawet
nadwyżka bezpośrednia. To oznacza, że produkcja żywca wieprzowego w tych
gospodarstwach przy tak niskiej efektywności żywienia jest ekonomicznie nieuzasadniona. O wartości produkcji, a tym samym o dochodzie decyduje cena jaką
rolnik uzyskuje za sprzedawany żywiec. Rolnicy z grupy gospodarstw najlepszych
otrzymywali wyższe ceny w stosunku do gospodarstw najsłabszych i średnich.
Zróżnicowanie cen wynika prawdopodobnie z wyższej mięsności tuczników
w gospodarstwach najlepszych. Pomimo wysokiej efektywności żywienia i dość
wysokich cen dochód z działalności jest bardzo niski, natomiast jest satysfakcjonująca nadwyżka bezpośrednia. Oznacza to, że rachunek kosztów pełnych obarczony jest dość dużym błędem wynikającym z szacowania kosztów pośrednich.
Produkcja, koszty i dochody z uprawy rzepaku ozimego
w 2006 i 2008 roku w grupach gospodarstw
Wyszczególnienie
Liczba badanych
gospodarstw
Powierzchnia użytków rolnych [ha]
Wskaźnik bonitacji gruntów
[pkt]
ornych
NPK ogółem na rzepak ozimy [kg/1 ha]
Powierzchnia uprawy
[ha]
Plon nasion
[dt/ha]
Cena sprzedaży nasion
[zł/dt]
Wartość produkcji ogółem
Koszty ogółem
Koszty jednostkowe
Koszty bezpośrednie
ogółem
nawozy mineralne ogółem
środki ochrony roślin
Nadwyżka bezpośrednia
bez dopłat
Dochód z działalności bez
dopłat
Dopłatya
Dochód z działalności
z dopłatami
a

25 %
najlepszych

Tabela 3

2006
2008
Wyniki działalności średnio w gospodarstwach
25 %
25 %
25 %
50 %
50 %
najnaj
najśrednich
średnich
słabszych lepszych
słabszych

31

60

31

35

69

35

117,33

84,14

102,78

82,94

80,53

80,56

1,19

1,01

0,92

1,25

1,08

1,07

345
22,01
38,2
94,33

347
18,34
32,2
91,54

338
21,04
39,6
124,97

386
18,27
33,3
124,09

317
13,05
19,0
114,71

[zł]
[zł]
[zł/dt]

3607
2214
57,96

2949
2337
72,58

4953
3027
76,44

4127
3197
96,01

2176
2645
139,21

[zł]

1072

1293

1290

1244

1586

1303

639
308

700
420

735
415

742
315

910
410

822
256

[zł]

2536

1656

422

3710

2541

873

[zł]

1393

612

-330

1927

930

-469

[zł]

313

306

312

296

280

298

[zl]

1707

918

-17

2223

2110

-171

317
19,66
19,5
87,81
na 1 ha uprawy
1712
2042
104,72

Dopłaty obejmują płatność uzupełniającą, a w roku 2008 także płatność do uprawy roślin energetycznych i pomoc
do rzepaku de minimis (jeżeli zostały przyznane).

Źródło: Obliczenia własne na podstawie A. Skarżyńska „Wyniki ekonomiczne
wybranych produktów rolniczych w latach 2005-2008”.
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Produkcja, koszty i dochody z uprawy pszenicy ozimej
w 2006 i 2008 roku w grupach gospodarstw
Wyszczególnienie
Liczba badanych
gospodarstw
Powierzchnia użytków rolnych [ha]
Wskaźnik bonitacji gruntów
[pkt]
ornych
NPK ogółem na przenicę
[kg/1 ha]
ozimą
Powierzchnia uprawy
[ha]
Plon nasion
[dt/ha]
Cena sprzedaży ziarna
[zł/dt]
Wartość produkcji ogółem
Koszty ogółem
Koszty jednostkowe
Koszty bezpośrednie
ogółem
nawozy mineralne ogółem
środki ochrony roślin
Nadwyżka bezpośrednia
bez dopłat
Dochód z działalności bez
dopłat
Dopłatya
Dochód z działalności
z dopłatami
a

25 %
najlepszych

2006
2008
Wyniki działalności średnio w gospodarstwach
25 %
25 %
25 %
50 %
50 %
najnajnajśrednich
średnich
słabszych lepszych
słabszych

36

73

36

38

76

38

102,39

59,35

65,56

76,27

67,04

73,64

1,05

1,13

0,97

1,29

1,12

1,09

265

237

20,74
54,3
51,06

17,10
44,4
47,36

[zł]
[zł]
[zł/dt]

2835
1951
35,93

2105
1768
39,82

[zł]

880

895

466
259

446
284

1955

1211

[zł]

Tabela 4

278

315

265

239

25,83
75,7
56,55

19,38
60,0
49,97

18,32
43,4
46,39

4280
2606
34,43

2998
2463
41,05

2017
20,36
46,93

844

1311

1108

958

527
196

732
316

586
292

557
192

720

2969

1890

1060

17,46
32,9
47,42
na 1 ha uprawy
1564
1497
4550

[zł]

884

337

67

1673

536

-19

[zł]

304

308

292

269

269

269

[zl]

1187

654

359

1943

805

250

Dopłaty obejmują płatność uzupełniającą.

Źródło: Obliczenia własne na podstawie A. Skarżyńska „Wyniki ekonomiczne
wybranych produktów rolniczych w latach 2005-2008”.

Drugim ważnym zastrzeżeniem jest to, że nadwyżki bezpośrednie liczone
według metody UE, są podstawą typologii gospodarstw według wielkości ekonomicznej i typu rolniczego [Augustyńska-Grzymek i in. 2011]. W oparciu o te
parametry dobierane są gospodarstwa do prowadzenia rachunkowości FADN.
Kalkulacje nadwyżki bezpośredniej sporządzane dla poszczególnych grup użytkowych zwierząt (prosięta, warchlaki, tuczniki), nie są najlepszym narzędziem do
analizy wyników ekonomicznych dla działalności zwierzęcych w gospodarstwie
rolnym. Zarówno do oceny działalności jak i podejmowania decyzji powinny być
stosowane kalkulacje sporządzane dla jednorodnego stada (produkcja żywca wieprzowego w cyklu zamkniętym lub w cyklu otwartym). Ponadto licząc nadwyżkę
bezpośrednią w produkcji żywca wieprzowego zgodnie z metodą stosowaną w UE
to w kosztach bezpośrednich występują koszty wymiany stada (są to pełne koszty
produkcji warchlaka), a ich udział w strukturze kosztów jest dominujący. Skut-
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kiem takiego podejścia jest to, że w roku 2008 pomimo wyższej ceny w gospodarstwach najlepszych - 4,52 zł/kg wobec 4,20 zł/kg w roku 2005 i zużycia 3 kg paszy
na 1 kg przyrostu zarówno nadwyżka bezpośrednia jak i dochód z działalności
były w roku 2008 w stosunku do roku 2005 znacznie niższe.
Tabela 5
Produkcja, koszty i dochody z produkcji żywca wieprzowego
w 2005 i 2008 roku w grupach gospodarstw
Wyszczególnienie
Liczba badanych gospodarstw
Powierzchnia użytków rolnych
[ha]
Wskaźnik bonitacji gruntów
[pkt]
ornych
Zużycie pasz treściwych na 1 kg [kg]
przyrostu
w tym: koncentraty i mieszanki
przemysł.
ziarna i śruty ze zbóż
Produkcja żywca brutto
[dt/gosp.]
Cena sprzedaży żywca
zł/kg]
wieprzowego
Wartość produkcji
Koszty ogółem
Koszty jednostkowe
Koszty bezpośrednie ogółem
z tego: wymiana stada
pasze z zewnątrz gospod.
pasze własne towarowe
pozostałe
Nadwyżka bezpośrednia
Dochód z działalności

[zł]
[zł]
[zł/kg]
[zł]

[zł]
[zl]

2005
2008
Wyniki działalności średnio w gospodarstwach
25 %
25 %
25 %
25 %
50 %
50 %
najnajnajnajśrednich
średnich
lepszych
słabszych lepszych
słabszych
29
56
29
36
70
36
29,19
39,81
27,89
30,90
40,43
26,49
0,93

0,96

0,88

0,83

0,97

0,85

2,96

3,90

4,12

3,04

3,99

4,86

0,40

0,66

1,81

0,67

0,47

0,90

2,34
330,70

2,94
439,49

2,10
373,92

2,12
327,66

3,17
403,35

3,60
266,61

4,20

3,85

3,95

4,52

4,18

4,06

420
351
3,51
262
167
58
31
7
158
69

na 100 kg żywca brutto
385
395
452
405
502
444
4,05
5,02
4,44
322
403
336
214
202
217
65
157
72
38
33
44
6
12
2
63
-8
117
-20
-107
8

418
504
5,04
395
225
92
69
9
23
-86

406
569
5,69
468
248
125
85
10
-62
-164

Źródło: Obliczenia własne na podstawie A. Skarżyńska „Wyniki ekonomiczne
wybranych produktów rolniczych w latach 2005-2008”.

W gospodarstwach nastawionych na produkcję mleka występuje wyraźne
zróżnicowanie skali produkcji (tabela 6). Gospodarstwa najsłabsze są obszarowo
najmniejsze, utrzymują średnio tylko 8,8 krów o wydajności 3 474 litrów. Z kolei
gospodarstwa najlepsze są prawie 50 hektarowe, średni stan krów wynosi 31,7 szt.,
przy wydajności 6 536 litrów mleka od krowy. Z tych też powodów zróżnicowana jest wartość produkcji, nadwyżka bezpośrednia i dochód z działalności. Ale
o wyższych wynikach produkcyjnych i ekonomicznych nie tylko decyduje skala
produkcji i związana z nią wydajność mleczna krów, ale także wyższa efektywność
wykorzystania powierzchni paszowej. W grupie gospodarstw najsłabszych na
1 krowę przypada 0,73 ha powierzchni paszowej, a z kolei w grupie gospodarstw
najlepszych 0,62 hektara, jest to o 15 % mniej. Również gospodarstwa najlepsze
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w porównaniu do najsłabszych uzyskiwały wyższą cenę o 23 gr/litr tj. o 28 %.
Te dwa parametry (efektywność wykorzystania powierzchni paszowej i cena za
sprzedane mleko) miały także istotny wpływ na dochód w produkcji mleka.
Produkcja, koszty i dochody z produkcji mleka w 2006 roku
w grupach gospodarstw
Wyszczególnienie
Liczba badanych gospodarstw
Powierzchnia użytków rolnych
Powierzchnia trwałych użytków zielonych
Wskaźnik bonitacji gruntów ornych
Średnioroczny stan krów mlecznych
Wydajność mleczna krów
Powierzchnia paszowa na 1 krowę mleczną
Cena sprzedaży mleka
Na 1 krowę mleczną
Wartość produkcji ogółem
Koszty ogółem
Koszty jednostkowe
Koszty bezpośrednie ogółem
z tego: wymiana stada
pasze z zewnątrz gospod.
pasze własne towarowe
pasze własne nietowarowe
pozostałe
Nadwyżka bezpośrednia bez dopłat
Dochód z działalności bez dopłat
Dopłaty a
Dochód z działalności z dopłatami
a

[ha]
[ha]
[pkt]
[szt]
[ltr]
[ha]
[zł/litr]
[zł]
[zł]
[zł/litr]
[zł]

[zł]
[zł]
[zł]
[zł]

25 %
najlepszych
40
48,61
10,77
0,93
31,7
6536
0,62
1,05
7508
4863
0,74
2522
480
950
362
353
378
4987
2646
193
2839

2006

Tabela 6

78
32,75
8,86
0,88
19,7
5055
0,59
0,96

25 %
najsłabszych
40
21,33
5,99
0,78
8,8
3474
0,73
0,82

5561
3816
0,75
2172
364
673
569
296
270
3389
1744
186
1930

3549
3154
0,91
2022
385
419
735
261
222
1527
395
229
624

50 % średnich

Dopłaty obejmują płatność uzupełniającą w przeliczeniu na powierzchnie paszową zaangażowana na 1 krowę
mleczną.

Źródło: Obliczenia własne na podstawie A. Skarżyńska „Wyniki ekonomiczne
wybranych produktów rolniczych w latach 2005-2008”.

Podsumowanie
Porównując produkcję, koszty i dochody dla analizowanych działalności roślinnych i zwierzęcych, trudno jest wyjaśnić tak duże zróżnicowanie wyników
pomiędzy gospodarstwami zaliczonymi do grupy gospodarstw najlepszych, średnich i najsłabszych, ograniczając porównanie tylko do poniesionych nakładów,
jakości gleb czy skali produkcji. W skrajnych przypadkach plony roślin różnią
się od 50 do 100 % na korzyść gospodarstw najlepszych. Z kolei intensywność
produkcji mierzona kosztami bezpośrednimi na 1 ha UR jak i kosztami nawożenia i ochrony roślin była w gospodarstwach najlepszych uprawiających pszenicę
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o 30 % wyższa niż w gospodarstwach najsłabszych. Dla pozostałych działalności
roślinnych intensywność produkcji była na zbliżonym poziomie.
Jakość gleb mierzona wskaźnikiem bonitacji nie wykazywała (za wyjątkiem
ziemniaków jadalnych) większego zróżnicowania. Większość gospodarstw dysponowała glebami klasy IIIb, IVa i IVb. Gleby tej jakości nie mogą mieć tak dużego wpływu na zróżnicowanie plonów sięgających w skrajnych przypadkach nawet
100 % na korzyść gospodarstw najlepszych. Analizowane gospodarstwa zaliczyć
można do grupy gospodarstw obszarowo większych, a powierzchnia uprawianych
roślin była na tyle duża, że należy raczej wykluczyć wpływ skali produkcji na plony roślin.
Istnieje zatem duże prawdopodobieństwo, że o wysokich wynikach produkcyjnych i ekonomicznych decyduje także opanowanie technologii produkcji, na
które składa się wiedza i umiejętności (kwalifikacje) rolnika. Na podstawie przeprowadzonych badań nie można w sposób jednoznaczny określić jak duży jest
wpływ czynników jakościowych na wyniki produkcyjne. Aby na to ważne pytanie
udzielić odpowiedzi konieczne jest przeprowadzenie badań na większej populacji gospodarstw i w dłuższym okresie z wykorzystaniem bardziej zawansowanych
metod badawczych. Należy jednak wyraźnie powiedzieć, że w coraz to większym
stopniu czynniki jakościowe będą miały znaczący wpływ na końcowe rezultaty
pracy rolnika.
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STRESZCZENIE

W artykule wykorzystano głównie wyniki badań IERiGŻPIB opublikowane w pracy
A. Skarżyńskiej. „Wyniki ekonomiczne wybranych produktów rolniczych w latach 2005
- 2008”. Porównano produkcję, koszty i dochody dla buraków cukrowych, ziemniaków jadalnych, pszenicy ozimej, rzepaku ozimego, żywca wieprzowego i mleka. W analizowanych
gospodarstwach występuje bardzo duże zróżnicowanie wyników produkcyjnych (plony,
wydajność mleczna krów, efektywność skarmiania pasz) pomiędzy gospodarstwami najlepszymi i najsłabszymi. W skrajnych przypadkach plony różnią się od 50 - 100 % na korzyść gospodarstw najlepszych. Na podstawie przedstawionych danych trudno jest w pełni
wyjaśnić tak duże zróżnicowanie wyników, ograniczając porównania tylko do poziomu
ponoszonych nakładów, jakości gleb oraz skali produkcji. Przedstawione wyniki potwierdzają z dużym prawdopodobieństwem postawioną tezę, że o wysokich rezultatach produkcyjnych i ekonomicznych decyduje także wiedza i umiejętności (kwalifikacje) rolnika.

52

Roman Sass

ROMAN SASS
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In the article was used mainly IERiGŻPIB results published in the work of A. Skarżyński. “Economic results of selected agricultural products in the years 2005 - 2008”. Compared the production, costs and incomes for the sugar beet, potatoes, winter wheat, winter
rape, pork and milk. In the analyzed farms is very large variation of results in the production (crops, milk yield of cows, feed efficiency) between the best and the weakest farms.
In extreme cases, the yields vary from 50 - 100% in favor of the best holding. Based on the
data presented it is difficult to fully explain such a large variation of results, limiting the
comparison only to the level of spending on, soil quality and production scale. The results
presented confirm the idea that high production and economic results increasingly determines the knowledge and skills (qualifications) of the farmer.
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OCENA GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH W WYBRANYCH
KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W ROKU 2008
1. Wstęp
W Europie, podobnie jak w całym świecie, wciąż przybywa użytków rolnych
użytkowanych metodami ekologicznymi. W ciągu 10 lat (1999 – 2009) ich obszar
w świecie powiększył się 3-krotnie (z 10 993 852 ha do 37 172 635 ha), a w Europie 2,5-krotnie (z 3 659 693 ha do 9 204 245 ha)1, przy czym dotyczy to zwłaszcza krajów europejskich, podlegających oddziaływaniu Wspólnej Polityki Rolnej
(WPR). Narzędziem stymulującym rolników do tworzenia gospodarstw ekologicznych są dopłaty, choć ich wysokość jest zróżnicowana w różnych krajach Unii
Europejskiej (UE). Eliminacja chemicznych środków produkcji w rolnictwie ekologicznym czyni je bezpieczniejszym dla środowiska niż rolnictwo konwencjonalne, ale jednocześnie staje się ono mniej wydajne pod względem produktywności
czynników produkcji niż system konwencjonalny [Runowski 2009]. Potwierdzają
to wyniki rachunkowości Polskiego FADN. Dopłaty uzupełniają więc przychody uzyskiwane z działalności produkcyjnej gospodarstw. Dzięki takiej pomocy
finansowej gospodarstwa ekologiczne osiągają często wyższe dochody w porównaniu z podobnymi gospodarstwami konwencjonalnym.
Interesujące jest jaką rangę mają przychody z produkcji w tworzeniu dochodu,
a jaką dopłaty w różnych krajach UE. Informacji na ten temat dostarczają wyniki
systemu rachunkowości FADN2, wdrożonego we wszystkich krajach członkowskich Wspólnoty.
Celem opracowania jest ukazanie wyników ekonomicznych na tle posiadanych zasobów środków produkcji i organizacji produkcji, z uwzględnieniem roli
1 www.organic-world.net
2 Sieć Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych (ang. Farm Accountancy Data Network)
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dopłat do działalności operacyjnej w tworzeniu dochodu gospodarstw ekologicznych różnych krajów Unii Europejskiej, w tym Polski.

2. Materiały i metoda
W opracowaniu przedstawiono wyniki certyfikowanych gospodarstw ekologicznych z 2008 roku w 19 krajach Wspólnoty, bowiem spośród 27 krajów członkowskich 8 nie było reprezentowanych w bazie (Malta, Luksemburg, Rumunia,
Bułgaria, Cypr, Włochy, Węgry i Słowacja). Poza Włochami, których dane nie były
dostępne, inne kraje nie miały reprezentacji gospodarstw ekologicznych w swojej
próbie dobranej dla celów prowadzenia rachunkowości, albo ich liczba była niewielka. Materiały do analizy pozyskano z europejskiej bazy danych RICA3, która
gromadzi dane gospodarstw uczestniczących w systemie rachunkowości FADN.
Gospodarstwa prowadzące rachunkowość należą do reprezentatywnej próby
towarowych gospodarstw rolnych poszczególnych krajów członkowskich Unii
Europejskiej. Próba gospodarstw jest wyłaniana w każdym kraju z pola obserwacji, które tworzą gospodarstwa towarowe (także ekologiczne), wytwarzające co
najmniej 90% wartości standardowej nadwyżki bezpośredniej (SGM) danego kraju [Goraj 2000]. SGM służy do klasyfikacji gospodarstw rolnych według wielkości
ekonomicznej, która jest wyrażana w europejskich jednostkach wielkości ESU4.
Dolny próg graniczny dla pola obserwacji wyznaczony jest na podstawie sumowania wartości SGM gospodarstw znajdujących się w krajowym rejestrze gospodarstw rolnych poczynając od największych do momentu, aż ustalona zostanie
wartość SGM ostatniego gospodarstwa, które wyczerpuje 90% wartości SGM.
Ze względu na odmienną strukturę agrarną w różnych krajach progi minimalne są zróżnicowane. Poniżej podano dolne progi dla krajów objętych analizą.
Wielkość progu w ESU
2

4

8

16

Grecja
Estonia
Irlandia
Litwa
Łotwa
Polska
Portugalia

Czechy
Hiszpania

Austria
Dania
Niemcy
Francja
Finlandia
Szwecja
Słowenia

Belgia
Holandia
Wielka Brytania

3 Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (DG AGRI) Komisji Euro-

pejskiej, http://ec.europa.eu/agriculture/rica/welcome_en.cfm.
4 1 ESU odpowiada wartości 1200 euro wartości SGM.
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W polu obserwacji Polskiego FADN znajdują się gospodarstwa, dla których próg
minimalny wyznaczony jest na poziomie 2 ESU. Najwyższa wielkość progu występuje w Belgii, Holandii i Wielkiej Brytanii. W tych krajach 90% SNB wyczerpują
gospodarstwa na poziomie minimalnym 16 ESU5. W praktyce ekwiwalent 2 ESU
w oparciu o SGM „2002”6 w Polsce wynosi około 8 ha pszenicy w monokulturze,
podczas gdy ekwiwalent 16 ESU wynosi około 62 ha tej samej pszenicy.
Tak odmienne progi minimalne są następstwem dużego zróżnicowania
strukturalnego sektora rolnego w poszczególnych krajach Unii Europejskiej.
Występują też ogromne różnice w koncentracji czynników produkcji – ziemi,
pracy i kapitału.
W rezultacie mamy do czynienia z olbrzymim zróżnicowaniem wydajności
czynników produkcji gospodarstw UE, czego ilustracją są wyniki FADN. Według
danych z 2008 roku [Goraj 2011] w krajach UE (bez Malty) na przykład średnia
wartość aktywów w przeliczeniu na 1 ha własnych użytków rolnych wynosiła od
około 3 do 8 tys. euro w Estonii, Portugalii, Polsce, na Łotwie czy na Litwie, od 25
do 50 tys. euro w Niemczech, Irlandii, Czechach, Danii, a w Holandii odnotowano
90 tys. euro/ha. W większości krajów dawnej „piętnastki” w porównaniu z krajami, które zostały objęte akcesją od 2004 roku, uzyskano znacznie wyższą ekonomiczną wydajność pracy. Na przykład rekordowa wydajność pracy charakteryzuje
gospodarstwa w Danii i Holandii – w 2008 roku osiągnęły około 150-200 tys.
euro/AWU7. Polska, podobnie jak Słowenia, Grecja, Portugalia, należy do krajów
o najniższej wydajności ekonomicznej pracy (około 16 tys. euro/AWU).
To duże zróżnicowanie strukturalne gospodarstw, stan zasobności w podstawowe czynniki produkcji ma również konsekwencje w wynikach produkcyjno-ekonomicznych przedstawianych gospodarstw ekologicznych.
Wyniki rachunkowe zawarte w tym opracowaniu stanowią średnie arytmetyczne, a nie ważone, jak to ukazuje publiczna baza danych FADN, dostępna na
stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów
Wiejskich Komisji Europejskiej (DG AGRI). Dla celów analizy wybrano dane
tylko dla certyfikowanych gospodarstw ekologicznych o wielkości ekonomicznej
nie przekraczającej 100 ESU. W odróżnieniu bowiem od małych ekonomicznie
gospodarstw, liczba gospodarstw ekologicznych powyżej 100 ESU jest niewielka,
a ich wpływ na średnie jest znaczący.
5 Rozporządzenie Komisji nr 1265/2008 z 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie
(EWG) nr 1859/82 dotyczące wyboru gospodarstw przekazujących dane do celów określania dochodów gospodarstw rolnych.
6 Średnie z lat 2001-2003.
7 AWU oznacza całkowite nakłady pracy w ramach działalności operacyjnej gospodarstwa
rolnego, wyrażone w jednostkach przeliczeniowych pracy, czyli w osobach pełnozatrudnionych
(AWU- ang. Annual Work Unit). 1 AWU odpowiada osobie pracującej w ciągu roku co najmniej
2200 godzin.
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3. Zasoby i organizacja produkcji
Zasoby środków produkcji. Dane rachunkowe wskazują, że gospodarstwa
ekologiczne dawnych krajów członkowskich Unii Europejskiej są silniejsze ekonomicznie od nowych, należących do Wspólnoty od roku 2004. Największą średnią wielkość ekonomiczną wyrażoną w jednostkach ESU posiadały gospodarstwa
ekologiczne Holandii (66,9), Belgii (60,0), Francji (47,0), a ponadto Wielkiej Brytanii, Niemiec, Danii, natomiast najniższą charakteryzowały się polskie gospodarstwa ekologiczne (10,0 ESU) – tabela 1. Powodem tego były głównie niskie
zasoby ziemi (średnio 27 ha) i niski stan pogłowia zwierząt. Gospodarstwa Polski
zajmowały po Słowenii drugie miejsce od końca pod względem średnich zasobów ziemi. Największe zasoby ziemi były w gospodarstwach Czech (213 ha UR),
Estonii (120 ha), Łotwy (117 ha), ale ich wielkość ekonomiczna nie przekraczała
27 ESU. Wynika to ze struktury zasiewów, obejmujących w większości uprawy
pastewne, a także dość niskiej obsady zwierząt na jednostkę UR, a także na jednostkę powierzchni paszowej (tabela 3). Spośród krajów Unii dawnej „piętnastki”
największe obszarowo były gospodarstwa w Szwecji (125 ha) i Wielkiej Brytanii
(119 ha) o wielkości ekonomicznej w granicach 43-45 ESU.
Pod względem zasobów pracy wyróżniały się gospodarstwa polskie. W przeliczeniu na 100 ha UR zatrudnienie w nich należało do najwyższych (7,17 AWU),
po gospodarstwach Słowenii; wysoki był też udział pracy własnej (FWU)8- tabela 1. Najniższe zasoby pracy były z kolei w gospodarstwach Szwecji i Wielkiej
Brytanii - na 100 ha UR przypadało odpowiednio 1,27 i 1,34 AWU.
W gospodarstwach Polski i Portugalii była najniższa wartość wyposażenia
technicznego stanowiska pracy – nieco ponad 11 tys. euro/AWU. W grupie o najniższym uzbrojeniu technicznym pracy były też gospodarstwa Łotwy, Słowenii,
Hiszpanii, Estonii, gdzie wskaźnik ten wahał się w granicach 15-20 tys. euro/
AWU. Około 6-krotnie wyższe niż w Polsce i zarazem najwyższe było techniczne
uzbrojenie pracy w gospodarstwach Szwecji i Holandii – tabela 1.
Pod względem stanu aktywów na jednostkę UR polskie gospodarstwa miały
wynik 3 603 euro/ha, lepszy niż Estonia, Łotwa, Czechy, Litwa oraz Portugalia,
ale z kolei znacznie słabszy od krajów dawnej „piętnastki”, gdzie najniższy był
w Hiszpanii i Francji (4 422 i 4 610 euro/ha). Wyjątkowo wysoką wartość aktywów
na 1 ha UR posiadały gospodarstwa w Holandii (38 838 euro/ha), a ponadto w Danii,
Irlandii, Austrii – tabela 1.

8 FWU nakłady pracy własnej w ramach działalności operacyjnej gospodarstwa rolnego

(FWU- ang. Family Work Unit), na ogół osób nieopłaconych w rodzinie rolnika.
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Tabela 1
Wielkość ekonomiczna, zasoby w gospodarstwach ekologicznych wybranych
krajów UE w 2008 roku
Kraje

Wielkość
ekonomiczna
(ESU)

Belgia
Czechy
Dania
Niemcy
Grecja
Hiszpania
Estonia
Francja
Irlandia
Litwa
Łotwa
Holandia
Austria
Polska
Portugalia
Finlandia
Szwecja
Słowenia
Wielka Brytania

60,0
26,9
40,2
45,1
26,1
37,9
10,5
47,0
29,5
14,7
20,3
66,9
27,0
10,0
19,9
42,8
40,1
13,2
45,2

Nakłady
pracy
(AWU)

1,66
3,06
0,82
1,94
1,40
1,39
1,96
1,97
1,40
1,95
2,75
1,66
1,69
1,96
1,98
1,46
1,59
1,83
1,59

Nakłady pracy Powierzchnia Zatrudnienie
Aktywa
własnej
użytków rolnych na 100 ha
ogółem
(FWU)
- ha
(AWU)
(euro/1 ha UR)

1,39
1,58
0,72
1,38
1,16
1,08
1,35
1,45
1,23
1,40
1,32
1,34
1,60
1,59
1,21
1,23
1,36
1,78
1,17

64
213
48
81
24
72
120
61
65
78
117
29
46
27
67
65
125
24
119

2,58
1,44
1,70
2,38
5,93
1,92
1,64
3,23
2,17
2,50
2,34
5,76
3,71
7,17
2,98
2,24
1,27
7,70
1,34

7 733
1 807
24 689
7 590
7 030
4 422
1 253
4 610
24 679
2 122
1 445
38 838
11 201
3 603
1 930
6 147
5 037
12 736
9 230

Techniczne
uzbrojenie
pracy
(euro/AWU)

37 590
31 753
53 729
38 261
31 254
15 337
19 891
24 364
32 761
23 672
18 391
60 192
45 215
11 433
11 166
55 448
65 921
18 731
40 160

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych FADN.

Organizacja produkcji. Odmienne warunki naturalne, klimatyczne w analizowanych krajach decydowały o zróżnicowaniu w organizacji produkcji. Jednak wspólną cechą gospodarstw ekologicznych większości omawianych krajów był duży udział
upraw pastewnych9 w użytkach rolnych. Stanowiły one powyżej 70% tego obszaru
w Holandii, Szwecji, Francji, Austrii, Belgii, Irlandii, Estonii, Wielkiej Brytanii, Czechach i Słowenii – tabela 2. Polskie gospodarstwa posiadały średnio 48,7% upraw pastewnych. Najniższy ich udział w strukturze użytków rolnych – w granicach 27-30%
– był w Grecji, Hiszpanii i na Litwie. W tych krajach wysoki udział miały natomiast
zboża (od 31,8 do 51,1%), a także uprawy sadownicze (Grecja – 15,8%, Hiszpania
– 19,0%). Zboża zajmowały powyżej 30% użytków rolnych także w Danii, Polsce,
na Łotwie. Poza wymienionymi już uprawami tylko w kilku krajach (Litwa, Grecja
i Polska) większe znaczenie miała uprawa pozostałych roślin polowych, takich jak na
przykład ziemniaki, strączkowe na nasiona, rośliny oleiste, czy zioła.
9 W metodyce FADN uprawy pastewne obejmują pastewne korzeniowe i kapustne, trawy

w uprawie polowej, łąki, pastwiska.
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Uwagę zwraca niewielki udział powierzchni warzyw i owoców jednorocznych
w gospodarstwach ekologicznych. Potentatem wśród 19 prezentowanych krajów
była Holandia, w której zajmowały one około 10% obszaru UR średniego gospodarstwa, czyli przeciętnie 2,92 ha – tabela 2.

Tabela 2

Struktura ważniejszych upraw w gospodarstwach ekologicznych wybranych
krajów Unii Europejskiej w 2008 roku
Kraj

Zboża
(ha)

Pozostałe
polowe
(ha)

Warzywa,
owoce
jednoroczne
(ha)

Uprawy
trwałe
(ha)

Uprawy
pastewne
(ha)

Belgia
Czechy
Dania
Niemcy
Grecja
Hiszpania
Estonia
Francja
Irlandia
Litwa
Łotwa
Holandia
Austria
Polska
Portugalia
Finlandia
Szwecja
Słowenia
Wielka Brytania

6,3
14,1
19,5
23,2
7,5
23,6
12,1
7,9
5,6
39,9
37,8
2,3
6,7
9,5
1,0
20,2
20,9
0,8
8,1

0,6
0,5
3,0
4,4
3,5
3,3
0,9
2,1
1,4
10,6
5,1
1,3
2,0
2,6
0,1
2,3
4,5
0,2
1,0

0,66
0,01
0,27
0,23
0,18
0,23
0,06
0,68
0,00
0,03
0,55
2,92
0,12
0,39
0,95
0,06
0,02
0,05
0,24

0,7
0,4
0,1
0,1
3,7
13,7
1,7
0,8
0,0
3,7
0,7
0,0
0,1
1,3
5,1
0,1
0,0
0,4
0,1

55,4
197,6
24,6
51,6
7,2
19,4
104,2
46,7
56,9
20,9
65,7
21,0
36,2
13,3
34,4
39,1
93,8
22,2
106,9

Udział zbóż
(%)

9,8
6,6
40,4
28,5
31,8
32,6
10,1
13,0
8,7
51,1
32,2
8,0
14,7
34,7
1,5
31,0
16,7
3,4
6,8

Udział upraw Udział upraw
trwałych pastewnych
(%)
w UR (%)

1,1
0,2
0,1
0,1
15,8
19,0
1,5
1,4
0,0
4,7
0,6
0,0
0,2
4,6
7,7
0,2
0,0
1,7
0,1

86,2
92,9
50,9
63,3
30,6
26,8
86,9
76,7
88,2
26,7
56,0
72,7
79,4
48,7
51,7
59,9
74,9
93,3
90,2

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych FADN.

Wysoki udział upraw pastewnych w wielu krajach sugeruje nastawienie gospodarstw na chów zwierząt w systemie wypasowym. Jednak tylko w Holandii zanotowano obsadę tych zwierząt na poziomie około 1,8 LU10 na hektar powierzchni
paszowej. W Irlandii, Belgii, Francji, Wielkiej Brytanii oscylowała ona w granicach 1 LU, a w Estonii, Czechach poniżej 0,5 LU – rysunek 1. Najwyższą obsadę
posiadały gospodarstwa w Grecji (2 LU), gdzie w strukturze pogłowia zwierząt
dominowały charakterystyczne dla tego kraju owce i kozy.
10 LU – jednostka przeliczeniowa zwierząt (ang. Livestock Unit). Jedna jednostka przelicze-

niowa LU jest równoważna 1 krowie mlecznej albo 1 bykowi w wieku 2 lub więcej lat. Pozostałe
zwierzęta stanowią odpowiednio część takiej jednostki przeliczeniowej, na przykład matka owcza =
0,1 LU, tucznik = 0,3 LU.
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Rysunek 1
Obsada zwierząt ogółem na 1 ha użytków rolnych oraz zwierząt żywionych
systemem wypasowym na 1 ha powierzchni paszowej

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych FADN.

Relacje między obsadą zwierząt na jednostkę powierzchni paszowej, czy też na
jednostkę powierzchni użytków rolnych dla całej zbiorowości gospodarstw wskazują, że w większości krajów prowadzona była produkcja ekstensywna. W dziewięciu krajach, w tym w Polsce, średnia obsada zwierząt na 1 ha UR nie przekroczyła 0,5 LU – rysunek 1. W takich krajach jak Belgia, Dania, Irlandia, Francja,
Wielka Brytania i Niemcy wynosiła około 1 LU/ha. Na tle całej analizowanej populacji wyróżniały się gospodarstwa ekologiczne Holandii, gdzie obserwuje się wysoką
intensywność produkcji.
W pogłowiu zwierząt większości krajów dominowało bydło. Rolnicy na ogół
preferowali chów bydła opasowego, zwłaszcza w takich krajach jak Czechy, Belgia, Francja, Niemcy, Irlandia, Szwecja, Wielka Brytania. Krowy mleczne miały
największy udział w pogłowiu na Litwie, w Austrii, Holandii, Polsce i na Łotwie.
W Grecji, Portugalii i Hiszpanii prowadzono głównie chów owiec i kóz (tabela 3).
Najmniej popularny w gospodarstwach ekologicznych był chów trzody chlewnej. Jej udział w pogłowiu zwierząt nie przekroczył 15%; najwyższy był w gospodarstwach polskich i holenderskich.
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Tabela 3
Struktura pogłowia zwierząt w gospodarstwach ekologicznych wybranych
krajów Unii Europejskiej w 2008 roku
Zwierzęta (LU)
Kraj

Belgia
Czechy
Dania
Niemcy
Grecja
Hiszpania
Estonia
Francja
Irlandia
Litwa
Łotwa
Holandia
Austria
Polska
Portugalia
Finlandia
Szwecja
Słowenia
Wielka Brytania

Ogółem

72,6
76,3
28,8
54,3
4,8
15,2
32,8
48,2
65,7
13,0
36,4
57,3
27,6
12,0
19,4
32,2
72,1
17,7
116,1

Krowy
mleczne

Pozostałe
bydło

Owce
i kozy

16,6
3,1
6,1
11,7
0,0
0,9
8,2
9,7
11,5
7,1
13,0
20,6
11,5
4,2
0,5
6,7
11,9
2,9
11,9

54,0
67,0
14,9
30,0
0,5
5,4
19,7
33,8
37,0
5,4
16,3
10,2
12,4
4,4
5,6
18,9
52,2
10,8
58,5

0,39
3,53
1,38
4,26
3,7
7,37
4,11
1,62
16,1
0,02
1,19
4,33
0,55
0,72
12,54
2,17
1,84
2,56
36,25

Trzoda
chlewna

1,2
0,2
1,1
5,2
0,6
1,6
0,3
0,0
1,0
0,4
4,9
8,3
1,8
1,8
0,2
2,5
4,9
0,5
2,3

Udział krów Udział trzody
mlecznych (%) chlewnej (%)

22,8
4,1
21,0
21,6
0,0
5,6
25,0
20,1
17,5
54,9
35,8
36,0
41,5
35,2
2,6
20,8
16,5
16,4
10,2

1,7
0,3
3,7
9,6
12,5
10,4
0,9
0,0
1,5
2,7
13,5
14,5
6,7
15,0
1,1
7,7
6,7
2,6
2,0

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych FADN.

4. Wyniki produkcyjno-ekonomiczne
Struktura produkcji w poszczególnych krajach była dość zróżnicowana.
W wartości produkcji ogółem gospodarstw Belgii, Niemiec, Francji, Irlandii,
Holandii, Austrii, Finlandii, Szwecji i Wielkiej Brytanii przeważała produkcja
zwierzęca – rysunek 2. Bardzo niski jej udział był natomiast w Czechach, Estonii
i Słowenii, choć dominowały tam uprawy pastewne w UR (87-93%), stanowiące
zaplecze dla chowu zwierząt. Wyniki w tych gospodarstwach dowodzą prowadzenia gospodarki ekstensywnej.
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Rysunek 2
Udział produkcji roślinnej, zwierzęcej i pozostałej w produkcji ogółem (%)

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych FADN.

Produkcja roślinna z kolei przeważała w strukturze produkcji ogółem
gospodarstw Grecji, Portugalii, Litwy i Polski. W niektórych krajach (Austria,
Słowenia) znaczną rolę odgrywała produkcja pozostała11.
W większości krajów zachowana była prawidłowość uzależniająca stan produkcji od posiadanych zasobów oraz poniesionych nakładów środków produkcji. Wartość produkcji przeliczonej na 1 ha użytków rolnych wahała się wśród 19 krajów
od 301 euro w Estonii do 6 931 euro w Holandii (rysunek 3). Produkcja ogółem
w Polsce była około 10-krotnie niższa niż holenderska, przy niższych tylko średnio
o 2 ha zasobach ziemi, ale 10-krotnie niższej wartości aktywów na 1 ha UR.
Wskaźniki produktywności czynników produkcji prezentują znacznie gorsze
wyniki w odniesieniu do jednostki ziemi, pracy i aktywów w krajach, będących
członkami UR od 2004 roku. Najniższa wydajność ekonomiczna ziemi dotyczyła
gospodarstw Estonii i Czech – rysunek 3. Było to kilkakrotnie mniej w porównaniu do wysokiej produktywności ziemi w Danii, Francji, Austrii. Na tle wszystkich
krajów wyróżniały się gospodarstwa Holandii ze skrajnie wysokim wskaźnikiem
produktywności ziemi oraz najwyższą produktywnością pracy (120 254 euro/
AWU) – tabela 4.
11 Według FADN rachunek produkcji ogółem obejmuje produkcję roślinną, zwierzęcą i produkcję pozostałą, w której skład wchodzi m.in. sprzedaż produktów z lasu, wynajem sprzętu, czynsz
za wynajem ziemi, świadczenia usług, przychody z turystyki.
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Rysunek 3
Wartość produkcji na 1 ha użytków rolnych (w euro)

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych FADN.

Produkcja ogółem na 1 ha UR w Polsce wynosiła 710 euro, co ulokowało nasz
kraj na trzynastym miejscu. Gorsze od polskich były gospodarstwa ekologiczne
w Czechach, Hiszpanii, Estonii, Litwie, Łotwie i Portugalii. Polskie gospodarstwa
ekologiczne znalazły się natomiast w grupie lepszych pod względem poziomu
produkcji roślinnej na 1 ha użytków rolnych – w 10 krajach była ona niższa niż
w Polsce, w tym w Austrii, Hiszpanii, Szwecji. Pod względem poziomu produkcji
zwierzęcej na 1 ha (308 euro) słabszy wynik niż polskie gospodarstwa uzyskano
w 7 krajach – tabela 4.
Polskie gospodarstwa ekologiczne zajęły natomiast ostatnie miejsce jeśli chodzi o ekonomiczną wydajność pracy (9 906 euro/AWU), co jest konsekwencją
najwyższego zatrudnienia wśród wszystkich krajów i najniższego uzbrojenia
technicznego pracy. Najwyższa produktywność pracy w gospodarstwach Holandii była aż 12-krotnie wyższa niż w Polsce. Podobnie wysoką produktywność
pracy osiągnięto w gospodarstwach Danii, gdzie odnotowano najniższe zasoby
pracy na gospodarstwo i jedne z najniższych na 100 ha UR. Wysoką ekonomiczną
wydajność pracy – powyżej 50 tys. euro na osobę pełnozatrudnioną osiągnięto
w Szwecji, Wielkiej Brytanii, Belgii, Francji, Niemczech. Jeśli chodzi o poziom
produkcji w stosunku do zaangażowanych aktywów to najwyższym charakteryzowały się gospodarstwa Francji, Łotwy, Portugalii – tabela 4. Pośrodku grupy
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znalazły się polskie gospodarstwa z wynikiem 20 euro produkcji na 100 euro aktywów, a najniższą wartość (4 euro) wytworzono w Irlandii.
Ekologiczna produkcja w gospodarstwach analizowanych krajów europejskich
miała w głównej mierze charakter ekstensywny. Wskazuje na to nie tylko sposób
wykorzystania użytków rolnych i obsada zwierząt, ale również niski na ogół poziom poniesionych kosztów, w tym zwłaszcza kosztów bezpośrednich produkcji.
W wielu omawianych krajach stanowiły one mniej niż 30% wartości kosztów ogółem, jak na przykład w Finlandii, Austrii, Francji, Niemczech, Grecji – tabela 5.
Spośród 19 krajów najniższe koszty ogółem na 1 ha użytków rolnych – niespełna 400 euro – poniesiono w gospodarstwach Litwy i Estonii, ale również
w Hiszpanii wynosiły one tylko 408 euro – tabela 5. W drugiej grupie o poziomie
kosztów od 470 do 651 euro/ha znalazły się Portugalia, Czechy i Polska. W pozostałych krajach koszty ogółem kształtowały się w granicach 1 000 - 1 500 euro
na 1 ha UR. Wyjątkiem pod względem poziomu kosztów, tak jak i produkcji, była
Holandia, gdzie wynosiły one aż 6 090 euro/ha. Z tego 42,3% stanowiły koszty bezpośrednie, określające poziom intensywności produkcji (2 579 euro/ha).
Drugim krajem co do wielkości ponoszonych kosztów bezpośrednich była Dania
(881 euro), ale z wynikiem około 3-krotnie niższym niż w Holandii. Najniższe
koszty bezpośrednie były na Litwie – tylko 123 euro. W Polsce koszty ogółem wynosiły średnio 651 euro na 1 ha UR, a bezpośrednie 213 euro, co ulokowało nasze
gospodarstwa poza pierwszą dziesiątką krajów.
Trzeba podkreślić, że niemal we wszystkich krajach niewielki był udział kosztów nawozów i środków ochrony roślin w kosztach bezpośrednich (tabela 6). Najwięcej nawozy stanowiły w sześciu krajach (Belgia, Francja, Łotwa, Portugalia,
Hiszpania, Grecja – od 10 do 25% kosztów bezpośrednich. W Estonii nie stosowano ich w ogóle, około 1-2% stanowiły one w Czechach, Danii, Niemczech, Irlandii, Holandii, Austrii, Wielkiej Brytanii. Udział kosztu środków ochrony roślin
w wielu krajach był raczej symboliczny lub nie miał miejsca.
Dominującym kosztem w kosztach bezpośrednich w gospodarstwach ekologicznych wszystkich krajów były pasze dla zwierząt żywionych systemem wypasowym,
za wyjątkiem Holandii, gdzie wyższy był udział kosztu pasz zwierząt ziarnożernych.
Produkcję rolną w gospodarstwach ekologicznych wielu krajów można uznać
za nieopłacalną, gdyby nie zastosowane dopłaty. Aż w 10 krajach poniesione koszty na 1 ha użytków rolnych były wyższe od uzyskanej wartości produkcji ogółem –
tabela 5. Największy deficyt wartości produkcji w stosunku do poniesionych kosztów dotknął gospodarstwa Finlandii i Danii (odpowiednio 650 i 564 euro/ha).
Pozostałe kraje poniosły straty w zakresie od 256 euro (Czechy) do 9 euro na 1 ha
(Irlandia). Należy zauważyć, że w tej grupie były głównie kraje leżące w chłodniejszej strefie klimatycznej, a więc o mniejszych możliwościach produkcyjnych. Wyjątkowa sytuacja istniała też w gospodarstwach Danii, w których płacone odsetki
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od dziedziczonego na prawach zakupu gospodarstwa rolnego stanowiły aż 25%
ogółu poniesionych kosztów.
Tabela 4
Produktywność ziemi, pracy, aktywów w gospodarstwach ekologicznych
wybranych krajów Unii Europejskiej w 2008 roku (w euro).
Kraje

Belgia

Produkcja ogółem na Produkcja roślinna Produkcja zwierzęca Produkcja ogółem Produkcja ogółem na
1 ha UR
na ha UR
na 1 ha UR
na AWU
100 euro aktywów

1 417

452

926

54 911

18

360

170

148

25 050

20

Dania

1 872

792

857

110 237

8

Niemcy

1 317

489

731

55 303

17

Grecja

1 288

1 039

183

21 700

18

503

272

199

26 175

11

Estonia

301

125

137

18 400

24

Francja

1 710

761

893

52 851

37

Irlandia

959

156

773

44 173

4

Litwa

475

299

163

19 053

22

Łotwa

504

251

220

21 517

35

Holandia

6 931

1 602

4 344

120 254

18

Austria

1 715

263

973

46 229

15

Polska

710

371

308

9 906

20

Portugalia

589

454

112

19 773

30

Finlandia

863

179

574

38 586

14

Szwecja

1 063

346

551

83 728

21

Słowenia

1 036

469

339

13 457

8

926

220

674

69 033

10

Czechy

Hiszpania

Wielka Brytania

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych FADN.

Pozytywnie na tle wszystkich krajów wyróżniała się Holandia, gdzie po opłaceniu kosztów nadwyżka z produkcji wynosiła 841 euro. Z tego względu dopłaty
odgrywały tu znacznie mniejszą rolę, zwłaszcza że były one niższe niż w wielu
innych krajach. Wynosiły 402 euro na 1 ha, co dawało jedenastą lokatę na liście
wielkości dopłat w analizowanych krajach – tabela 5.
Polskie gospodarstwa ekologiczne należały do grupy sprawniejszych pod względem efektywności ponoszonych kosztów – poziom wytworzonej produkcji w roku
obrachunkowym przewyższył koszty ogółem o 59 euro na 1 ha UR – tabela 5. Polska
należała więc do 9 krajów, gdzie poziom produkcji był wyższy od kosztów jej wytworzenia. Jak wynika z rysunku 4 koszty ogółem stanowiły 91,7% wartości produkcji
ogółem. Efektywniej produkowano w Portugalii, Austrii i Hiszpanii, gdzie koszty
ogółem stanowiły 80-81%. Szczególnie nieefektywnie gospodarowano w Czechach
i Finlandii, gdzie koszty produkcji przekroczyły o 70% wartość produkcji.
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Tabela 5
Produkcja, koszty, dopłaty na 1 ha użytków rolnych w gospodarstwach ekologicznych wybranych krajów Unii Europejskiej w 2008 roku
Kraje

Belgia
Czechy

Produkcja
ogółem
(euro)

Koszty
ogółem
(euro)

Koszty
bezpośrednie
(euro)

Udział kosztów
bezpośrednich
w kosztach
ogółem (%)

Dopłaty do
działalności
operacyjnej
(euro)

Nadwyżka
produkcji nad
kosztami ogółem
(euro)

1 417

1 295

362

27,9

691

122

360

616

178

28,8

547

-256

Dania

1 872

2 436

881

36,2

468

-564

Niemcy

1 317

1 480

372

25,1

527

-163

Grecja

141

1 288

1 147

303

26,5

912

Hiszpania

503

408

141

34,6

220

95

Estonia

301

396

156

39,4

199

-95

Francja

1 710

1 621

385

23,8

345

89

Irlandia

959

968

359

37,1

542

-9

Litwa

475

393

123

31,3

427

83

Łotwa

504

599

242

40,4

240

-95

Holandia

6 931

6 090

2579

42,3

402

841
338

Austria

1 715

1 376

340

24,7

628

Polska

710

651

213

32,8

384

59

Portugalia

589

470

170

36,2

135

118

Finlandia

863

1 514

343

22,7

1020

-650

Szwecja

1 063

1 256

502

40,0

509

-193

Słowenia

1 036

1 179

459

39,0

612

-143

926

1 038

437

42,1

372

-112

Wielka Brytania

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych FADN

Z danych FADN wynika więc, że w większości krajów UE przychód z produkcji był zbyt niski by zapewnić ich byt ekonomiczny. Nie wystarczało bowiem środków nie tylko na opłatę własnych czynników produkcji, w tym opłatę własnej pracy, stanowiącej dochód rolnika, ale też na pokrycie części poniesionych kosztów.
Niedobory środków finansowych w gospodarstwie rekompensowały więc dopłaty
do działalności operacyjnej. Najwyższe płatności w przeliczeniu na 1 ha użytków
rolnych otrzymali rolnicy Finlandii, Grecji i Belgii (1 020, 912 i 691 euro/ha) – tabela 5. Z kolei najniższe wsparcie pozyskali rolnicy Portugalii, Estonii i Hiszpanii
(135, 199 i 220 euro/ha). W Polsce w analizowanych gospodarstwach w 2008 roku
kwota dopłat do działalności operacyjnej na 1 ha UR wynosiła średnio 384 euro.
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Tabela 6
Struktura kosztów bezpośrednich w gospodarstwach ekologicznych wybranych
krajów Unii Europejskiej w 2008 roku
Udział kosztu pasz własnych
w kosztach pasz ogółem w %

Udział w kosztach bezpośrednich ogółem w %
Kraje

Belgia
Czechy
Dania
Niemcy
Grecja
Hiszpania
Estonia
Francja
Irlandia
Litwa
Łotwa
Holandia
Austria
Polska
Portugalia
Finlandia
Szwecja
Słowenia
Wielka Brytania

kosztu nawozów

kosztu środków
ochrony roślin

kosztu pasz zwierząt
wypasowych

kosztu pasz
ziarnożerców

wypasowych

ziarnożerców

10,7
1,4
1,4
2,6
24,7
22,9
0,0
12,4
2,5
8,5
17,0
1,6
2,2
9,1
17,0
6,5
5,1
3,2
1,8

3,5
0,7
0,0
0,9
11,4
8,2
0,0
6,4
0,0
0,2
6,5
0,1
1,0
2,1
15,1
0,1
0,8
1,1
0,1

44,1
78,2
54,5
31,8
25,5
45,9
77,4
37,7
63,6
57,7
47,4
27,9
48,2
44,4
26,3
45,6
64,5
77,9
61,4

4,5
0,4
19,9
25,2
4,8
1,1
0,8
14,7
1,2
1,9
8,0
43,7
19,7
19,1
0,4
7,9
7,1
3,2
10,1

35,0
84,6
62,2
52,5
66,9
10,0
86,1
16,6
60,0
81,0
75,3
3,2
25,6
81,8
45,9
17,3
64,3
88,8
58,7

32,7
57,8
5,3
17,7
52,0
38,7
81,0
3,8
49,0
88,3
36,0
0,6
7,5
79,8
20,5
18,4
18,2
63,8
3,6

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych FADN.

Udział kosztów ogółem w produkcji ogółem (%)

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych FADN.

Rysunek 4
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Poziom dopłat zapewniał więc w dużym stopniu bezpieczeństwo ekonomiczne
gospodarstwom ekologicznym. W Czechach i Finlandii kwota dopłat przekroczyła o 51,8 i 18,1% wartość wytworzonej produkcji – rysunek 5. Tylko w 4 krajach
(Danii, Francji, Portugalii i Holandii) dopłaty stanowiły mniej niż 25% wartości
produkcji, w tym w Holandii tylko 5,8%. W Polsce stanowiły nieco ponad połowę
wartości produkcji.
Rysunek 5
Udział dopłat do działalności operacyjnej w wartości produkcji (%)

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych FADN.

W metodyce FADN wyróżnia się kilka kategorii dochodowych. Podstawową
nadwyżką ekonomiczną jest dochód z gospodarstwa rolnego (DzGR), oznaczający opłatę za użytkowanie własnej ziemi, kapitału, pracy rolnika i jego rodziny
oraz za zarządzanie. Ta kategoria jest najbardziej miarodajna do oceny dochodów z gospodarstw rodzinnych. Ze względu na zróżnicowanie form własności
w analizowanych krajach do oceny dochodów zastosowano wartość dodaną netto
(WDN), określającą poziom nadwyżki z gospodarstwa niezależnie od formy własności środków wytwórczych.
WDN oblicza się odejmując od wartości produkcji koszty bezpośrednie i ogólnogospodarcze (zużycie pośrednie), wartość raty amortyzacyjnej za rok gospodarczy
oraz dodaje się saldo dopłat i podatków dotyczących działalności operacyjnej.
W gospodarstwach ekologicznych wszystkich analizowanych krajów UE uzyskano dodatnią WDN – tabela 7. Jej średnia wysokość była mocno zróżnicowana, co
w dużej mierze jest skutkiem posiadanych zasobów ziemi, wyznaczających kwoty należnych dopłat. Ten czynnik zadecydował zasadniczo o tym, że w Słowenii i Polsce
średnia WDN na gospodarstwo była najniższa (11 974 i 13 980 euro), ale również na
osobę pełnozatrudnioną (AWU). Najwyższe dochody netto na osobę pełnozatrudnioną uzyskano w Belgii (40 833 euro), Szwecji (39 124 euro) i Holandii (38 321 euro).
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Tabela 7
Dochodowość gospodarstw ekologicznych i udział dotacji w wybranych
krajach Unii Europejskiej w 2008 roku
Wartość
dodana netto na
gospodarstwo
(euro)

Wartość dodana
netto na AWU
(euro)

Wartość dodana
netto na 1 ha UR
(euro)

Belgia

67 756

40 833

1059

44 430

65,6

Czechy

82 350

26 926

387

116 348

141,3

Dania

28 380

34 742

591

22 585

79,6

Niemcy

53 437

27 501

660

42 902

80,3

Grecja

30 886

22 004

1287

21 510

69,6

Hiszpania

28 351

20 428

394

15 927

56,2

Estonia

18 286

9 316

153

23 816

130,2

Francja

43 705

22 169

716

20 990

48,0

Irlandia

44 032

31 450

677

34 986

79,5

Litwa

44 152

22 587

566

33 342

75,5

Łotwa

25 999

9 438

222

28 123

108,2

Holandia

63 691

38 321

2196

11 567

18,2

Austria

52 900

31 347

1150

28 625

54,1

Polska

13 980

7 148

518

10 493

75,1

Portugalia

23 902

12 048

357

8 983

37,6

Finlandia

37 021

25 385

569

66 539

179,7

Szwecja

62 218

39 124

498

63 722

102,4

Słowenia

11 974

6 547

499

14 552

121,5

Wielka Brytania

48 926

30 864

411

44 097

90,1

Kraj

Dotacje do
działalności
operacyjnej (euro)

Udział dotacji
w wartosci dodanej
netto (%)

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych FADN

W przypadku wartości dodanej netto na 1 ha UR rozpiętość wyników była
duża: od 2 196 euro w Holandii do 153 euro w Estonii – tabela 7. Polskie gospodarstwa ekologiczne w tej klasyfikacji zajęły jedenastą pozycję wśród 19 krajów,
osiągając 518 euro /ha.
Wyniki rachunkowości FADN wskazują, że w większości krajów Wspólnoty
istnienie gospodarstw ekologicznych zależy od polityki wsparcia finansowego.
W gospodarstwach 6 krajów (Czechy, Estonia, Łotwa, Finlandia, Szwecja, Słowenia) dopłaty do działalności operacyjnej w 2008 tworzyły 100% dochodu, ale
również były pomocne w pokryciu strat z produkcji – tabela 7. Tylko w Holandii,
Portugalii i Francji dopłaty stanowiły poniżej 50% wartości dodanej netto. W pozostałych krajach, w tym w Polsce, udział dopłat wahał się od 54,1% (Austria) do
90,1% (Wielka Brytania).
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5. Podsumowanie
Opracowanie ukazuje sytuację ekonomiczną certyfikowanych gospodarstw
ekologicznych prowadzących rachunkowość FADN w 19 krajach Unii Europejskiej. Duża odmienność pod względem potencjału produkcyjnego, warunków
przyrodniczych w poszczególnych krajach ma wpływ na zróżnicowanie wyników
produkcyjno-ekonomicznych. Gospodarstwa dawnych krajów członkowskich
Unii Europejskiej były na ogół silniejsze ekonomicznie od nowych, należących do
Wspólnoty od roku 2004. Jednak produkcja w gospodarstwach większości krajów
miała w głównej mierze charakter ekstensywny. Wskazuje na to sposób wykorzystania użytków rolnych i obsada zwierząt, a także na ogół niski poziom poniesionych kosztów bezpośrednich, zwłaszcza nawozów i środków ochrony roślin.
Znamienne jest, że w gospodarstwach ekologicznych większości analizowanych
krajów wysoki był udział upraw pastewnych w strukturze użytków rolnych; tylko
w czterech krajach wynosił mniej niż 50% areału UR (Polska, Grecja, Hiszpania, Litwa). Mimo tego obsada zwierząt chowanych systemem wypasowym tylko w kilku
krajach była wyższa od 1 LU na 1 ha powierzchni paszowej. Chów bydła opasowego
był jednak najczęściej spotykany w gospodarstwach prowadzących produkcję zwierzęcą, niewielkie było zaś zainteresowanie rolników chowem trzody chlewnej.
W wyniku realizowanej metodami ekologicznymi produkcji w gospodarstwach 10 krajów poniesiono straty. Znalazły się w tej grupie wszystkie kraje,
w których występowały gospodarstwa wielkoobszarowe (o zasobach ziemi powyżej 100 ha), tj. Czechy, Estonia, Łotwa, Szwecja, Wielka Brytania. Mimo poniesienia strat średni dochód w postaci wartości dodanej netto w tych gospodarstwach
ekologicznych, jak również w gospodarstwach pozostałych krajów, był dodatni.
Zapewniały to dopłaty, zwłaszcza w krajach o dużych zasobach ziemi, uprawniających do pozyskiwania środków finansowych z budżetu. Jedynie w trzech krajach:
Holandii, Portugalii i Francji udział dopłat do działalności operacyjnej w wartości
dodanej netto był niższy od 50%. Najniższy udział dopłat w Holandii (18,2%) był
skutkiem bardzo wysokiego poziomu produkcji w tym kraju. W sześciu krajach
część dotacji służyła do sfinansowania poniesionych kosztów produkcji. Polskie
gospodarstwa uzyskały po słoweńskich najniższą WDN, a dopłaty tworzyły 75,1%
jej wartości. Ten słaby wynik był między innymi rezultatem niskiej produktywności ziemi, wysokiego poziomu zatrudnienia, rozdrobnienia gospodarstw. Ograniczało to nie tylko skalę produkcji, ale również poziom pozyskiwanych dopłat,
zależnych obecnie od posiadanych zasobów ziemi.
Z przeprowadzonej analizy danych rachunkowych wynika, że istniejący system wsparcia gospodarstw ekologicznych w Unii Europejskiej zabezpiecza dochody rolników. Nasuwa się też wniosek, że w wielu krajach dotowanie w obecnej
formie w pewnym stopniu zwalnia producentów rolnych z troski o poziom produkcji, wyznacza natomiast wobec nich duże zobowiązania budżetu publicznego.
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Słowa kluczowe: gospodarstwa ekologiczne Unii Europejskiej, dopłaty do działalności
operacyjnej, wartość dodana netto, produkcja ekologiczna
S T R E S Z C Z E N IA

W krajach Unii Europejskiej następuje rozwój rolnictwa ekologicznego. W dużym
stopniu jest to warunkowane prowadzoną polityką rolną Wspólnoty poprzez system dotacji, co potwierdzają wyniki rachunkowości FADN.
Na podstawie danych FADN pozyskanych z bazy DG AGRI Komisji Europejskiej
opisano sytuację produkcyjno-ekonomiczną gospodarstw ekologicznych w wybranych
19 krajach Unii Europejskiej w 2008 roku. Zaprezentowano stan zasobów środków produkcji i organizację produkcji oraz wyniki ekonomiczne z uwzględnieniem roli dopłat do
działalności operacyjnej.
Z przeprowadzonej analizy wynika, że aż w 10 krajach poziom poniesionych kosztów był wyższy od wartości produkcji (Czechy, Dania, Niemcy, Estonia, Irlandia, Łotwa,
Finlandia, Szwecja, Słowenia i Wielka Brytania). We wszystkich krajach uzyskano jednak
dodatnią nadwyżkę w postaci wartości dodanej netto, którą zwłaszcza w krajach o dużych
zasobach ziemi uprawianej metodami ekologicznymi zapewniły dopłaty.
GRAŻYNA NACHTMAN
THE ESTIMATION OF ECOLOGICAL FARMS IN CHOSEN COUNTRIES OF
THE EUROPEAN UNION IN THE YEAR 2008

Keywords: organic farms in the European Union, subsidies on current operations linked
to production (not investments), net value added, organic production.
SUM M A RY

In the EU Member States a development in organic agriculture can be observed. To
a high degree it is an after-effect of the subsidy scheme within the pursued Common Agricultural Policy, which is proved by FADN results.
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On the basis of FADN data obtained from DG AGRI database, the economic situation
and production of organic farms in 19 selected EU countries has been described. The analysis concerns 2008 year. The paper provides an overview of the resources of means of the
production, organization of the production and economic results taking into consideration the impact of subsidies on current operations linked to production. The study reveals
that in as many as 10 EU countries operational costs exceed total output (the Czech Republic, Denmark, Germany, Estonia, Ireland, Latvia, Finland, Sweden, Slovenia and the UK).
In all the countries, however, net margin was positive mainly due to subsidies, especially
in the Member States where great area was farmed organically.
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ODNOWA WSI W OPINII JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO, część II
1. Wstęp
Celem drugiej części artykułu, będącego podsumowaniem rezultatów badań,
jest określenie źródeł finansowania projektów Odnowy Wsi realizowanych przez
Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST), opis uwarunkowań pozyskiwania
środków na realizację tych zadań, a także uwarunkowań określających sam proces realizacji. Celem badań było zarówno poznanie aktualnego stanu omawianego
procesu, jak i wyciągniecie na tej podstawie wniosków pozwalających na likwidację istniejących przeszkód i barier związanych z realizacją projektów Odnowy
Wsi.
Artykuł jest oparty na wynikach badań ankietowych gmin pt. „Bariery wdrażania projektów Odnowy Wsi z punktu widzenia Jednostek Samorządu Terytorialnego”, które zostały przeprowadzone przez pracowników Centrum Doradztwa
Rolniczego, Oddziału w Poznaniu, w miesiącach letnich 2010 r. Podstawą analizy
są wyniki badań z 68 JST zlokalizowanych w pięciu województwach: małopolskim, mazowieckim, pomorskim świętokrzyskim i wielkopolskim1.

2. Finansowanie projektów Odnowy Wsi w opinii JST
Projekty Odnowy Wsi ankietowanych jednostek finansowane były ze źródeł:
budżetowych danej JST (64 gminy; 98,5%); kredytów komercyjnych (25 gmin;
1 Szczegółowe informacje na temat badań i charakterystyki programów Odnowy Wsi w badanych gminach Autorzy zamieścili w artykule pt. Odnowa Wsi w opinii Jednostek Samorządu Terytorialnego - „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego” 2011, nr 2.
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38,5%); pożyczki państwowej z BGK (7 gmin; 10,8%); środków partnerów (m.in.
Ośrodków Kultury, Starostw Powiatowych; 4 gminy; 6,15%). Dwie gminy wykorzystały projektach „wkład niefinansowy” (3,07% ankietowanych), a jedna – obligacje (1,54%). Z podanych źródeł finansowania, gminy wskazały podstawowe,
którym dla 51 gmin (78,5%) jest budżet JST. Ponadto, 12 gmin sfinansowało projekty Odnowy Wsi głównie z wykorzystaniem komercyjnego kredytu (18,5%),
a dwie (3,07%) – w przeważającej części z pożyczki z budżetu Państwa (BGK).
Jednostki samorządowe uważają, że ograniczone finanse w budżetach gmin
wydatnie ograniczyły liczbę realizowanych projektów Odnowy Wsi. Uważa tak
51 gmin (78,5%). Dla pozostałych czternastu jednostek nie był to czynnik kluczowy. Ograniczone finanse wynikają w wielu sytuacjach z zaangażowania budżetowego JST w inne, najczęściej infrastrukturalne, projekty realizowane z wykorzystaniem innych funduszy zewnętrznych, w tym w ramach RPO. Nad gminami
ciąży też widmo zobowiązań kredytowych z poprzednich okresów planistycznych
UE, w tym chociażby zaciągniętych na pożytek realizacji zadań finansowanych
w ramach ZPORR (2004-2006). Konkurencja innych inwestycji o środki finansowe powoduje ograniczenia projektów Odnowy Wsi w 41 z badanych jednostek
(prawie 2/3). 24 gminy uznają, że realizacja innych zadań nie wpływa znacząco
na liczbę projektów Odnowy (36,9%), ale jest narzędziem konkurencji w ich realizacji.
Pomocą w finansowaniu projektów powinna być możliwość skorzystania z podziału inwestycji na etapy. Niestety, kompleksowość procedur ubiegania się o dotacje i ich rozliczania powoduje, że tylko część jednostek korzysta z tej formy.
Tylko 27 gmin uważa, że etapowanie projektów wydatnie sprzyjałoby ich realizacji (41,5%). Prawdopodobnie z tego samego powodu, samorządowcy uważają, że ewentualne wprowadzenie po 2013 roku podziału inwestycji w projektach
z udziałem dotacji UE na większą liczbę etapów niż 2 jest niecelowe (38 gmin;
58,5%). Natomiast remedium na braki finansowe w budżetowych kasach gmin byłoby wprowadzenie w nowym okresie programowania środków UE po 2013 roku
łatwego mechanizmu uzyskiwania prefinansowania na projekty Odnowy Wsi.
Aż 86,2% badanych gmin uważa, że mechanizm taki wydatnie zwiększyłby zarówno liczbę realizowanych projektów, jak i zadań w ramach nich.

3. Realizacja projektów Odnowy Wsi w opinii JST
Ankietowane gminy realizowały w ramach SPO, PROW i programów regionalnych zróżnicowane tematycznie projekty Odnowy Wsi, z czego do najczęstszych należały działania obejmujące: remonty i modernizacje miejsc spotkań,
klubów, sal wiejskich itp. obiektów (23,19% wskazań zakresu tematycznego realizowanych projektów), zagospodarowanie miejscowości (centra, chodniki, oświe-
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tlenie itp.; 15,65%) oraz place zabaw i inne projekty związane z rekreacją dzieci
i młodzieży (14,49%). Ponadto, popularnością w Odnowie Wsi cieszyły się wśród
respondenckich gmin kolejno:
– sport: boiska, bieżnie, korty, stoły do tenisa stołowego, tablice do kosza itp.
(12,17%);
– zieleń: parki, skwery, cieki wodne, stawy, zbiorniki itp. (7,54%);
– ścieżki rowerowe, szlaki piesze, edukacyjne, tematyczne itp. (4,93%);
– infrastruktura związana z wydarzeniami kulturalnymi: amfiteatry, sceny itp.
(4,64%);
– renowacja i udostępnianie zabytków, muzea, izby i miejsca pamięci itp. (4,06%);
– elewacje kościołów, kaplic, cmentarze itp. projekty kościołów i związków
wyznaniowych (3,19%);
– obiekty służące promocji miejscowości, gminy, obszaru, a także Internet dostęp, wyposażenie, kafejki internetowe, komputery itp. (oba tematy po
2,90%);
– wyposażenie zespołów ludowych, sportowych, muzycznych itp. (2,61%);
– projekty związane z wodą: zagospodarowanie plaż, mola, bezpieczeństwo
itp. (1,16%);
– projekty związane ze zdrowiem i edukacją (0,58%).
Na pytanie „Co w największym stopniu utrudniało (utrudnia) realizację projektów Odnowy Wsi w danej JST?” najczęstszą odpowiedzią były długotrwałe procedury związane z: pozyskiwaniem dotacji, w tym dotyczące zmian w projektach,
zmian zakresu rzeczowego projektów; rozliczaniem, oceną zamówień publicznych – jednym słowem wszystkie procedury sprawiające, że „realizacja inwestycji
odbywa się z opóźnieniem i „na własne ryzyko” (w 32 ankietach!). Ponadto, jako
główne bariery realizacji działań wymieniano (w nawiasie liczba odpowiedzi):
– „brak środków własnych” i mechanizm refundacji (29);
– inne procedury opóźniające realizację, w tym: uzyskiwanie pozwoleń na budowę, decyzji środowiskowych, przedłużające się przetargi (7);
– warunki pogodowe, siłę wyższą – powodzie i podtopienia terenu (5);
– występowanie nieprzewidzianych kosztów, robót dodatkowych, których konieczność pojawia się w trakcie realizacji, a także wynikającą z procedur
redukcję wysokości dofinansowania (4);
– zbyt małą kwotę dotacji w stosunku do planowanych inwestycji (3);
– problemy z wykonawcami: małą ilość przystępujących do przetargu (lub
brak chętnych), a także opieszałość wykonawców (2).
– rzadkie nabory wniosków (1);
– konieczność zachowania trwałości projektu przez okres 7 lat – „trudne do
przewidzenia, co wydarzy się w tak długim czasie” (1);
– za małą liczbę spotkań informacyjnych/szkoleń dot. realizacji projektów
(PROW) (1);
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– trudność w angażowaniu mieszkańców na etapie realizacji projektu (głównie w projektach współfinansowanych ze środków regionalnych, gdzie udział
mieszkańców był możliwy) (1).
Interesującą odpowiedzią w jednej z ankiet był „sprzeciw mieszkańców terenu”, co na etapie realizacyjnym jest zastanawiające, jeśli weźmiemy pod uwagę
fakt, że wybór przedsięwzięć jest oparty o Plan Odnowy Miejscowości (POM), zatwierdzony właśnie przez społeczeństwo lokalne. Pokazuje to dobitnie, że w części
przypadków POM powstaje przy dużym nacisku ze strony JST wywieranym na
mieszkańców w kwestii wyboru priorytetów, ewentualnie plan ten powstaje z małym udziałem mieszkańców, a jego późniejsze zatwierdzenie jest w takiej sytuacji
bardzo trudne. Bolączką gmin jest również to, że nie wszystkie kwestie zapisane
w POM da się zrealizować w ramach dostępnych funduszy UE. Projekty mają
charakter oddolny, ale ich zakres musi być weryfikowany w gminie ze względu
na zakres kosztów kwalifikowanych, co nie zawsze spotyka się ze zrozumieniem
społeczności danej wsi („nie wszystko można zaplanować - nie ma pola ruchu”).
Aktywność społeczna na etapie realizacji była również przedmiotem ankietyzacji. Zapytano respondentów czy mieszkańcy sołectw włączali się w realizację
prowadzonych w ich wsiach projektów. Twierdząco odpowiedziało na to pytanie
38 gmin (58,5%). Przy czym, jako zaangażowanych wymieniano przede wszystkim: sołtysów (23), radnych (12), Rady Sołeckie (14), kościoły/proboszczów (2),
pracowników szkół (3), członków stowarzyszeń i organizacji społecznych (6), OSP
(5), zespoły ludowe (1), Koła Gospodyń Wiejskich (4) i pozostałych mieszkańców,
rolników/lokalnych liderów i działaczy społecznych (13). Udział ten, możliwy ze
względu na wolontariat zaangażowanych osób, najczęściej obejmował: wykonywanie drobnych prac remontowych, rozbiórkowych i montażowych nie objętych
zakresem wniosku, prac związanych z wyrównywaniem terenu, organizowanie
spotkań, poczęstunku lub imprezy promocyjnej związanej z projektem, prace
porządkowe, sadzenie roślin, nieodpłatne udostępnianie własnego sprzętu lub
transportu. W przypadku jednego z projektów (realizowanego z funduszy regionalnych), w ramach którego budowane były przydomowe oczyszczalnie ścieków,
mieszkańcy wsi angażowali się bezpośrednio w realizację poprzez partycypowanie
w kosztach. Tam, gdzie możliwości fizycznego udziału (lub raczej rozliczenia tego
udziału) w pracach na rzecz projektu były ograniczone (SPO, PROW), „mieszkańcy deklarowali utrzymanie efektów realizowanych inwestycji np. dbanie o nowo wybudowaną infrastrukturę czy utrzymanie czystości na zagospodarowanym terenie”
oraz doglądali na bieżąco realizacji inwestycji, „poprzez społeczną kontrolę jakości
wykonywanych prac”. W większości jednak przypadków udział mieszkańców wsi
ograniczał się do etapu projektowego – konsultacji dokumentacji technicznej (np.
zagospodarowania boiska, przebiegu chodników czy budowy zaplecza socjalnego
dla sportowców) oraz opracowania i przyjęcia POM.
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Mieszkańcy nie angażowali się w realizację projektów w 27 spośród badanych
gmin (41,5%), a jako powód braku tego zaangażowania, podawano w ankietach
przede wszystkim „brak takiej potrzeby” (realizacja zależy od wykonawcy inwestycji wybranego w przetargu oraz od nadzoru ze strony inwestora i często nie
umożliwia udziału innych osób; „trudno włączyć się w realizacje inwestycji gdyż
wykonują to specjalistyczne firmy”) (11 ankiet). Faktycznie, w projektach Odnowy Wsi, współfinansowanych ze środków UE (SPO, PROW) mieszkańcy nie są
często angażowani. Wynika to przede wszystkim z procedur, które poza zaakceptowaniem POM, nie zakładają ich udziału w przygotowaniu a potem realizacji
projektów. „Prawo Zamówień Publicznych zniechęca a właściwie uniemożliwia powierzenie mieszkańcom zadań do wykonania” – słusznie zauważają respondenci.
Mechanizm ten nie sprzyja idei Odnowy Wsi, która podkreśla udział lokalnej społeczności w kreowaniu swej rzeczywistości. Ponadto zaangażowanie mieszkańców pozostaje w bezpośrednim związku z trwałością realizowanych zadań – im
większy wkład społeczny, tym trwalszy projekt. Jak wynika z badań, „mieszkańcy nie mieli możliwości włączyć się w prace, które często wymagały odpowiednich
kwalifikacji”, lecz nie oznaczało to całkowitego braku możliwości ich angażowania
w inne, okołoprojektowe prace, jakie wymieniono w poprzednim akapicie. Wydaje się zatem, że brak aktywności społecznej wynika z jednej strony z rozwiązań
prawnych (przetarg, kwalifikacje), lecz z drugiej – z braku działań aktywizacyjnych, wskazujących rolę jaką mogliby odegrać mieszkańcy podczas realizacji danego projektu. Jest to w pewnym sensie efekt wąskiego postrzegania sytuacji przez
JST (tylko poprzez pryzmat proceduralny). Świadczą o tym dobitnie wypowiedzi
respondentów: „Nasza gmina realizuje tylko projekty inwestycyjne z zakresu Odnowy Wsi. Wyłania się wykonawcę w drodze przetargu i trudno w takim wypadku
mówić o angażowaniu mieszkańców”; „Dotychczas nie były realizowane projekty,
zakładające szersze angażowanie mieszkańców”. Rzadziej występującym w ankietach okazał się komentarz mówiący o „niewielkim zainteresowaniu” mieszkańców
projektem (7) lub o ich „braku świadomości” (1). Zaznacza się natomiast w niektórych gminach „roszczeniowa postawa mieszkańców” w stosunku do realizowanych działań (2). JST komentują to w następujący sposób: „mieszkańcy wszystko
chcieliby dostać gotowe bez własnego wysiłku/udziału”; „…uważają, że wszystko im
się należy, bez ich pomocy”.
Spośród przedstawicieli społeczności lokalnej, jednym z najbardziej wartościowych jest udział w projektach młodzieży wiejskiej. To dla przyszłych pokoleń zmienia się wieś, stając się atrakcyjnym środowiskiem życia. Zmiany jakie
następują dzięki projektom Odnowy Wsi mają m.in. na celu zatrzymać odpływ
młodych ludzi z obszarów wiejskich. Dlatego też wsłuchiwanie się w potrzeby
młodzieży na wsi, jej udział w kreowaniu POM, a także w realizacji konkretnych
projektów, ma wielkie znaczenie dla przyszłości wsi. W ankiecie zapytano zatem
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o udział młodzieży na etapie realizacyjnym projektów. Niestety, aż w 73,8% badanych gmin (48 JST) młodzież nie angażowała się (nie była angażowana) w projekty Odnowy Wsi. Powodem takiej sytuacji, podawanym przez ankietowanych
w większości komentarzy, był - jak i w przypadku całej społeczności – przetargowy wybór wykonawcy, ograniczający udział osób trzecich. Dużo rzadziej brak aktywności młodych ludzi wynikał z ich brakiem zainteresowania projektem („Nie
angażowano młodzieży, gdyż młodzi ludzie nie widzą potrzeby uczestniczenia w takich akcjach”). Część gmin uważa, że „ charakter planowanych do realizacji projektów nie wymagał zaangażowania młodzieży”.
W kilkunastu gminach, młodzież współpracowała przy opracowaniu POM
i wstępnych założeń poszczególnych projektów, a także podczas ankietowania sołectw. Młodzi ludzie wypowiadali się w nich na temat tego „jak by widzieli swoje
życie i funkcjonowanie w swojej miejscowości, gminie i jakiego rodzaju potrzeby
według nich są najbardziej pilne do spełnienia”. Część robót także wykonywanych
było siłami własnymi, w tym młodzieży, „by się poczuwali do odpowiedzialności za
projekt i przyszłe ich efekty”. W niektórych gminach młodzież była aktywizowana
w ramach działań podejmowanych przez OSP, bądź zespoły ludowe. Wykonywała najczęściej proste prace przygotowawcze lub porządkowe, „pomagała w uporządkowaniu placu budowy po zakończeniu robót budowlanych oraz w transporcie
wyposażenia do modernizowanych obiektów”. Udział młodzieży w projektach potwierdziło tylko 17 gmin (26,2% badanych).
Wielu respondentów przyznaje, że „młodzież jest głównym beneficjentem wielu projektów po ich realizacji, będąc uczestnikami zajęć świetlicowych czy też korzystając z infrastruktury sportowo-rekreacyjnej”. Problemem na wsi jest nie tylko
brak infrastruktury, ale również działań aktywizujących dzieci i młodzież. „Dzięki
poprzednim projektom gminy wyposażyły wsie w podstawową infrastrukturę kulturalną i sportową, jednak teraz brakuje osób profesjonalnie przygotowanych do
„przyciągnięcia” młodych ludzi do ośrodków kultury i aktywnego spędzania czasu”
– napisano w jednej z ankiet.
Kolejnym elementem ankiety było pytanie o etapową realizację projektów
Odnowy Wsi. Zarówno w SPO, jak i w PROW, założono możliwość etapowego
realizowania działań, umożliwiającą podział, w szczególności większych, trudniejszych projektów na części. Z etapowania skorzystało 29, a więc mniejszość ankietowanych gmin (44,6%). Jako podstawowe korzyści wynikające z podzielenia
inwestycji na mniejsze części, JST wymieniają one w szczególności:
– wcześniejsze złożenie wniosku o płatność obejmującego część inwestycji
i uzyskanie dotacji do tego etapu; powrót środków umożliwiający dalsze inwestycje, co jest jednoznaczne również z mniejszym zagrożeniem opóźnienia zakończenia realizacji całego zadania (24);
– dłuższy dopuszczalny okres realizacji (2);
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– rozliczenie korzystne dla wykonawców - wcześniej uzyskują oni część wynagrodzenia za wykonane prace (1);
– dostosowanie etapów do wymogów technicznych danej inwestycji (1);
– czas na dopracowanie drugiej fazy projektu, by w całości bardziej kompleksowo zaspakajał potrzeby i spełniał swoją rolę, po wykonaniu czynności czy
inwestycji podstawowych, bazowych wykonanych w pierwszym etapie (1);
– możliwość uzyskania efektów częściowych, które - w przypadku projektów
ponadsołeckich - mogą wcześniej zostać przekazane mieszkańcom do użytkowania (1).
Minusami etapowej realizacji są zaś zdaniem JST (korzystających z tej opcji):
– składanie dwóch wniosków o płatność i łączącej się z tym skomplikowanej
dokumentacji, załączników; poprawki do dwóch dokumentacji wniosków
o płatność (5);
– długi czas oczekiwania na refundację środków, przedłużające się procedury,
w tym oceny przetargów; dłuższy okres realizacji (4);
– mała elastyczność dotycząca podziału na etapy zakresu rzeczowego i finansowego projektu (1);
– możliwość wpływu czynników zewnętrznych zakłócających prawidłową realizację projektu (np. wzrost cen w dłuższym czasie) (1);
– konieczność dokonywania odbiorów częściowych i wprowadzania różnych
okresów gwarancji (np. na takie same elementy zastosowane w kilku lokalizacjach projektu ponadsołeckiego) (1).
Podział na etapy umożliwia zmniejszenie wymaganego zaangażowania środków własnych w finansowanie projektu. Jak jednak podkreślają ankietowani,
„największym mankamentem jest to, że ze względu na przewlekłość procedur oceny
wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność, założone harmonogramy projektów nie są dotrzymywane”. Podział zadania na etapy pomoże w realizacji projektów jedynie wówczas, gdy usprawnione zostaną procedury oceny wniosków.
Większość badanych gmin (55,4%) nie zdecydowała się na etapowanie projektów. Powodem takiej decyzji były:
– projekty krótkoterminowe, niewymagające podziału na etapy, łatwiejsze
w rozliczeniu w całości (22);
– świadomość trudnych procedur, opóźniających wypłatę środków („i tak do
czasu zakończenia I i II etapu nie nastąpiłaby ocena procedury przetargowej
czy wniosku o pierwszą płatność…”). (3);
– podzielenie większej inwestycji na oddzielne, mniejsze projekty. („Pozwoliło to na optymalne zaangażowanie posiadanych środków finansowych bez
konieczności zaciągania długoterminowych kredytów. Największym minusem
był jednak brak pewności, że w kolejnym naborze wniosek na realizację kolejnego etapu otrzyma dofinansowanie”). (1);
– zbyt mała liczba posiadanych środków, determinująca realizację małych,
jednoetapowych projektów (1);
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– oczekiwana przez mieszkańców wsi szybsza realizacja projektu i zakończenie
inwestycji - oddanie obiektu do użytku (pozytywny odbiór społeczny). (1)
Wspominane już kilkukrotnie opóźnienia realizacji projektów Odnowy Wsi
wynikające z przedłużających się procedur Urzędów Marszałkowskich sygnalizowało 27 spośród 65 ankietowanych gmin (41,5%). Istotnymi przeszkodami powodującymi niedotrzymanie harmonogramów były ponadto wydłużone procedury
przetargowe (11 gmin, 16,9%) oraz siła wyższa – powodzie, podtopienia uniemożliwiające zagospodarowanie terenu, długo zalegająca pokrywa śniegowa itp.
(10 gmin, 15,4%). W jednym z przypadków powódź spowodowała uszkodzenia
na przygotowanej do odbioru inwestycji, a usuwanie szkód wpłynęło na opóźnienie w rozliczeniu projektu.

4. Realizacja projektów Odnowy Wsi w ramach inicjatywy LEADER
Spośród grupy badanej, zdecydowana większość JST (63 z 65, co daje 96,9%)
wchodzi w skład Lokalnych Grup Działania (LGD) realizujących w Polsce projekty
w ramach Osi IV PROW, czyli tzw. inicjatywy LEADER. Jednym z działań wdrażanych przez LGD są projekty Odnowy Wsi, a dotacje na ten cel uzyskiwane są tu
na podobnych zasadach jak „tradycyjną drogą”, czyli przez Urzędy Marszałkowskie
(UM). Różnica polega na tym, że wnioski składane są nie do UM, tylko do LGD,
a ocena merytoryczna opiera się na kryteriach opracowanych przez LGD, a nie na
punktacji „marszałkowskiej”. Liczba realizowanych w programie LEADER projektów Odnowy jest niewielka, porównując do liczby wdrażanej przez samorząd terytorialny, jednakże biorąc pod uwagę czołową rolę gmin w strukturach LGD oraz
ich nieograniczone niemal potrzeby na dotacje do lokalnych inwestycji, ten kanał
dystrybucji środków cieszy się także wielką popularnością.
LGD opracowały Lokalne Strategie Rozwoju (LSR), których budżet, ujmując
to skrótowo, podzielony został na 4 programy wsparcia. Wśród nich znajduje się
także Odnowa Wsi. Każdy z tych programów musiał otrzymać co najmniej 10%
budżetu przeznaczonego na wdrażanie LSR, co oznacza, że w zależności od danej LGD na Odnowę Wsi przeznaczono od 10 do 70% tego budżetu. W ankiecie
zadano gminom pytanie, jaki procent budżetu ich LGD przeznacza na Odnowę
Wsi. Niestety, dla większości ankietowanych jednostek nie było to wiadome (pozyskanie tych danych wymaga posiłkowania się Lokalną Strategią Rozwoju), co
jest o tyle ciekawe, że jako wiodący partnerzy LGD, gminy uczestniczyły w procesie powstawania LSR oraz miały największy wpływ na podział ich środków budżetowych. Zatem dane dotyczące budżetu LSR wypełniło tylko 35 gmin. Wynika
z nich, że średnie zaangażowanie budżetu zapewnionego na wdrażanie LSR (tzw.
Działanie 4.1., Osi IV PROW) wynosi wśród tych gmin 43,9%. Wszystkie gminy
będące członkami LGD (a więc 63) planują ubiegać się o dotacje na projekty Od-
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nowy Wsi z budżetu własnej Lokalnej Grupy. Łącznie planują (lub już realizują)
173 projekty, co daje 2,75 projektu na każdą gminę (w okresie 2007-13).
Dodatkowo, JST mogą ubiegać się w ramach inicjatywy LEADER na mniejsze
inwestycje, których cele są zbieżne z ideą Odnowy Wsi, w ramach tzw. „Małych
Projektów”. Jest to również jeden ze wspomnianych czterech programów wdrażanych przez LGD, a środki na tego typu inwestycje dostępne są tylko w Lokalnych
Grupach Działania. Jak sama nazwa wskazuje „Małe Projekty” obejmują mniejsze
inwestycje i działania nie inwestycyjne, na które można pozyskać jednorazowo
dotację do 25 tysięcy złotych. Samorządy są tu jednym z wielu możliwych wnioskodawców, a narzędzie to cieszy się sporą popularnością, tym bardziej, ze w okresie wdrażania (2007-13) każdy z beneficjentów może pozyskać do 100 tys. złotych,
co oznacza, ze może ubiegać się o dotację na różne projekty kilkukrotnie. „Małe
Projekty”, jak wspomniano, doskonale uzupełniają działania Odnowy, ponieważ
obejmują m.in. wyposażanie i drobne remonty świetlic i klubów wiejskich, muzeów lokalnych, organizację imprez, wyposażenie zespołów, drobną infrastrukturę
turystyczną i wiele innych tematów projektów.
Badane gminy w większości planują sięgać po dotacje na „Małe Projekty”.
Wolę taką deklaruje 55 JST (87,3 gmin zrzeszonych w LGD), a 58 gmin (92,1%)
uważa, że jest to bardzo interesujące narzędzie pozwalające osiągać cele Odnowy Wsi na ich terenie. Gminy zapytane o to, które z omawianych tu programów,
a więc „Odnowa Wsi” i „Małe Projekty”, powinny być w większym stopniu rozwijane w przyszłości w ramach inicjatywy LEADER, uważają, że programem tym
jest jednak „Odnowa Wsi” (46 odpowiedzi; 73%). Pozostałe 17 gmin ma nadzieję
na dalszy rozwój „Małych Projektów”.
Poproszono ankietowane gminy, by jako istotna strona kreowania inicjatywy
LEADER i wdrażania poszczególnych jej elementów, całościowo wypowiedziały się na temat skuteczności tej metody wspierania rozwoju obszarów wiejskich
w Polsce. Oceny tej dokonano w skali pięciostopniowej, a wynik jej przedstawia
się następująco:
• Jako „bardzo dobrą, skuteczną metodę, nie wymagającą zmian”, inicjatywę
LEADER oceniła tylko jedna z 63 gmin (1,59%);
• „Dobra metoda, o odpowiedniej skali do potrzeb, istotnie przyczyniająca się
do zmian na wsi” – to ocena 20 JST (31,7%);
• Niewiele większa grupa ankietowanych jednostek (22 JST; 34,9%) uznała
LEADERa za „dobrą metodę, przynoszącą zauważalne efekty, ale wymagającą poprawy, ułatwienia”. Jest to najczęściej wystawiana ocena;
• 18 gmin (28,6%) uważa, że LEADER „przynosi efekty, lecz niewielkie – za
mało projektów w stosunku do procedur i zaangażowania LGD”;
• Dla dwóch badanych JST (3,17%) LEADER to „nieefektywna, zła metoda
o niezauważalnej skali w stosunku do Osi III PROW i innych źródeł finansowania”.
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Poza ogólną oceną inicjatywy LEADER, zapytano samorządy także o to, jakie
problemy wynikające z wdrażania projektów Odnowy Wsi w ramach LGD uznają
za najważniejsze na swoim terenie. Odpowiedzi najczęściej były zbieżne z rodzajami problemów, jakie identyfikowano w przypadku ubiegania się o dotacje przez
UM. Podkreślano m.in., że skomplikowane procedury oceny w szczególności nie
przystają do „Małych Projektów” – nadmiernie je komplikują, nierzadko powodując rezygnację wnioskodawcy z ubiegania się o dotację! Liczba załączników,
w tym ofert dotyczących każdej z planowanych w zestawieniu rzeczowo-finansowym pozycji, jest niewspółmierna do wartości niewielkich dotacji, jakie JST
chciały pozyskać na niewielki inwestycje i działalność kulturalną. Dla wnioskodawców indywidualnych problem ten jest tym większy, ponieważ nie mają oni tak
dużego doświadczenia w pozyskiwaniu środków UE jak gminy.
Oprócz problemów proceduralnych, w tym ponownie długiego okresu rozpatrywania wniosków i zbyt częstych zmian rozporządzeń i interpretacji, jako bariery
wdrażania projektów wymieniano także: ograniczoną liczbę wniosków jakie mogą
składać wnioskodawcy (wspomniane małe budżety przeznaczone na wdrażanie
LSR), zbyt małą samodzielność LGD w procedurze oceny wniosków i przyznawania dotacji (dodatkowe ogniwo w procesie oceny; jeszcze dłuższa ocena; „Moim
zdaniem LGD powinny zostać przekazane uprawnienia do oceny wniosków”), a także utrudnione prefinansowanie projektów realizowanych przez sektor organizacji
pozarządowych (procedura gwarancji bankowych, trudny do udokumentowania
wkład własny). Ten ostatni problem urasta do rangi kluczowego - finansowanie
projektów przez te podmioty, w tym nawet koszty przygotowania przez nie dokumentacji powodują, że organizacje pozarządowe i związki wyznaniowe w ogóle nie
składają projektów. W związku z tym taką grupę wnioskodawców można w wielu
LGD uznać za „wirtualną” – uprawnioną do ubiegania się o pomoc, lecz pozbawioną fizycznej możliwości z niej skorzystania. Biorąc pod uwagę pewną lokalną
„konkurencję” w ubieganiu się o środki np. na „Małe Projekty” oraz ograniczenia
budżetowe gmin, trudno jest oczekiwać, że we wszystkich JST zaistnieją gminne
narzędzia wspierania organizacji pozarządowych. W ten sposób, zamiast lokalnej
współpracy, dochodzi do ścierania się JST z „trzecim sektorem” o środki na te same
w gruncie rzeczy cele – dotyczące poprawy jakości życia mieszkańców tych samych
miejscowości. W niektórych Lokalnych Grupach Działania dostrzeżono zagrożenie wystąpienia takiego „konfliktu interesów” i zastosowano w lokalnych kryteriach
oceny projektów dodatkową punktację, preferującą partnerską realizację działań.

5. Przyszłość Odnowy Wsi w opinii ankietowanych gmin
Ankietowane JST reprezentują podmioty aktywnie pozyskujące środki finansowe na inwestycje Odnowy Wsi na swoim terenie – zarówno w ramach dotacji
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UE (SPO i PROW), jak i środków dostępnych w programach regionalnych. Większość z nich jest także (lub planuje być) beneficjentami w ramach wsparcia dostępnego dzięki inicjatywie LEADER. Z komentarzy do zadanych pytań wynika,
że zapotrzebowanie na wszelkiego rodzaju wsparcie finansowe dla procesu Odnowy Wsi jest ciągle duże, w tym oczekiwane jest głównie finansowanie dalszych
inwestycji infrastrukturalnych.
W kolejnym punkcie ankiety poproszono respondentów o oszacowanie dalszych potrzeb w zakresie realizacji projektów Odnowy Wsi. Jako że określenie
zapotrzebowania na konkretne środki finansowe jest trudne (wybór konkretnych
działań, brak projektów, kosztorysów), zapytano gminy tylko o szacunkowe liczby
projektów, jakie zamierzają zrealizować do roku 2013. Ocena ta została dokonana w trzystopniowej skali. Większość gmin oceniła zapotrzebowanie na środki
na poziomie średnim, co odpowiadało liczbie 3-5 projektów zaplanowanych do
realizacji w badanym okresie (32 JST z 65, jakie udzieliły odpowiedzi, tj. 49,2%).
Niewiele mniej gmin (28; 43,1%) oszacowało swe potrzeby w tym zakresie na poziomie wysokim (6 projektów i więcej), natomiast tylko 5 jednostek samorządowych (7,7%) podała, że jest to poziom niski (0-2 projektów).
W odpowiedzi na pytanie „Jaką nową tematykę powinna objąć Odnowa Wsi
w kolejnych odsłonach programów finansowanych ze środków UE, po 2013 r.
(inną niż obecnie), znalazły odzwierciedlanie niezmienne potrzeby polskich samorządów. Gminy wymieniły tutaj przede wszystkim zadania z pogranicza infrastruktury i gospodarki lokalnej: inwestycje związane z placówkami oświatowymi
– budowę, przebudowę i remonty szkół i przedszkoli na obszarach wiejskich; budowę i remonty sal gimnastycznych przy szkołach oraz zakup pomocy naukowych
i przyrządów gimnastycznych itp. (w sumie 11 odpowiedzi w ankietach) oraz budowę dróg lokalnych na terenach wiejskich („obecnie projekty te mają nikłe szanse
na dofinansowanie w Regionalnych programów Operacyjnych”) (10).
Jedna z gmin komentuje zapotrzebowanie na inwestycje infrastrukturalne
w następujący sposób: „Nie powinno być wyłączeń co do tematyki projektów, kwalifikowalne powinny być wszystkie projekty, które są realizowane na terenach wiejskich: wodno-kanalizacyjne, drogi, mosty, ścieżki, szlaki itp. - wszystko co przyczynia się do odnowy wsi”. Pozostałe wnioski gmin, co do tematów odnoszących się
do projektów infrastrukturalnych obejmują m.in.:
– odnowę centrum wsi z uwzględnieniem remontu budynków wielofunkcyjnych pełniących funkcję społeczną, kulturalną i administracyjną, w tym
tworzenie domów kultury, remont urzędów gmin (3);
– wyposażanie i funkcjonowanie sal wiejskich, wyposażanie zespołów wiejskich zarówno artystycznych jak i sportowych (2);
– remonty sakralnych obiektów zabytkowych - nie jak do tej pory tylko odnowienie samych elewacji i dachów (2);
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– projekty związane z działalnością OSP, w tym remont bazy i wyposażanie
jednostek (2);
– kompleksowe projekty rozwojowe umożliwiające zmianę charakteru miejscowości (1);
– budowę nowych sal wiejskich i adaptację innych budynków na te cele (1);
– tworzenie stref gospodarczych w oparciu o kompleksowe zagospodarowanie
terenu (1);
– projekty połączone z nabywaniem nieruchomości przeznaczonych na cele
publiczne (1);
– budowę infrastruktury teleinformatycznej (1);
– projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii (1);
– budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców wsi (1);
– projekty realizowane w obiektach zabytkowych będących własnością osób
fizycznych (1).
Zgodnie z tym, co napisano w jednym z komentarzy, stosunkowo mała liczba mieszkańców wsi „widzi potrzebę realizacji działań o charakterze „miękkim”.
Nastawienie mieszkańców pokrywa się w większości przypadków z podejściem
gmin, to znaczy chcą oni realizować głównie typowe projekty inwestycyjne, infrastrukturalne. Oczywiście na tę opinię należy patrzeć przez pryzmat wyników
ankietowania JST. Bardziej wiarygodnym w tej kwestii byłby efekt sondażu opinii
mieszkańców poszczególnych miejscowości. Niemniej jednak sześć z ankietowanych gmin (9,2%) uważa, że warto realizować projekty „miękkie” jak chociażby
szkolenia i kursy (na mniejszą skalę niż w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki), projekty z zakresu promocji (np.: wydawnictwa promocyjne, udział w targach) czy programy aktywizujące mieszkańców wsi. Dobrym pomysłem w tej
grupie działań wydaje się także organizowanie projektów szkoleniowych powiązanych z realizacjami inwestycyjnymi, takich jak np.: prowadzenie warsztatów dla
mieszkańców z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu w utworzonej gminnej sieci kawiarenek internetowych. Zdecydowana większość ankietowanych JST uważa, że Odnowa Wsi ma być zatem procesem, w którym po roku
2013 (rozpatrując przyszłe fundusze wsparcia) dominantą będą nadal działania
infrastrukturalne (64 gminy, 98,5%). Tylko jedna ankieta (1,5%) reprezentuje odmienne zdanie.
W związku z bieżącymi i przyszłymi wyzwaniami jakie stawiane są polskim
Jednostkom Samorządu Terytorialnego w zakresie kreowania i wdrażania projektów Odnowy Wsi oraz doświadczeniami jakie pochodzą z realizowanych do tej
pory działań, ankietowani określili aktualne potrzeby edukacyjne w tym zakresie.
Około 2/3 gmin (43 JST; 66,2%) uważa, że samorządowcy i kadra urzędów gmin
wymagają dalszego szkolenia z zakresu inicjatyw lokalnych. Jako przydatne tematy dalszego podwyższania kwalifikacji respondenci wymieniają szkolenia (w nawiasie liczba głosów):
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– w zakresie dokumentacji aplikacyjnej, rozliczeniowej, sprawozdawczej oraz
obowiązujących procedur, związanych z konkretnymi funduszami, np.
PROW, w tym bieżące spotkania informacyjne (organizowane np. przez
UM) dotyczące interpretacji, zmieniających się przepisów i procedur (21);
– ogólne, dotyczące Odnowy Wsi, dla mieszkańców obszarów wiejskich, liderów - informujące o typach projektów, sposobach działania; dla pracowników UG - dotyczące współpracy i negocjacji z mieszkańcami sołectw, opracowania planów (POM), aktywizacji społecznej itp. (15);
– dotyczące zarządzania: kierowania projektami, tworzenia dokumentów
strategicznych, studiów wykonalności i biznes planów, przepływów finansowych, monitorowania projektów i archiwizacji dokumentacji projektowej
(9);
– związane z poznawaniem doświadczeń, dobrych praktyk Odnowy Wsi i innych inicjatyw „oddolnych”, w tym programu LEADER - wyjazdy studyjne,
seminaria (4);
– dotyczące form współpracy lokalnej, np. partnerstwa publiczno-prywatnego, stowarzyszeń, projektów realizowanych przez kościoły i organizacje pozarządowe. itp. (3);
– z zakresu organizowania i finansowania działalności (np. kulturalnej, muzealniczej, aktywizacyjnej) w obiektach powstałych/remontowanych w ramach projektów Odnowy Wsi (1).
22 gminy (33,8%) deklarują, że ich wiedza z zakresu Odnowy Wsi jest wystarczająca i nie planują w związku z tym uczestnictwa w żadnych formach
szkoleniowych z tego zakresu.

6. Wnioski
1. Dla większości gmin podstawowym źródłem finansowania projektów jest ich

własny budżet i kredyty komercyjne. Ograniczone finanse wynikają w wielu
sytuacjach z zaangażowania budżetowego JST w inne, najczęściej infrastrukturalne projekty, realizowane z wykorzystaniem innych funduszy zewnętrznych,
w tym w ramach RPO. Nad gminami ciąży też widmo zobowiązań kredytowych
z poprzednich okresów planistycznych UE, w tym chociażby zaciągniętych na
pożytek realizacji zadań finansowanych w ramach ZPORR (2004-2006). Pomocą w finansowaniu projektów powinna być możliwość skorzystania z podziału
inwestycji na etapy. Niestety, kompleksowość procedur ubiegania się o dotacje
i ich rozliczania powoduje, że tylko część jednostek korzysta z tej formy. Etapowanie – w dzisiejszej formie – nie pozwala odzyskać dotacji na tyle szybko, by
móc zainwestować pozyskane środki ponownie, w drugi etap danej inwestycji.
Natomiast remedium na braki finansowe w budżetowych kasach gmin byłoby
wprowadzenie w nowym okresie programowania środków UE po 2013 roku
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łatwego mechanizmu uzyskiwania prefinansowania na projekty Odnowy Wsi.
Aż 86,2% badanych gmin uważa, że mechanizm taki wydatnie zwiększyłby zarówno liczbę projektów, jak i zadań w ramach nich realizowanych.
Do najczęstszych zakresów projektów Odnowy Wsi należały działania obejmujące: remonty i modernizacje miejsc spotkań, klubów, sal wiejskich itp.
obiektów oraz zagospodarowanie miejscowości, w tym place zabaw. Ukazuje to dobitnie infrastrukturalny charakter działań, wynikający z istniejących
potrzeb na polskiej wsi. Tendencja to wskazuje również na kierunek w jakim
powinna pójść nowa Odnowa, realizowana po 2013 roku.
POM powstaje bardzo często przy dużym nacisku ze strony JST wywieranym
na mieszkańców w kwestii wyboru priorytetów, ewentualnie plan ten powstaje
z małym udziałem mieszkańców, co utrudnia jego późniejsze zatwierdzenie.
W większości przypadków udział mieszkańców wsi ogranicza się do projektowania, konsultacji i przyjęcia POM. Zaangażowanie mieszkańców na etapie
realizacyjnym jest ograniczone prawnie (specjalistyczne wykonawstwo, przetargi), co jest zaprzeczeniem idei Odnowy Wsi. Z drugiej strony brak aktywności wynika z braku działań aktywizacyjnych ze strony JST, wskazujących rolę
jaką mogliby odegrać mieszkańcy podczas realizacji danego projektu. W niektórych gminach rolę strony aktywizującej mieszkańców - w tym młodzież przejęły OSP, bądź zespoły ludowe.
Zdecydowana większość JST wchodzi w skład Lokalnych Grup Działania
(LGD, inicjatywa LEADER, PROW oś IV). Wszystkie ankietowane gminy będące członkami LGD (63) ubiegają się lub planują ubiegać się o dotacje na projekty Odnowy Wsi z budżetu własnej LGD. Średnie zaangażowanie budżetu
jakim dysponuje LGD w działanie „Odnowa i rozwój wsi” wynosi wśród tych
gmin 43,9%, a więc jest to niemal połowa posiadanych środków. Świadczy to
z jednej strony o pozycji gmin w strukturach LGD, a z drugiej o niemalejących
potrzebach realizacji tego rodzaju projektów. Olbrzymim zainteresowaniem
JST (ponad 90%) cieszy się również pokrewne działanie wdrażane przez LGD,
czyli tzw. „Małe projekty”. Doskonale uzupełniają one działania Odnowy, obejmując swą tematyką drobną infrastrukturę, wydarzenia kulturalne, sportowe
i wyposażenie obiektów publicznych. W ankietach podkreślano jednak, że
skomplikowane procedury oceny dokumentacji stosowane przez UM w szczególności nie przystają właśnie do „Małych Projektów”.
Ogólnie ankietowane gminy oceniły inicjatywę LEADER jako „dobrą metodę,
o odpowiedniej skali do potrzeb, istotnie przyczyniającą się do zmian na wsi”,
ewentualnie „wymagającą poprawy, ułatwienia”. Tego zdania jest łącznie ponad 66% JST. Tak jak w przypadku projektów realizowanych „normalną ścieżką” (poprzez wnioski składane do UM, a nie do LGD), problem utrudnionego
prefinansowania projektów realizowanych przez sektor organizacji pozarządowych (gwarancje bankowe, dokumentowanie wkładu własnego) staje się klu-
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czowym. Konieczność finansowania projektów z własnych środków powoduje, że organizacje pozarządowe i po części także związki wyznaniowe składają
bardzo mało wniosków o dofinansowanie.
6. Zapotrzebowanie na wsparcie finansowe dla procesu Odnowy Wsi jest ciągle
duże, w tym oczekiwane jest głównie finansowanie dalszych inwestycji z pogranicza infrastruktury i gospodarki lokalnej (inwestycje związane z placówkami oświatowymi oraz budowa dróg lokalnych na terenach wiejskich). Część
gmin oczekuje wręcz zniesienia ograniczenia tematycznego projektów infrastrukturalnych, jeśli te przyczyniają się do ogólnie pojętej odnowy wsi (odnawiania infrastruktury, a nie koniecznie w znaczeniu idei procesu odnowy
społecznej). Tylko 1/10 ankietowanych gmin uważa, że warto także realizować
projekty „miękkie”, w tym takie, które powiązane byłyby z realizowanymi projektami infrastrukturalnymi (szkolenia i kursy), projekty z zakresu promocji
czy programy aktywizujące mieszkańców wsi.
7. W związku z niemalejącymi wyzwaniami w zakresie Odnowy Wsi i pokrewnych projektów realizowanych na obszarach wiejskich, około 2/3 gmin uważa,
że samorządowcy i kadra urzędów gmin wymagają dalszego szkolenia z zakresu inicjatyw lokalnych – zarówno w zakresie procedur odnoszących się do
wdrażanych działań, jak i m.in. dotyczących umiejętności zarządzania projektami, ich przygotowania, rozliczania itp.
LITERATURA
1. Cetner Grzegorz, Żok Krzysztof (2011):„Odnowa Wsi w opinii Jednostek Samorządu
Terytorialnego” - „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego” nr 2/2011
2. Dokumenty programowe dotyczące wdrażania działań „Odnowa wsi oraz zachowanie
i ochrona dziedzictwa kulturowego” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego
„Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich” (SPO) wdrażanego w latach 2004-2006 i „Odnowa i rozwój wsi” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), realizowanego aktualnie, w latach 20072013.
3. Wilczyński; Ryszard (2003): „Odnowa wsi perspektywą rozwoju obszarów wiejskich
w Polsce”; Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich;
Oddział w Poznaniu; Wyd. II.

Odnowa wsi w opinii jednostek samorządu terytorialnego, część II

87

GRZEGORZ CETNER, KRZYSZTOF ŻOK
ODNOWA WSI W OPINII JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, CZĘŚĆ II

Słowa kluczowe: Odnowa wsi, PROW, SPO, badania ankietowe, JST, gmina
STRESZCZENIE

Artykuł przedstawia wyniki badań ankietowych dotyczących finansowania i realizacji
projektów Odnowy wsi na polskich obszarach wiejskich, przeprowadzonych w 2010 r.
przez pracowników poznańskiego Oddziału CDR w Brwinowie. Badaniami objęto Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST) w wybranych województwach, zatem wynik ankietyzacji jest oparty o punkt widzenia gmin na tego typu inicjatywy. W drugiej części
opracowania (pierwsza część zamieszczona została w numerze 1/2011 kwartalnika) poruszono kwestię dotychczasowych doświadczeń gmin w finansowaniu projektów oraz w ich
realizacji. Podsumowano udział gmin w inicjatywie LEADER, w tym realizację projektów
Odnowy wsi w ramach osi IV PROW i przedstawiono jak oceniana jest ta metoda przez
JST. Artykuł przedstawia także opinie gmin co do zakresu realizacji projektów Odnowy
Wsi w przyszłości, a także opisuje potrzeby edukacyjne i szkoleniowe JST w tym zakresie.
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Article presents the results of survey research conducted in 2010 by the staff of The
Agricultural Advisory Centre in Brwinów, Poznan Branch, on the financing and implementation of Village Renewal projects (Pol. “Odnowa wsi”) in Polish rural areas. Survey
covered Polish local self-government units (Gminas) in chosen regions (voivodeship level), therefore the results of the research reflect their point of view on this kind of local
projects. Second part of the article (first part was presented in no. 1/2011 of the magazine)
presents the issues of to date experiences in the implementation and financial aspects of
Village Renewal Project in Polish Gminas. Authors summarize the participation of Gminas in LEADER program (within Polish Rural Development Program; 2007-2013) and
present the general assessment of this method of gaining finances for implementation of
the Village Renewal projects. Article refers also to the opinions of Gminas on the future
scope of Village Renewal projects in Poland and shows the educational and training needs
of staff dealing with this kind of projects on the level of Gminas.
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POMOC DZIECIOM I MŁODZIEŻY ZE ŚRODOWISK
POPEGEEROWSKICH NA PRZYKŁADZIE DZIAŁAŃ AGENCJI
NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH
1. Wstęp
Zgodnie z rządowymi planami reformy rolnej, w 1949 r. utworzono Państwowe
Gospodarstwa Rolne (PGR). Powstawanie wzorcowych gospodarstw socjalistycznych, wspomagano ekonomicznymi środkami przymusu stosowanymi wobec
chłopów. Miały one na celu, szczególnie w pierwszej fazie, ustanowienie nowego
ładu w rolnictwie oraz pozbawienie rolników autonomii gospodarczej1. Pomimo
wysiłków propagandowych i przeprowadzaniu kolejnych reorganizacji, nie udało
się osiągnąć wcześniej zamierzonych celów. Zamiast szybszego wzrostu gospodarczego, intensywniejszego rozwoju hodowli i upraw czy większej specjalizacji
produkcji, państwowe gospodarstwa były najczęściej nieefektywne oraz źle zarządzane. Pomimo braku zadawalających wyników, proces kolektywizacji kontynuowano, zatrudniając w gospodarstwach coraz więcej osób. W latach 1950-1990
w przeciętnym pegeerze pracowało średnio około 378 osób (Tab.1). Na 100 ha
użytków rolnych przypadało 14 chłopów. W połowie lat 70. pracowali oni więcej
niż robotnicy zatrudnieni w przemyśle (1969 godzin rocznie), czy budownictwie
(2076), bo około 2328 godzin rocznie (w produkcji zwierzęcej - 2664)2.
Pośród zatrudnionych w PGR-ach osób, utrzymywał się niski poziom wykształcenia, ich praca była oceniana jako najmniej ambitna i często spotykała się
z pogardą okazywaną zwłaszcza przez innych mieszkańców wsi3. Ostatecznie,
1 M. Halamska, (1998): Dekolektywizacja rolnictwa w Europie środkowej i jej społeczne kon-

sekwencje, Warszawa, s.21.
2 I. Bukraba-Rylska, (2008): Socjologia wsi polskiej, Warszawa, s. 349.
3 A. Bereza, T. Kasprzak, (2004): Wewnętrzny Sybir czyli ballada o pegeerach. Niebieska Linia,
nr 5, s.6.
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Państwowe Gospodarstw Rolne, okazały się nieopłacalne, a zużycie pracy, energii
i środków było zdecydowanie większe niż w gospodarstwach indywidualnych.
Liczba osób zatrudnionych w Państwowych Gospodarstwach
Rolnych w latach 1950-1990
Lata

Zatrudnieni [tys.]

Osoby na 100 ha

1950
1960
1970
1980
1990

276,3
339,3
391,4
490,3
395,0

15,1
14,0
13,6
13,3
12,1

Tabela1

Źródło: I. Bukraba-Rylska, (2008): Socjologia wsi polskiej, Warszawa s. 347.

Wobec niskiej wydajności i zmian politycznych, w 1991 r. zapadła decyzja
o ich likwidacji. Razem z wielkoobszarowymi, zadłużonymi gospodarstwami
i ulegającymi dewastacji budynkami, bez pracy zostało ponad 300 tys. byłych
pracowników4. Ich rodziny stanowiły dwa miliony osób, zajmujących 333 tys.
mieszkań w 6 tys. miejscowościach5. Cała ta grupa społeczna, która w początkach
lat 90. została pozbawiona podstawowego źródła utrzymania znalazła się w bardzo niekorzystnym położeniu. Przyzwyczajeni do gwarantowanych cen zbytu czy
możliwości pokrywania niedoborów finansowych z budżetu, pozbawieni aspiracji
edukacyjnych związanych z zagwarantowana pracą, często nie potrafili funkcjonować w warunkach gospodarki rynkowej. Wcześniejszy, rozbudowany system
socjalny sprawiał, że nie musieli oni zabiegać o źródła dochodów ani przejawiać
żadnej inicjatywy w rozwiązywaniu bieżących problemów6. Przekonanie, że nowe
warunki są dla nich krzywdzące oraz brak kwalifikacji czy wykształcenia, sprawiały, że nawet w późniejszych latach, pomimo stabilnej koniunktury gospodarczej, bezrobocie na obszarach popegeerowskich sięgało 21%7. 1/3 tych osób nie
miała pracy przez ponad 2 lata, co oznaczało, że szanse na aktywizację zawodową
były bardzo małe8. Dodatkowym problemem był wysoki stopień izolacji społecznej. W obrębie PGR-ów tworzono instytucje socjalne, edukacyjne czy kulturalne, które sprawiały, ze osiedla były niemal samowystarczalne. Skupieni w swojej społeczności pracownicy i ich rodziny nie musieli utrzymywać kontaktów ze
4 W. Zgliński, (2008): Przekształcenia restrukturyzacyjno-własnościowe Państwowych Gospo-

darstw Rolnych oraz obecne zagospodarowanie obszarów popegeerowskich [w:] „Rynki pracy na
obszarach popegeerowskich – raport z badań, Warszawa, s. 4.
5 W. Zgliński, (2007): Podział ziemi wspólnej. Academia, nr 1, s. 32.
6 S. Zawisza, M.Skomra, (2008):Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej poprzez system wsparcia stypendialnego AWRSP, materiały konferencyjne, s. 3, www.univ.rzeszow.pl.
7 Rynki pracy na obszarach popegeerowskich – raport z badań, (2008): Warszawa, s. 46.
8 Tamże.
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znajdującymi się często w znacznej odległości wsiami czy miastami. Pogłębiało
to narastające różnice i podział społeczny wśród ludności wiejskiej oraz późniejszy negatywny obraz środowisk popegeerowskich. Po 20 latach, które minęły od
likwidacji Państwowych Gospodarstw Rolnych, problemy wynikające z braku odpowiednich rozwiązań, nadal istnieją. Kilkuletni okres intensywnej pomocy organizowanej przez instytucje państwowe, okazał się niewystarczający. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie problemu środowisk wiejskich, zwłaszcza
popegeerowskich, podkreślenie znaczenia pomocy oferowanej przez Agencję
Nieruchomości Rolnych oraz ukazanie potrzeby dalszych działań w tym zakresie.
Ważne jest również zwrócenie uwagi na zbyt mały udział instytucji państwowych
i pozarządowych w poprawie sytuacji byłych pracowników PGR-ów i ich rodzin.

2. Pomoc środowiskom popegeerowskim
Rozpad PGR-ów, którego następstwem było pogorszenie materialnej sytuacji
jego pracowników, miał ogromny wpływ na późniejsze problemy rodzin wiejskich. Wynikające z tego zaniedbania edukacyjne czy kulturalno-intelektualne,
sprawiły, że mający korzenie w tych środowiskach musieli pokonać więcej barier
i problemów adaptacyjnych. Trudne warunki bytowe niekorzystnie wypływały na
rozwój i wychowanie dzieci. Skutkowało to kształtowaniem kolejnego pokolenia,
które charakteryzowało się bezradnością i oczekiwaniem na pomoc udzielaną
przez zakład pracy lub państwo9.
Jedną z instytucji, która podjęła działania na rzecz środowisk pegeerowskich
była Agencja Nieruchomości Rolnych (wcześniej Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa). Aby poprawić sytuację dochodową oraz standard życia, konieczne
było dostarczanie wiedzy i umiejętności dorosłym mieszkańcom wsi. Doskonalenie kwalifikacji, modernizacja gospodarstw, a także unowocześnienie procesów
wytwórczych było podstawowym warunkiem poprawy kondycji gospodarstw10.
Równocześnie z próbami aktywizacji dorosłych mieszkańców wsi, ANR angażowała się w opiekę oraz pomoc materialną skierowaną do dzieci i młodzieży, szczególnie tych pochodzących z rodzin wielodzietnych czy patologicznych. Działania te były niezwykle ważne, głównie ze względu na to, że dzieci były najbardziej
narażone na wykluczenie społeczne. W 38% rodzin pegeerowskich wychowywano dwójkę dzieci, 28% miało jedno dziecko, 19% troje11. Rodzin z czwórką lub
większą liczbą dzieci było około 15%12. Przede wszystkim były one pozbawione
9 E. Szpak, (2005): Między osiedlem a zagrodą. Życie codzienne mieszkańców PGR-ów Warszawa, s. 182.
10 I. Hamerska, S. Roczkowska-Chmaj, (2008): Wykształcenie i wiek rolników a wskaźnik postępu naukowo-technicznego. Inżynieria Rolnicza, nr 11, s. 75.
11 I. Bukraba-Rylska..., s. 352.
12 Tamże.
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dostępu do zaplecza niezbędnego dla ich pełnego rozwoju oraz wsparcia rodziców, samych pozostawionych w ciężkiej sytuacji. Z tych powodów, jednymi z najważniejszych działań była koncentracja wysiłków na eliminacji ubóstwa dzieci
z obszarów PGR-ów. Podstawowymi problemami były: niedożywienie, czego
efektem była podatność na choroby; złe warunki mieszkaniowe; brak odzieży,
podręczników oraz niezbędnych pomocy szkolnych, a także utrudnione warunki do nauki13. Taka sytuacja skutkowała niskim poziomem wykształcenia. Brak
wiedzy i kwalifikacji doprowadzały do trwania w kręgu biedy i bezrobocia. Dzieci
urodzone i zamieszkałe na wsi, miały mniejsze szanse na kształcenie i wybranie
zawodu nie związanego z rolnictwem14.
W latach 1996-2003 oddziały terenowe ANR zorganizowały wypoczynek letni
i zimowy dla około 106,7 tys. dzieci i młodzieży z rodzin bezrobotnych byłych
pracowników gospodarstw rolnych Skarbu Państwa (Tabela 2). Uczestnicy wyjazdów otrzymywali również odzież, obuwie i środki higieny osobistej. Liczba korzystających z kolonii osób rosła niemal z każdym rokiem. Niewielki spadek zainteresowania odnotowano jedynie w 1998 r. W 1999 r. ponownie wzrosła ilość chętnych. Dzięki środkom ANR, na kolonie wyjechało 8 801 dzieci, w tym 765 brało
udział w zimowiskach, a 900 w półkoloniach. Najwięcej, bo 5 136, skorzystało
z dwutygodniowych kolonii i obozów letnich. W stosunku do 1996 r., w 2003 r.
liczba dzieci wyjeżdzających na kolonie i półkolonie finansowane przez Agencję,
powiększyła się 18-krotnie. Przeznaczono na ten cel ponad 33 mln zł.
Tabela 2
Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży
przez ANR w latach 1996-2003
Rok
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Razem

Liczba dzieci i młodzieży
1 597
3 624
3 540
6 801
12 324
23 000
27 026
28 750
106 662

Wydatki ANR [w mln zł]
0,68
1,83
1,89
.
.
13,6
.
15,2
33,2

Źródło: Raporty z działalności Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa za lata
1996-2003, opracowanie własne.
13 M. Dziubińska-Michalewicz, (2004): Problemy bezrobocia i ubóstwa na terenach byłych

Państwowych Gospodarstw Rolnych, Warszawa, s. 12.
14 G. Czapiewska, (2003): Przeobrażenia wsi i rolnictwa w wybranych gminach subregionu
słupskiego, [w:] Współczesne przeobrażenia i przyszłość wsi polskiej, pod red. B.Górza, C. Guzika,
Kraków, s. 24.
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Działaniom tym towarzyszyło przeznaczanie funduszy na leczenie sanatoryjne, pomoc dzieciom niepełnosprawnym oraz dożywianie.
W 1998 r. ANR wydała 162,5 tys. zł na rehabilitację dzieci upośledzonych
umysłowo z terenów wiejskich. Sponsorowała także leczenie sanatoryjne, z którego skorzystało m.in. 30 matek z dziećmi (19 tys. zł)15. W 2001 r. na akcje ochrony
zdrowia przeznaczono 2 mln zł. W kolejnych latach pomocą medyczną objęto
22 tys. dzieci (2002 r.), w 2003 r. (14,4 tys.), 3 tys. (2004 r.)16. Poza tymi działaniami, oddziały terenowe corocznie organizowały tzw. białe soboty i niedziele.
W ramach tych akcji lekarze specjaliści badali i udzielali porad mieszkańcom wsi
popegeerowskich, którzy na co dzień mieli utrudniony dostęp do służby zdrowia.
Natomiast w pierwszym okresie realizowania programu dożywiania, Agencja
przeznaczyła na ten cel 223 tys. zł (rok szkolny 1996/1997)17. W następnym roku
skorzystało z niej 341 dzieci. również w kolejnych latach kontynuowano akcję.
W 2001 r. na ten cel przeznaczono 4,6 mln zł (w tym fundusze na dowożenie do
szkół)18. W 2002 r. ANR sfinansowała dożywianie około 80 tys. dzieci (na całą
pomoc socjalną w tym roku przeznaczono 39 mln zł.), w 2003 r. - 73,3 tys. dzieci
(16 mln zł), w 2004 – 71,8 tys. 19
Inną formą pomocy było organizowanie dowożenia dzieci do szkół. Było to
działanie ważne ze względu na niewielką ilość szkół wiejskich oraz duże odległości,
które trzeba było pokonać aby do nich dotrzeć. Przedsięwzięcia te podejmowano
cyklicznie do 2004 r. M.in. w 1998 r. zakupiono autokar dla gminy Dubeninki, dzięki któremu przewożono do szkół około 150 dzieci z 6 osiedli popegeerowskich20.
W 2002 r. do szkół przewieziono 15 tys. osób, a w 2003 r. – 3,7 tys.21
Nie były to jedyne działania podejmowane przez Agencję. W 2000 r., zaangażowała się także w pokrycie kosztów przejazdu i wyżywienia dla dzieci biorących
udział w programach „Promujemy swój region”. W tym samym roku, Agencja
wpłaciła na rzecz Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej składkę członkowską
w wysokości 150 tys. zł z przeznaczeniem na pomoc środowiskom popegeerow15 Raport z działalności Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa za 1998 r., (1999), Warszawa, s. 51-52.
16 Raporty z działalności Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa/ Agencji Nieruchomości
Rolnych za lata 2000-2004.
17 Tamże.
18 Raport z działalności Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa za 2001 r., Warszawa 2002, s. 51.
19 Raporty z działalności Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa/Agencji Nieruchomości
Rolnych za lata 2002 -2004.
20 Raport z działalności Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa za 1999 r., (2000), Warszawa, s. 48.
21 Raporty z działalności Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa/Agencji Nieruchomości
Rolnych za lata 2002 -2003.
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skim22. Oprócz tego ANR co roku rozdysponowywała środki na wyposażenie
szkół, stołówek i sal gimnastycznych. Z dodatkowych funduszy na remonty i odbudowę skorzystało 87 szkół w Polsce. Sponsorowała również i organizowała zajęcia kulturalne i sportowe.
Umożliwienie dostępu do dobrych usług edukacyjnych było jednym z warunków przeciwdziałania biedzie i wykluczeniu społecznemu dzieci ze zmarginalizowanych środowisk wiejskich23. Agencja realizowała programy mające
na celu wypłacanie stypendiów. Od 1998 r. jednym z nich była „Poprawa szans
edukacyjnych dzieci z osiedli popegeerowskich”. Jego głównym założeniem było
zwiększenie szans lub umożliwienie dzieciom pochodzącym z najuboższych obszarów, zdobycia wykształcenia średniego. W 1998 r. z programu skorzystało 650
dzieci24. Od tego samego roku, Agencja wypłacała stypendia dla uczniów szkół
średnich i ponadgimnazjalnych. Ich wysokość wynosiła 200 zł. Warunkiem jego
otrzymania było pochodzenie dzieci ze środowisk byłych pracowników PGR-ów
oraz zamieszkiwanie na terenie wiejskim lub w mieście do 20 tys. mieszkańców.
W 2002 r. wypłacono 20,4 tys. stypendiów. W roku 2003/2004 przyznano 48 tys.
stypendiów. Natomiast w ostatnim roku realizacji programu (do 30 czerwca
2005 r.) wypłacono 46 tys. stypendiów.
W roku szkolnym 2002/2003 i 2003/2004 Agencja współfinansowała również program fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” Konferencji Episkopatu Polski. Został on skierowany do uczniów gimnazjów. W pierwszym roku stypendia
otrzymało 219 uczniów, a w drugim 10225.
Jedną z form pomocy środowiskom popegeerowskim były stypendia pomostowe (Segment 1A). Realizowano je od roku akademickiego 2002/03. Ich celem było
wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez fundowanie stypendiów na pierwszy
rok dziennych studiów magisterskich na uczelniach państwowych. Pomoc finansową mogli uzyskać uczniowie, którzy mieszkali na wsi lub w małym mieście (do
20 tys. mieszkańców), ich rodzice pracowali w PGR-ach przez co najmniej 3 lata,
a dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał 0,7 najniższego wynagrodzenia26.
Fundatorami programu były: Agencja Nieruchomości Rolnych, Narodowy Bank
Polski, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności oraz 21 lokalnych organizacji pozarządowych współpracujących z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce
22 Raport z działalności Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa za 1999 r...., s. 47.
23 D. Waloszek, (2008): Edukacja jako strategia przeciwdziałania biedzie i wykluczeniu. Stu-

dium możliwości, www.przeciw-ubostwu.brpo.gov.pl
24 A. Szczurówna, E. Smolik, (2001): Zmieniająca się hierarchia zadań realizowanych przez
AWRSP. Agroprzemiany, nr 2, b.p.
25 Raport z działalności Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa za 2003 r., (2004), Warszawa, s. 48.
26 G. Kapelko, (2002): Stypendia pomostowe. Agroprzemiany, nr 5, bp.
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i Fundacją Batorego. Realizacją programu, czyli przede wszystkim wypłatą stypendiów i całą techniczną stroną przedsięwzięcia, zajmowała się Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości. W ciągu 9 lat realizowania programu, skorzystało z niego 6 992 osób27. Zainteresowanie projektem było duże zwłaszcza w pierwszych
4 latach. W roku akademickim 2002/2003 wzięło w nim udział 943 dziewcząt
i chłopców. W kolejnych edycjach stypendia otrzymało: 1417 osób (2003/2004),
1178 (2004/2005) oraz 1028 (2005/2006). W późniejszym czasie liczba stypendystów w tym segmencie zaczęła spadać. W 2006/2007 pomoc otrzymało 806 osób,
a w latach następnych odpowiednio 674, 352 i 335. Natomiast w ostatnim roku
2010/2011 pomoc finansową uzyskało 259 uczniów. Przez wszystkie lata realizacji
stypendiów pomostowych w samym Wrocławiu Oddział Terenowy wraz z Fundacją rozpatrzył pozytywnie 464 wniosków (6,6% podań z terenu całego kraju). Najwięcej laureatów w pierwszych latach uzyskania stypendiów wybierało kierunki
związane z ekonomią, zarządzaniem i gospodarką przestrzenną.
Innym powszechnym problemem dla młodych ludzi wywodzących się ze
środowisk popegeerowskich był brak możliwości zatrudnienia oraz trudności
z utrzymaniem pracy. Z badań przeprowadzonych na terenie województw lubuskiego i warmińsko-mazurskiego w 2002 r. wynikało, że 77% matek nadal oceniało trudności w uzyskaniu pracy przez młodzież z rodzin popegeerowskich, za bardzo duże28. Aby walczyć z bezrobociem na wsi, w 2003 r. ANR realizowała m.in.
program „Zielone miejsca pracy”. Z jego środków pokrywano koszty zatrudnienia
absolwentów przez 6 miesięcy. Skorzystało z niego 948 osób. Agencja na ten cel
przeznaczyła 4,3 mln zł.
Jednym z najdłużej realizowanych projektów (2002-2009) była współpraca
Agencji z Caritas Diecezji Warszawskiej w prowadzeniu Bursy Promocji Zawodowej - „Przystań na Skarpie”. Oferta przeznaczona była dla dziewcząt w wieku od
18 do 25 lat wywodzących się z rodzin popegeerowskich. Otrzymały one możliwość pobytu w Warszawie i pomoc w uzyskaniu pracy29. W ciągu 8 lat, w internacie zatrzymało się 600 osób. Nie wszystkie z nich znalazły zatrudnienie. Część, nie
mogąc poradzić sobie z postawionymi im wymaganiami, wracała na wieś.

27 Stypendia pomostowe, edycja I-IX w liczbach, (2011), materiały Fundacji Edukacyjnej
Przedsiębiorczości.
28 Z. Kawczyńska-Butrym (pod red.), (2004): Kobiety i ich rodziny w osiedlach byłych pegeerów, pod red., Olsztyn, s. 90.
29 Raport z działalności Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa za 2005 r., (2006), Warszawa, s. 58.
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3. Wnioski
Negatywnymi skutkami transformacji ustrojowej, objawiającymi się w społeczeństwie, a w szczególności środowiskach popegeerowskich, były poczucie zagubienia, apatia, bezsilność, brak zaufania do instytucji, kryzys tożsamości oraz brak
myślenia perspektywicznego30. Czynniki te miały bezpośredni wpływ na wysoki
stopień bezrobocia. Największe problemy ze znalezieniem zatrudnienia mieli pracownicy administracyjno-biurowi i niewykwalifikowani robotnicy rolni (zwłaszcza ci, związani z produkcją zwierzęcą)31. Brak możliwości zarabiania sprawił, iż
80% rodzin byłych pracowników PGR-ów otrzymywała przychody poniżej średniej krajowej, a co druga rodzina korzystała z opieki społecznej32. Jedną z instytucji, która miała za zadanie niwelować te czynniki była ANR, niosąca pomoc
ludziom z biednych i zacofanych obszarów byłych gospodarstw państwowych.
Szczególnie ważne okazało się wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do szkół oraz studiów wyższych. Niski poziom edukacji był przyczyną małej
konkurencyjności młodzieży wiejskiej w próbach dostania się na studia. Z badań
przeprowadzonych w 2000 r. wynikało, że w tym czasie 75% studentów pochodziło z miasta, a jedynie 23% ze wsi33. Jednym z podstawowych czynników pogarszających tą sytuację była bariera finansowa. Perspektywy uzyskania stypendiów mogły być jednym ze sposobów zmiany tej sytuacji. Stanowiły one element
skutecznej motywacji do intensywnej nauki i podjęcia studiów, pomimo ciężkiej
sytuacji życiowej. Istotną rolę Agencja spełniła dbając również o wypoczynek dla
dzieci, które bez tej pomocy nie miałyby szans na wyjazdy kolonijne czy obozy.
W 2004 r. wprowadzone zostały zmiany w ustawie dotyczącej zakresu działalności ANR. Z dniem 5 maja, Agencja zaprzestała podejmowania działań na rzecz
tworzenia nowych miejsc pracy oraz udzielania pomocy ludziom związanym
z byłymi gospodarstwami państwowymi. Pośród pracowników Agencji panowała opinia, że nie jest to decyzja właściwa34. Kadra ANR posiadała doświadczenie w pracy na rzecz społeczności popegeerowskich, znała specyfikę środowiska,
a poprzez liczne działania, zyskała zaufanie byłych pracowników gospodarstw
państwowych. W momencie przyjęcia ustawy, wiele z programów nie zostało
przejętych przez inne instytucje. Po interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich
30 Iwona Kabzińska, (2009): Trauma kulturowa. Doświadczanie zmian systemowych w postsocjalistycznej Polsce, s. 84. http://www.doiserbia.nb.rs/
31 W. Dzun, Państwowe Gospodarstwa Rolne w procesie przemian systemowych w Polsce,
(2005), Warszawa, s. 267.
32 Tamże, s. 278.
33 Program rozwoju edukacji na obszarach wiejskich na lata 2008-2013, Warszawa 2008, s. 7.
34 M. Stec, Instytucje i programy aktywizujące bezrobotnych na obszarach popegeerowskich:
raport z badania jakościowego, [w:] „Rynki pracy na obszarach popegeerowskich – raport z badań,
Warszawa 2008, s. 39.
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doprowadzono do końca programy wypłat stypendiów, które były jednymi z kluczowych elementów pomocy35. Po 2004 r. jedynym działaniem Agencji na rzecz
środowisk byłych PGR-ów, była współpraca z Państwowymi Urzędami Pracy przy
tworzeniu oferty odbycia staży w oddziałach ANR w ramach programu „Pierwsza
praca”.
Zaniedbania jakim podlegały obszary wiejskie były źródłem szeregu niepożądanych zjawisk społecznych takich jak bezrobocie i bieda. Pogłębiane były one
przez ogólnie zły stan rolnictwa, brak dotacji czy błędną politykę rolną przed
okresem transformacji ustrojowej. Nieskuteczne rozwiązania sprawiły, iż problemy kumulowały się, narastały oraz zaczęły stanowić poważne i trudne wyzwanie
ostatnich dziesięcioleci. Dodatkowo, kolejne lata wzrostu gospodarczego, funduszy unijnych i tworzenia wyspecjalizowanych gospodarstw w okresie przed i po
akcesyjnym, stopniowo pogłębiały przepaść dzielącą rozwijające się obszary wiejskie i tereny byłych PGR-ów.
Bez szeroko zakrojonej pomocy innych instytucji, działania Agencji Nieruchomości Rolnych miały ograniczony charakter. Jednakże do 2004 r. programy
przez nią realizowane wzbudzały duże zainteresowanie. Świadczyło to o zapotrzebowaniu na tego typu aktywność pośród środowisk popegeerowskich. Jednakże,
pomimo wysiłków mających na celu wspieranie edukacji czy podnoszenie kwalifikacji, kolejne pokolenie wywodzące się z rodzin byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych, nadal miało większe problemy adaptacyjne niż ich
rówieśnicy. Niezdolność czy też niechęć do podejmowania pracy byłych pracowników sprawiała, że ciągle istniały obszary-relikty minionego ustroju, które miały
ograniczony potencjał i były słabe ekonomicznie. Aby je zlikwidować oraz ograniczyć negatywne zjawiska społeczne, niezbędne jest dalsze tworzenie systemów
wsparcia lub powierzanie takich zadań odpowiednim instytucjom, ukierunkowanym na problemy byłych pracowników PGR-ów. Zwiększanie szans osób wywodzących się z rodzin popegeerowskich, może w przyszłości przynieść wymierne
korzyści w postaci lepszego wykształcenia, uzyskania lepszej pracy, podejmowania nowych działań czy nowoczesnego gospodarowania użytkami rolniczymi.
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NA PRZYKŁADZIE DZIAŁAŃ AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

Słowa kluczowe: Agencja Nieruchomości Rolnych, Państwowe Gospodarstwa Rolne, wyrównywanie szans edukacyjnych, sytuacja rodzin wiejskich
STRESZCZENIE

Likwidacja Państwowych Gospodarstw Rolnych pozbawiła źródła utrzymania ponad
300 tys. pracowników oraz ich rodzin. Następstwem tych decyzji była utrzymująca się
przez następne lata trudna sytuacja materialna rodzin wiejskich. Zaniedbania edukacyjne
czy kulturalno-intelektualne, brak finansów oraz złe warunki mieszkaniowe potęgowały
izolację, problemy adaptacyjne i marginalizację środowisk byłych pracowników. Najbardziej narażone na wykluczenie społeczne były dzieci. Aby poprawić ich sytuację oraz wyrównać szanse na lepsze wykształcenie, Agencja Nieruchomości Rolnych w latach 19962004 organizowała letni i zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży, finansowała leczenie oraz fundowała stypendia. W 2004 r. ANR zaprzestała działalności na rzecz środowisk
popegeerowskich, a większość programów nie była kontynuowana przez inne instytucje
czy organizacje.
ADRIANA MERTA
THE HELP TO CHILDREN AND YOUNG PEOPLE FROM FORMER STATE FARMS
ENVIRONMENT ON THE EXAMPLE OF ACTIVITIES OF AGRICULTURAL
PROPERTY AGENCY

Key words: Agricultural Property Agency, State Farms, equal educational opportunities,
situation of rural families
SUM M A RY

Liquidation of State Farms deprived more than 300 thousand workers and their families of their livelihood. The consequence of these decisions was a difficult material situation of rural families sustaining over the next years. Educational and cultural-intellectual
neglect, the lack of finances and poor housing conditions intensified the isolation, adaptation problems and marginalization of the communities of former employees. Children
were most vulnerable to social exclusion. To improve their situation and to equalize opportunities for better education, Agricultural Property Agency in 1996-2004 organized
the summer and winter holidays for children and young people, funded treatment and
scholarships. In 2004, the Agency ceased operations for the former State Farm environments, and most programs were not continued by other institutions or organizations.
e-mail: adriana.merta@pwr.wroc.pl
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STANISŁAW STOBIECKI
Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
Oddział Sośnicowice

FAŁSZERSTWA ŚRODKÓW POWAŻNYM PROBLEMEM
OCHRONY ROŚLIN
Podrabiane środki ochrony roślin stanowią 8-9% wartości całego rynku europejskiego tego asortymentu. Szacuje się, że w Polsce może to być około 10%. Jest to wartość towaru w granicach 150 mln zł. Mimo wielu działań nie udaje się ograniczać
tego zjawiska. Pytanie: jak walczyć z fałszerzami? jest stale aktualne.
Fałszowanie produktów jest powszechne w wielu branżach – od odzieży, kosmetyków do leków. W ochronie roślin jest to szczególnie niebezpieczne, gdyż
może dojść do zagrożenia zdrowia ludzi i zwierząt, uszkodzenia bądź zniszczenia
płodów rolnych, względnie do naruszenia stanu środowiska naturalnego. Jedną
z najgorszych konsekwencji jest narażenie konsumenta na długofalowe skutki
spożywania pokarmów, które w wyniku stosowania nieprzebadanych odpowiednio środków mogą zawierać toksyczne pozostałości zanieczyszczeń, które znalazły się w niekontrolowanych, sfałszowanych preparatach. Przy obecnym rozwoju
nauki i techniki oraz przy dostępnych technologiach syntezy związków chemicznych, produkcji opakowań i wysokim poziomie poligrafii – proceder fałszowania
środków ochrony roślin nie stanowi wielkiego problemu technicznego. Ogromny
aspekt ekonomiczny, porównywalny z handlem narkotykami stymuluje te działania, w których straty ponoszą nie tylko producenci oryginalnych środków, ale
również skarb państwa w postaci niepobranych podatków oraz rolnicy jeśli dojdzie do zniszczeń lub uszkodzeń upraw chronionych „fałszywkami”.
Nie tylko produkcja, ale też sprzedaż i stosowanie podrobionych środków
ochrony roślin narusza szereg przepisów prawnych. Najważniejsze to przepisy
Kodeksu Karnego. Art. 165 Kodeksu głosi, że: „Kto sprowadza niebezpieczeństwo
dla życia lub zdrowia wielu osób albo dla mienia w wielkich rozmiarach wyrabiając lub wprowadzając do obrotu szkodliwe dla zdrowia substancje, środki spożywcze lub inne artykuły powszechnego użytku lub te środki farmaceutyczne nie
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odpowiadające obowiązującym warunkom jakości, podlega karze pozbawienia
wolności od 6 miesięcy do lat 8”.
Z kolei artykuł 182 KK reguluje problem zanieczyszczenia środowiska, który
występuje przy stosowaniu podrobionych środków, a artykuły 270 i 306 KK dotyczą ochrony własności intelektualnej i znaków towarowych. Naruszenie przepisów Ustawy o ochronie roślin z dnia 18 grudnia 2003 r. ( Dziennik Ustaw Nr
133, poz. 849), np. w zakresie nielegalnego wprowadzania środków niezgodnych
ze szczegółowo opisanymi w procesie ich dopuszczania do obrotu zasadami – jest
również oczywiste.
Jedną z instytucji zaangażowaną w zwalczanie procederu fałszowania środków
jest Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy ( IOR-PIB), Oddział
Sośnicowice. Jego Zakład Analizy Środków Ochrony Roślin zajmuje się między
innymi: przedłużaniem okresów ważności środków ochrony roślin (ś.o.r.), wydawaniem atestów analitycznych oraz orzeczeń w sprawach spornych i reklamacjach,
badaniem jakości koncentratów technicznych służących do produkcji preparatów
ochrony roślin, w tym też preparatów generykowych. Bardzo ważnym jest także
porejestracyjne sprawdzanie jakości ś.o.r. znajdujących się w obrocie handlowym.
W tej grupie poważną pozycję zajmuje badanie środków sfałszowanych lub podejrzanych o sfałszowanie. Stabilne finansowanie przedmiotowej placówki zapewnia
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poprzez umieszczenie tematu kontroli jakości środków ochrony roślin w tzw. Programie Wieloletnim, który posiada środki
z centralnych funduszy krajowych.
W Polsce podczas dokonywania analiz kontrolnych środków ochrony roślin
można znaleźć najczęściej cztery rodzaje fałszerstw:
1. Preparaty analogiczne z oryginalnymi – tzw. „pełna” podróbka formy użytkowej środka ochrony roślin w podrobionym (często bardzo dobrze) opakowaniu. Podróbki takie nie wzbudzają podejrzeń, ponieważ nie sprawiają
trudności w aplikacji i dobrze działają. Są jednak niebezpieczne, gdyż mogą
zawierać niewiadome toksyczne zanieczyszczenia, z powodu innego niż
oryginalne pochodzenia substancji aktywnej i braku odpowiedniej kontroli
produktu.
2. Preparaty przepakowane do nowych, podrobionych opakowań zaopatrzonych w aktualną datę produkcji, pochodzące z zakwestionowanych partii
towarowych, o gorszej jakości, zanieczyszczonych, o mniejszej zawartości
substancji aktywnej. Powoduje to pogorszenie skuteczności ochrony oraz
możliwość zanieczyszczenia płodów rolnych i środowiska, a także możliwość wystąpienia efektów fitotoksyczności.
3. Preparaty przepakowane do nowych podrobionych opakowań zawierające
w rzeczywistości inny niż deklarowany na etykiecie produkt. Spotyka się zastąpienie droższego preparatu – tańszym, środka wieloskładnikowego o szerokim spektrum działania – środkiem jednoskładnikowym o ograniczonym
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spektrum. Bywa też, że zastępuje się produkt zupełnie innym środkiem
o innym zakresie działania. W takich przypadkach następuje spotęgowanie
wszystkich wymienionych wcześniej efektów negatywnych.
4. Środki w podrobionych opakowaniach, często bez etykiet lub w przypadkowych pojemnikach pochodzące z nielegalnego i niewłaściwego importu
równoległego lub z przemytu. To również nielegalny i niebezpieczny proceder, gdyż może doprowadzić do mylnego zastosowania, przekroczeń w pozostałościach na roślinach lub niewłaściwego obchodzenia się z produktem.
Poza tym jest to przestępstwo polegające na naruszeniu praw własności oryginalnego producenta i przepisów celno-skarbowych.
W praktyce przedstawienie materiału dowodowego pozwalającego stwierdzić,
że fałszywy środek sprowadza niebezpieczeństwo dla życia ludzi jest bardzo trudne. Sprowadza się to do konieczności udowodnienia przez pełną identyfikację
jakościową i ilościową obecności zanieczyszczenia o znanych niebezpiecznych
właściwościach toksykologicznych.
Zadanie laboratorium analitycznego odpowiedzialnego za wykrywane fałszerstw polega przede wszystkim na identyfikacji preparatu, określeniu zawartości substancji aktywnych, zbadaniu własności fizykochemicznych i analizie jakościowej tzw. „profilu zanieczyszczeń” w porównaniu z oryginalnym porównawczym preparatem standardowym. W niektórych przypadkach ocenia się również
oryginalność opakowania i etykiety – instrukcji stosowania. Profil zanieczyszczeń
daje często odpowiedź czy produkt jest oryginalny czy podrobiony - ale nie zawsze. Dla stwierdzenia identyczności może być potrzebne ilościowe określenie
obecnych zanieczyszczeń.
W celu wykrycia często bardzo subtelnych różnic w stosunku do środków oryginalnych potrzebne jest bardzo dobre wyposażenie laboratorium analitycznego.
Takim laboratorium dysponuje Oddział Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego zlokalizowany w Sośnicowicach i do niego kierowane są
próbki produktów, co do których istnieje podejrzenie ich sfałszowania. W latach
2009-2010 w Sośnicowicach przebadano ponad 100 takich próbek. Znaleziono
aż 33 próbki, w których wykryto niezgodność z oryginalnym preparatem porównawczym, czyli stwierdzono różnice w składzie i w profilu zanieczyszczeń. W 16
innych próbkach, na podstawie analiz, określono zawartość substancji aktywnej
zaniżonej w stosunku do określonych w procesie rejestracji produktu wymagań
jakościowych. Cyfry te świadczą o skali zagadnienia i powadze zagrożeń.
W naszym kraju trwa bardzo zdecydowana i dobrze zorganizowana kampania
przeciw fałszerstwom w ochronie roślin. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin
i Nasiennictwa, Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin, policja, Centralne Biuro
Śledcze, służby celne, przy wsparciu eksperckim Instytutu Ochrony Roślin – PIB
– stanowią najważniejsze instytucje zaangażowane w to działanie.
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Kampania, kierowana głównie do rolników, zawiera trzy podstawowe przesłania:
– nie korzystaj ze „specjalnych” okazji podczas zakupu środków ochrony roślin,
– rób zakupy tylko w zaufanych sklepach i hurtowniach,
– przy zakupie weź paragon lub fakturę.
Zaufanie do lokalnego punktu sprzedaży ma kluczowe znaczenie i często jest
gwarantem uczciwego towaru. W ramach prowadzonej kampanii przestrzega się
rolników przed zakupami środków niewiadomego pochodzenia, oferowanych
w sprzedaży obwoźnej, promocjach i specjalnych okazjach. W przypadku omawianego asortymentu nie ma „okazji”, nie ma środków „spod lady” tańszych i dobrych. W systemie kontrolnym w Polsce są pieniądze na badania laboratoryjne
podejrzanych o zafałszowanie środków. Swe podejrzenia należy zgłaszać do Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa lub funkcjonariuszom najbliższego posterunku policji. Można więc zbadać, czy środek jest sfałszowany i na
czym polega nieprawidłowość w jego składzie. Jest też możliwość stwierdzenia,
jakiego rodzaju zanieczyszczenia są obecne w badanym preparacie i jakie stanowią one zagrożenia dla ludzi, zwierząt i środowiska. Te możliwości istnieją dzięki wspomnianemu już Programowi Wieloletniemu IOR-PIB zorganizowanemu
i nadzorowanemu przez Ministerstwo Rolnictwa, Departament Produkcji Roślinnej i Ochrony Roślin.
Podsumowując, trzeba wyraźnie podkreślić, że w ostatnich latach bardzo dużo
zrobiono dla polepszenia sytuacji w tym zakresie. Na forum międzynarodowym
działania ECPA ( European Crop Protection Association) przyniosły efekt w postaci akcji skierowanej przeciwko fałszerzom a prowadzonej przez wiele instytucji.
W przedmiotowym obszarze wydano szereg broszur, ulotek, sformułowano
wiele wniosków i zaleceń, obserwuje się też koordynację służb w wielu krajach
i współpracę międzynarodową. Jednak trzeba też stwierdzić, że nawet najlepsza
organizacja i mobilizacja instytucji i służb państwowych nie zastąpi odpowiedniej wiedzy i świadomości osób kupujących środki ochrony roślin. Problem ten
nie istniałby, gdyby nie zapotrzebowanie na „oferty” nieuczciwych dystrybutorów
fałszywych środków ochrony roślin.
e-mail: stocki@ior.gliwice.pl
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PRZEMYSŁAW LECYK
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Oddział Poznań
ZDZISŁAW GINALSKI
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Oddział Radom

BIOGAZOWNIE W REALIZACJI PAKIETU KLIMATYCZNEGO
1. Wstęp
Obecnie przed polską elektroenergetyką stoi szereg bardzo trudnych zadań.
Sprostanie im będzie olbrzymim wyzwaniem nie tylko dla sektora, ale dla całego
społeczeństwa. Do najważniejszych spośród nich należy zaliczyć spełnienie wymogów zawartych w tzw. Pakiecie Klimatycznym. Przewiduje on do 2020 redukcję emisji gazów cieplarnianych o 20%, zwiększenie udziału odnawialnych źródeł
energii w bilansie energetycznym do 20 % oraz podniesienie o 20 % efektywności
energetycznej. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia
23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz
2003/30/WE, będące jednym z elementów pakietu klimatyczno-energetycznego,
nakłada na Polskę cele, które muszą być osiągnięte do 2020 roku w postaci wzrostu udziału energii odnawialnej w bilansie energii finalnej do 15% oraz w rynku
paliw transportowych do 10%. W dokumencie ”Polityka energetyczna Polski do
2025 roku” przyjęto, że wykorzystanie biomasy stanowić będzie podstawowy kierunek rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE). Kierunek ten jest podtrzymany w dokumencie „Polityka energetyczna Polski do roku 2030” przyjętym przez
Radę Ministrów 10. listopada 2009 r. Według Ministra Gospodarki ilość biomasy
pochodzącej z rolnictwa powinna wynosić w 2014 r. około 60%. Tak więc rolnictwo musi pogodzić produkcję żywności i pasz, która powinna być lokalizowana
na lepszych glebach, z produkcją roślinną na cele energetyczne prowadzoną na
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glebach o ograniczonej przydatności rolniczej (gleby bardzo ciężkie, okresowo
nadmiernie uwilgotnione, o niekorzystnych stosunkach powietrzno-wodnych
oraz gleby średnie i lekkie, okresowo nadmiernie przesuszone).

2. Rolnictwo energetyczne - wielki wspólny interes
Ogólnoświatowa sytuacja gospodarcza sprawiła, że powstała nowa dziedzina
gospodarki - agroenergetyka. Pierwszą silną podstawą rozpoczynającej się rewolucji agroenergetycznej na świecie jest stanowisko Stanów Zjednoczonych, które
uważają, że nie wolno dłużej finansować niedemokratycznych państw naftowych
i gazowych - Iranu, Arabii Saudyjskiej, Wenezueli - za pomocą wysokich cen ropy
naftowej i gazu. Stanowisko to skutkuje w USA gwałtownym rozwojem produkcji
biopaliw i wzrostem cen ziemi (w niektórych stanach ziemia zdrożała w 2006 r.
o ponad 30%). Rolnictwo energetyczne będzie w kolejnych latach obszarem bardzo intensywnego rozwoju biotechnologii środowiskowej (ukierunkowanej na
utylizację biomasy odpadowej), biotechnologii w obszarze upraw roślin energetycznych, wyspecjalizowanej teleinformatyki dla potrzeb energetyki rozproszonej
oraz nowoczesnych rozproszonych technologii energetycznych (w postaci biogazowni, agregatów kogeneracyjnych, samochodów hybrydowych, ogniw paliwowych). Należy przy tym podkreślić, że bariera przy wchodzeniu na większość
z rynków wymienianych jako innowacyjne technologie jest jeszcze stosunkowo
niska i całkowicie do pokonania przez polską naukę, przemysł, rolnictwo, wieś
i energetykę.

3. Biomasa
Biomasa stanowi trzecie, co do wielkości na świecie, naturalne źródło energii. Według definicji Unii Europejskiej biomasa oznacza podatne na rozkład biologiczny frakcje produktów, odpady i pozostałości przemysłu rolnego (łącznie
z substancjami roślinnymi i zwierzęcymi), leśnictwa i związanych z nim gałęzi
gospodarki, jak również podatne na rozkład biologiczny frakcje odpadów przemysłowych i miejskich (Dyrektywa 2001/77/WE).
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia
2004 roku, biomasa to stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub
zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów
i pozostałości z produkcji rolnej oraz leśnej, a także przemysłu przetwarzającego ich produkty, a także części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji
(Dz. U. Nr 267, poz. 2656).
Biomasa to najstarsze i najbardziej rozpowszechnione odnawialne źródło
energii. Jest to substancja organiczna występująca w sposób naturalny w środo-
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wisku i powstająca w wyniku procesu fotosyntezy. Biomasę pochodzenia roślinnego
lub zwierzęcego, możemy przetworzyć na biopaliwa, biogaz lub wykorzystać bezpośrednio do spalania. Oprócz celowej uprawy roślin energetycznych możemy wykorzystać
produkty uboczne z rolnictwa (np. słomę, inne części roślin nie przetwarzanych na żywność lub paszę, nadwyżki traw, pomiot drobiu, gnojowicę, odpady rzeźne). Podstawową
zaletą biomasy jako surowca energetycznego w porównaniu z paliwami kopalnymi jest
znaczne ograniczenie emisji CO2 do atmosfery. Rolnictwo ma być w Polsce głównym
producentem biomasy na cele energetyczne, natomiast wykorzystanie biomasy leśnej
będzie stopniowo ograniczane. Polska w UE jest postrzegana jako kraj o dużych potencjalnych możliwościach produkcji biomasy, gdyż pod ten kierunek produkcji
może być przeznaczone około 1,6 -2 mln ha użytków rolnych.

4. Inicjatywy resortu rolnictwa
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi po zapowiedziach UE o wycofaniu się
z dopłat do upraw roślin energetycznych wystąpiło z propozycją wsparcia wykorzystania produktów ubocznych rolnictwa do celów energetycznych, w tym do
produkcji biogazu. Pozytywne doświadczenia zebrane w krajach, które już rozwinęły technologie biogazowe, np.: wNiemczech i Czechach, wskazują na uzasadnioną potrzebę wprowadzania wsparcia niezbędnego do rozwiązania problemu
zwiększającej się ilości produktów ubocznych oraz niewykorzystanych zasobów
biomasy ztrwałych użytków zielonych. Alternatywą braku tego typu działań będą
wysokie koszty pozyskania oraz utylizacji produktów ubocznych rolnictwa i pozostałości przemysłu rolno-spożywczego, które w konsekwencji zostaną przeniesione na ceny żywności. Energetyczne wykorzystanie pozostałości pochodzących
zrolnictwa oraz przemysłu rolno-spożywczego jest racjonalnym sposobem na ich
zagospodarowanie oraz utylizację w sposób umożliwiający pozyskanie odnawialnej energii elektrycznej i cieplnej. Proponowane działanie jest zgodne z celami UE
dotyczącymi produkcji energii, ochrony klimatu oraz produkcji bezpiecznej żywności. W opinii Ministerstwa Rolnictwa środki wspólnotowe mogą zostać efektywnie wykorzystane na cele związane z energetycznym wykorzystaniem biomasy
pochodzenia rolniczego, w tym produktów ubocznych tj.:
• biomasy z trwałych użytków zielonych, niewykorzystywanych w chowie
i hodowli zwierząt;
• pozostałej biomasy powstającej w procesach produkcyjnych, nie mającej
istotnego wpływu na poziom produkcji żywności, np. słomy zbóż roślin oleistych, liści roślin okopowych itp.;
• płynnych i stałych odchodów zwierzęcych;
• biodegradowalnych pozostałości przemysłu rolno-spożywczego.
Według szacunków Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na cele energetyczne możemy wykorzystać ponad 4 mln ton nadwyżek słomy. Wykorzystując nad-
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wyżki z trwałych użytków zielonych możemy uzyskać 1,14 mln m3 biogazu. Około 660 tys. ton pozostałości poubojowych można wykorzystać w biogazowniach.
Gnojowica produkowana w dużych gospodarstwach z powodzeniem może być
równieżużyta do produkcji biogazu. Wykorzystując produkty uboczne rolnictwa
w dużej mierze przyczynimy się do ochrony środowiska. Biomasa na cele energetyczne powinna być wykorzystana lokalnie, wówczas powoduje zatrzymanie
środków finansowych na wsi. Istnieją dwa trendy wykorzystania biomasy: w lokalnej energetyce i w dużych jednostkach energetycznych.

5. Program Innowacyjna Energetyka – Rolnictwo Energetyczne
Biogaz powstaje w procesie beztlenowej fermentacji odpadów organicznych,
podczas której substancje organiczne rozkładane są przez bakterie na związki
proste. Biogaz to gaz stanowiący mieszaninę metanu (40-85%), dwutlenku węgla
(30-55%) i innych gazów w ilościach śladowych, powstających w kontrolowanych
procesach rozkładu biomasy. Do pozyskiwania biogazu służą biogazownie o różnych konstrukcjach. Budowa biogazowni w Polsce w najbliższych latach będzie
traktowana jako priorytet narodowy. Po głębokich analizach stwierdzono, że
wykorzystanie na cele energetyczne produktów odpadowych i pozostałości z rolnictwa oraz przemysłu rolno-spożywczego, w tym płynnych i stałych odchodów
zwierzęcych możliwych do przetworzenia w biogazowniach rolniczych jest działaniem zasadnym.
W Polsce na dzień dzisiejszy mamy 151 biogazowni komunalnych, (w tym
78 wysypisk i 73 oczyszczalnie), z czego tylko 87 wytwarza energię elektryczną. Ponadto istnieje 7 biogazowni rolniczych (5 firmy POLDANOR w tym 1 powstała
z udziałem dotacji UE) oraz 2 biogazownie w Liszkowie i Kalsku. W Polsce mamy
dwie biogazownie wykorzystujące proces pirolizy (przetwarzają skóry i pierze) firmy INDYKPOL. Dwie biogazownie są aktualnie w budowie, będą one wykorzystywały produkty uboczne zprodukcji mleka i spirytusu (Skrzatusz k/Piły). Biogazownie rolnicze jako źródło energii odnawialnej zasadniczo różnią się od pozostałych
OZE (elektrowni wiatrowych, wodnych itp.). Różnica polega na tym, że źródła OZE
poza biogazowniami nie zawierają istotnego elementu jakim jest ”hodowla” żywych
drobnoustrojów. Natomiast na proces wytwarzania energii z biogazu mają wpływ
organizmy żywe, które aby móc się rozwijać i produkować biogaz muszą mieć spełnione określone warunki tj. stałą temperaturę, hermetycznie zamknięty zbiornik
(proces beztlenowy) i odpowiednie pożywienie – tzw. wsad.
Najczęściej ze względów technicznych i technologicznych wytworzony w biogazowniach metan zamieniany jest w zespołach kogeneracyjnych na energię
elektryczną przesyłaną do sieci i energię cieplną wykorzystywaną do ogrzewania domów. Z punktu widzenia polityki energetycznej i ekonomicznej kraju oraz
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warunków uzgodnionych z członkami Unii, budowa instalacji do wytwarzania
energii odnawialnej, w tym biogazu powinna mieć stworzone dogodne warunki,
by mieć szansę stać się rozwiązaniami bardziej powszechnymi i w uzasadniony
sposób opłacalnymi. Ale czy tak jest rzeczywiście?
Program budowy biogazowni rolniczych przewiduje wybudowanie około
2 tys. biogazowni do 2020 roku. Podejmując i rozpatrując decyzje o budowie
biogazowi, w pełni zasadne jest indywidualne podejście do każdej tego rodzaju
planowanej inwestycji. Czynnikiem decydującym o atrakcyjności inwestycyjnej
biogazowni jest obiektywna możliwość budowy tych instalacji, dostęp do biomasy
oraz ekonomiczna opłacalność takiego przedsięwzięcia. Warunkami koniecznymi do spełnienia aby inwestycja w biogazownie była atrakcyjna są:
– wieloletnie zabezpieczenie dostaw substratu (wsad),
– zagospodarowanie energii cieplnej,
– możliwość zagospodarowania reszty pofermentacyjnej oraz
– przyjazne warunki finansowe dla tych inwestycji.
Istotnym elementem w planowaniu biogazowni jest odpowiedni dobór substratów gwarantujący uzysk oczekiwanej ilości biogazu.

6. Etapy budowy biogazowni
I. Działania przedinwestycyjne
• Studium celowości dla wskazanej lokalizacji:
a) identyfikacja dostawców i ilości biomasy,
b) badania rzeczywistej wartości energetycznej biomasy,
c) wskazanie wielkości instalacji i optymalnej technologii,
d) wskazanie sposobu zagospodarowania wytworzonej energii,
e) określenie sposobu zagospodarowania reszty pofermentacyjnej
– czas: ok. 3 miesiące.
• Po akceptacji powyższego, poszukujemy firmy technologicznej, która opracuje wstępny projekt i kosztorys
– czas: ok. 3 miesiące.
• Organizacja grupy do.stawców biomasy i jej ewentualna kontraktacja (minimum na 10 lat)
– czas: równoległy do poprzedniego.
• Studium wykonalności
– czas: ok. 1 miesiąca.
• Wniosek i procedura pozyskania finansowania i refundacji
– czas: od 3 do 18 miesięcy.
II. Działania inwestycyjne
Szczegółowy projekt budowlany i wykonawczy
– czas: ok. 5 miesięcy.
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Uzyskanie zezwoleń, certyfikatów, itp.
– czas: równolegle do w/w.
Montaż instalacji
– czas: 6-12 miesięcy.
Pomiary, rozruch instalacji w tym szkolenie obsługi
– czas: 2-3 miesiące.

Czas łączny działań przedinwestycyjnych i inwestycyjnych trwa od 20 do 26
miesięcy.
III. Eksploatacja i serwis

7. Opłacalność biogazowni rolniczych
Biogazownie rolnicze to instalacje do produkcji biogazu, w których proces
technologiczny oparty jest na fermentacji mezofilnej (37 +/- 2 stopnie C) lub termofilnej (52 +/- 2 stopnie C). W procesie fermentacji przeprowadzanej przez bakterie metanogenne powstaje biogaz, o zawartości 58-64 % biometanu i 36-42 %
dwutlenku węgla. Powstały w procesie technologicznym biogaz spalany jestw module prądowo-cieplnym. Wyprodukowaną energię elektryczną i cieplną w części
wykorzystuje się na potrzeby technologiczne biogazowni, natomiast pozostała
ilość sprzedawana jest do ewentualnych odbiorców zewnętrznych. Odpadem poprodukcyjnym biogazu jest przefermentowana mieszanina użytych substratów,
którą można stosować do nawożenia pól uprawnych lub do produkcji kompostu.
Efektywność inwestycji biogazowej zależy od:
• substratu: kosztów pozyskania i jego jakości,
• ilości uzyskanego ciepła: ciepło użytkowe i ciepło na zużycie własne,
• rodzaju uzyskanego sedymentu: nawóz ciekły lub stały,
• cen energii elektrycznej: kosztów przesyłu, certyfikatów oraz
• kosztów:
– substratów i surowców,
– konserwacji i napraw (eksploatacji),
– kosztów analiz laboratoryjnych,
– kosztów zatrudnienia,
– kosztów stałych zależnych od inwestycji.
Przychody z biogazowni generowane są z następujących źródeł:
• sprzedaż energii elektrycznej + dopłaty z tytułu posiadaniaświadectwa pochodzenia energii elektrycznej,
• sprzedaż energii cieplnej,
• sprzedaż gazu,
• wynagrodzenie za utylizację substratów do fermentacji,
• sprzedaż masy pofermentacyjnej.
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Warunki motywujące przedsiębiorcę do rozpoczęcia działalności w zakresie biogazu:
– utworzenie nowej gałęzi działalności,
– zabezpieczenie dochodów,
– zapewnienie środków finansowych przez cały rok,
– zagospodarowanie powierzchniprodukcyjnej niezależnie od sytuacji na
rynku rolnym (różne substraty),
– wykorzystanie produktów głównych i ubocznych do celów energetycznych,
– zmniejszenie emisji zapachów ze składowanych nawozów naturalnych,
– poprawa dostępności substancji odżywczychdla roślin,
– niezależne zaopatrzenie w energię,
– atut wizerunkowy.
Warunki ograniczające podjęcie decyzji o rozpoczęciu działalności w zakresie
biogazu:
– brak specjalistów znających zagadnienia związane z projektowaniem, budową i eksploatacją biogazowni; brak doświadczeń,
– rozproszone środki na badania i rozwój OZE,
– niedopracowany system wsparcia inwestycji w zakresie OZE,
– bardzo skomplikowane procedury przy pozyskiwaniu środków pomocowych.
Możliwości finansowania inwestycji OZE
Środki finansowe przeznaczone na wsparcie omawianych inwestycji mogą pochodzić z różnych źródeł:
• krajowych (NFOSiGW, BOŚ, BGK, ARR) lub zagranicznych (Program
Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, fundusze norweskie, program
szwajcarski),
• przyznawanych na szczeblu centralnym (NFOŚiGW, ARiMR) lub regionalnym (WFOŚiGW), Regionalne Programy Operacyjne, Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich),
• przyznawanych w różnych formach: dotacji, kredytu, pożyczki, dopłaty do
oprocentowania lub kapitału kredytu itd.
7.1. Wsparcie dla przedsięwzięć realizowanych przez samorządy, ich
spółki i związki oraz jednostki budżetowe na poziomie
ogólnokrajowym:
7.1.1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
(NFOŚiGW)
• Środki krajowe

Przemysław Lecyk, Zdzisław Ginalski

110

•

Program „Odnawialne Źródła Energii 1” (OZE 1): 15-letnie, niskooprocentowane pożyczki w wysokości do 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji,
których koszt przekracza 10 mln.
Środki zagraniczne
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko(PO IiŚ) Działanie 9.1:
Dotacje w wysokości do 30 mln zł na inwestycje, których koszt przekracza
10 mln zł, spełniające wymogi wysokosprawnej kogeneracji - m.in. biogazowni.
System Zielonych Inwestycji GIS – (Green Investment Scheme)
Projekt programu wspierającego budowę biogazowni rolniczych.

7.1.2. Ministerstwo Gospodarki(MG)
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ)Działanie 9.4
Dotacje na inwestycje w OZE, obejmujące wykorzystanie energii wiatrowej, słonecznej, wodnej oraz wytwarzanej z biomasy. Projekty powyżej 10
mln zł.

7.2. Wsparcie dla przedsięwzięć realizowanych przez przedsiębiorców,
rolników oraz organizacje pozarządowe na poziomie ogólnokrajowym:
7.2.1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
(NFOŚiGW)
• Środki krajowe
Program „Odnawialne Źródła Energii” 1(OZE 1) 15-letnie, niskooprocentowane pożyczki w wysokości do 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji, których koszt przekracza 10 mln.
• Środki zagraniczne
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) Działanie 9.1
Dotacje w wysokości do 30 mln zł na inwestycje, których koszt przekracza 10
mln zł, spełniające wymogi wysokosprawnej kogeneracji - m.in. biogazowni.
7.2.2. Ministerstwo Gospodarki (MG)
Działanie 9.4 Dotacje na inwestycje w OZE obejmujące wykorzystanie
energii wiatrowej, słonecznej, wodnej oraz wytwarzanej z biomasy. Projekty powyżej 10 mln zł.

7.3. Wsparcie dla osób fizycznych
7.3.1.Bank Ochrony Środowiska „Kredyt z dobrą energią”
Zakres finansowy inwestycji:realizacja przedsięwzięć z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii, z przeznaczeniem na finansowanie
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projektów polegających na budowie: biogazowni, farm wiatrowych, instalacji energetycznego wykorzystania biomasy i innych projektów z zakresu
energetyki odnawialnej.
Źródło informacji nt. finansowania: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

8. Podsumowanie
W Polsce powstał rządowy program budowy biogazowni rolniczych pt. „Innowacyjna Energetyka – Rolnictwo Energetyczne”. Program ten, zgodnie z Deklaracją Zielonego Wzrostu, przyjętą w dniu 25 czerwca 2009 roku na spotkaniu
Ministrów-Członków Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD),
jest elementem promowania bardziej ekologicznego wzrostu gospodarczego i ma
pozytywnie wpłynąć na rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz
zredukowanie emisji gazów cieplarnianych. Ponadto realizacja działań zawartych
w Programie może zwiększyć tempo (osłabionego w ostatnim czasie przez globalny kryzys gospodarczy i finansowy) rozwoju gospodarczego Polski. Doświadczenia niemieckie, gdzie biogazownie rolnicze stosowane są na szeroką skalę, potwierdzają, że w Polsce, gdzie warunki klimatyczne są porównywalne, podobne
rozwiązanie jest w pełni realne. Zakłada się, że w wyniku realizacji programu do
2020 r. w każdej gminie, gdzie warunki na to pozwalają i gdzie zajdzie taka potrzeba, funkcjonować będzie przynajmniej jedna biogazownia rolnicza. Moc pojedynczej instalacji wahać się będzie od 0,7 MW do 3 MW. Wstępnie przewiduje
się, że łączna moc biogazowni rolniczych do 2020 r. wyniesie od 2 do 3 tys. MW.
Odnosząc się do aspektów ekonomicznych inwestowania w produkcję biogazu, należy zwrócić uwagę na niezbyt wysoką rentowność tego typu przedsięwzięć.
Produkcja biogazu nie cieszy się nazbyt dużym powodzeniem wśród inwestorów, w odróżnieniu chociażby od produkcji energii wiatrowej. Można pokusić się
również o nieco dalej idącą tezę, a mianowicie wszystko wskazuje na to, że bez
dodatkowych zachęt w tym głównie finansowych, produkcja biogazu w oparciu
o surowce pochodzenia rolniczego nie będzie rozwijała się wystarczająco szybko.
Przyczyn takiej sytuacji należy upatrywać obecnie w przynajmniej kilku „słabych
punktach” a mianowicie w:
• barierze natury biurokratycznej wiążącej się głównie z postępowaniem na
etapie uzyskiwania pozwoleń na wykonanie inwestycji, z prowadzeniem postępowania związanego z oceną wpływu biogazowni na środowisko, przyłączeniem do sieci energetycznej itp.;
• rozproszeniu bazy surowcowej, przede wszystkim jeśli chodzio wytwarzanie
biogazu z typowych substratów pochodzenia rolniczego tj. gnojowica, kiszonka z kukurydzy itp.;
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małej liczbie biogazowni rolniczych działających w warunkach polskich –
słabego rozpoznania technologii wytwarzania biogazu w naszym kraju, co
niesie ze sobą duże ryzyko niepowodzenia inwestycji;
• braku programów pomocowych skierowanych na stymulowanie rozwoju
biogazowi rolniczych opartych na lokalnych zasobach surowcowych.
Wymienione powyżej bariery oraz wysokie koszty budowy instalacji do produkcji i przetwarzania biogazu utrudniają rozwój tego sektora OZE w naszym
kraju.
Skutecznym rozwiązaniem w tym zakresie mogłoby okazać się wykonanie kilku demonstracyjnych instalacji do produkcji biogazu, które zapewniłyby niezbędny poziom wiedzy potrzebnej do zminimalizowania ryzyka technologicznego.
Bez wątpienia wytwarzanie biogazu z surowców rolniczych jest kierunkiem,
który w przyszłości może powiększyć swoje znaczenie i udział w dostarczaniu
energii. Warunkiem powodzenia jest jednak zapewnienie jasnych i stabilnych ram
prawnych funkcjonowania tego typu inwestycji, a także stymulowanie ich rozwoju poprzez programy wspomagające i ułatwiające realizację.
W programie rządowym budowę biogazowni przyjęto jako priorytet, nie oznacza to jednak wspierania rozwoju pozostałych odnawialnych źródeł energii. Biomasa, a zwłaszcza biomasa rolnicza będzie podstawowym kierunkiem rozwoju.
Według szacunków Ministerstwa Rolnictwa, aby wypełnić wszystkie zobowiązania Pakietu Klimatycznego w najbliższym dziesięcioleciu musimy zwiększyć
areał upraw energetycznych z obecnych ok. 10 tys. ha do 700 tys. ha. Pod uprawy
przeznaczone na produkcję biopaliw musimy przeznaczyć ok.1300 tys. ha. Eksperci szacują, że bez szkody dla produkcji żywności możemy na te cele przeznaczyć 2,1 mln. hektarów.
Rozwój wykorzystania energii słońca przez stosowanie kolektorów słonecznych czy paneli fotowoltaicznych, budowa wiatraków, wykorzystanie spadku wód
czy geotermii sukcesywnie będą rozwijane.
W najbliższych latach należy się spodziewać dynamicznego rozwoju odnawialnych źródeł energii. Wynika to z korzyści jakie przynosi ich wykorzystanie zarówno dla lokalnych społeczności - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa energetycznego, stworzenie nowych miejsc pracy, promowanie rozwoju regionalnego, aspekty ekonomiczne - jak również z korzyści ekologicznych, w tym przede wszystkim
ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Odnawialne źródła energii mogą stanowić
istotny udział w bilansie energetycznym poszczególnych gmin czy powiatów.
Mogą przyczynić się do poprawy zaopatrzenia w energię na terenach o słabo rozwiniętej infrastrukturze energetycznej. Potencjalnie największym odbiorcą energii ze źródeł odnawialnych może być rolnictwo, a także mieszkalnictwo i komunikacja. Szczególnie dla regionów dotkniętych bezrobociem, odnawialne źródła
energii stwarzają nowe możliwości, w zakresie powstawania nowych miejsc pracy.
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Natomiast tereny rolnicze, które z uwagi na silne zanieczyszczenie gleb nie nadają
się do uprawy roślin na cele konsumpcyjne, mogą być wykorzystane do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji biopaliwa (ponadto w ten sposób można
również przywracać ich pierwotny stan i funkcje). Istnieje niemal powszechna
zgoda, że rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych może przyczynić
się do rozwiązania wielu problemów ekologicznych stwarzanych obecnie przez
gospodarkę energetyczną również w przypadku Polski. Dbając o zachowanie
naszego środowiskowego dziedzictwa i naturalnych zasobów dla przyszłych pokoleń, niezbędne jest opracowanie racjonalnych ekonomicznie rozwiązań, które
ograniczą zużycie zasobów, powstrzymają skażenie środowiska i ocalą naturalne
ekosystemy.
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e-mail: z.ginalski@cdr.gov.pl
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NOWOŚCI WYDAWNICZE
ROCZNIKI NAUKOWE Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Tom XIII, Zeszyt 1. Praca zbiorowa pod redakcją naukową prof. dr hab.
Bogdana Klepackiego, Wydawca: Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa
i Agrobiznesu, Warszawa-Poznań-Wrocław 2011, s. 505.
Kolejna edycja Roczników Naukowych Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu wydana przy okazji XVIII Kongresu Stowarzyszenia. Tematyka
zamieszczonych artykułów skupiona jest wokół omawianych na kongresie zagadnień takich jak m.in.: strategie rozwoju agrobiznesu i obszarów wiejskich, przedsiębiorczość i innowacyjność w agrobiznesie, regionalne zróżnicowanie rozwoju
rolnictwa i obszarów wiejskich wobec globalizacji, a także ekonomiczno-organizacyjne problemy ochrony środowiska na obszarach wiejskich czy nowe spojrzenie
na funkcje i znaczenie rolnictwa w przyszłości. Publikacja przeznaczona dla członków SERiA, jak również może być przydatna doradcom rolniczym, pracownikom
uczelni, pracownikom administracji państwowej oraz wszystkim zainteresowanym
poszerzeniem wiedzy na temat agrobiznesu, zróżnicowania regionalnego rolnictwa i obszarów wiejskich oraz perspektyw rozwoju i nowych zadań dla rolnictwa.
W formie drukowanej wydano Zeszyt 1, a pozostałych 5 zeszytów dostępnych jest
wyłącznie w postaci elektronicznej na załączonej do książki płycie CD.
Dla zainteresowanych podajemy kontakt z wydawcą:
Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu,
60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28, tel. 61 848 71 13
Biogazownie rolnicze - mity i fakty. Praca zbiorowa napisana pod redakcją naukową Marka Jóźwiaka, Wydawca: Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Warszawa 2011, s. 80.
Publikacja jest efektem finalnym projektu pod nazwą „Biogazownie rolnicze – mity czy fakty”, realizowanego przez Fundację na rzecz rozwoju Polskiego
Rolnic-twa we współpracy z firmą Biogaz Zeneris Sp. z o.o. Temat biogazowni
zwyczajowo przedstawiany jest w literaturze zarówno jako szansa dla polskiej wsi
jak i źródło problemów dla otoczenia w jakim biogazownie powstają. W prezentowanej publikacji omówiono główne problemy i kierunki rozwoju energetyki
w Polsce, zagrożenia i korzyści wynikające z działania biogazowi, a także zawarto
przegląd dostępnych technologii stosowanych na rynkach UE oraz możliwości
subwencjonowania inwestycji polegającej na budowie biogazowni. Opisano również przebieg procesu inwestycyjnego, jego etapy, potrzebną dokumentację a także dobór substratów do biogazowi i zasady przyłączenia OZE do sieci. Na zakończenie przedstawiono analizę przedsięwzięcia oraz założenia do przygotowania
biznesplanu.
Publikacja przeznaczona dla doradców rolniczych, rolników, inwestorów oraz
dla wszystkich zainteresowanych tematyką energii odnawialnej.
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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);
• preferowana 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 CorelDRAW;
• 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: kwartalnik@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.

