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STEFAN PRUSZYŃSKI
Profesor emerytowany Instytutu Ochrony Roślin –
Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu

OCHRONA ROŚLIN A BIORÓŻNORODNOŚĆ

1. Wstęp
Rok 2010 był obchodzony na całym świecie jako rok bioróżnorodności, a dzień
22 maja został ustalony jako światowy dzień bioróżnorodności. Te dwa fakty najdobitniej świadczą o wielkiej wadze, jaką na całym świecie przywiązuje się obecnie do bioróżnorodności i zapobiegania jej zubożeniu.
Rolnictwo, które w krajach Unii Europejskiej zajmuje około 40% ogółu powierzchni, a w Polsce blisko 60% powierzchni kraju traktowane jest jako działalność człowieka świadomie ograniczająca bioróżnorodność, a za szczególne zagrożenie traktuje się ochronę roślin, w ramach której wyprowadza się do środowiska
setki tysięcy ton substancji chemicznych, mogących wpływać nie tylko na zwalczane organizmy szkodliwe, ale także na inne elementy środowiska.
Już sam cel zabiegów środkami chemicznymi, jakim jest zabijanie szkodników,
likwidowanie niepożądanej roślinności, czy ograniczanie występowania patogenów jest ukierunkowany na ograniczanie bioróżnorodności. Z drugiej jednak strony ochrona roślin jest podstawą uzyskania wysokich i dobrej jakości plonów i dlatego błędem byłoby przeciwstawienie sobie działalności rolniczej wraz z ochroną
roślin i bioróżnorodności, a raczej należy poszukiwać rozwiązań jak utrzymać
wysoką produkcję rolniczą chroniąc jednocześnie bioróżnorodność. Jest to o tyle
istotne, że w ocenie dotychczasowych badań i opracowań (Wołejko 2009) 35%
zmienności biologicznej w naszym kraju związana jest z przestrzenią rolniczą.
To bardzo wysoki wskaźnik, z którego wynika potrzeba podejmowania wielokierunkowych działań, mających na celu ochronę i zachowanie bioróżnorodności
na terenach rolniczych. Wymaga to jednak zrozumienia istoty bioróżnorodności
i podejmowania działań zabezpieczających jej funkcjonowanie, a podstawą tych
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działań obok ustaleń prawnych oraz inicjatyw administracyjnych i samorządowych powinna być znajomość zagadnień bioróżnorodności wśród szerokich grup
społeczeństwa, a w tej liczbie producentów rolnych i ich doradców. Temu też celowi ma służyć niniejsze opracowanie.

2. Podstawowe definicje
Według Prof. W. Dembeka [Dembek 2009], jako najlepszą definicję różnorodności biologicznej należy uznać, „że jest to zróżnicowanie organizmów, rozpatrywane na wszystkich poziomach organizacji przyrody, od odmian genetycznych
w obrębie gatunku, poprzez rodzaje, rodziny i większe jednostki systematyczne,
a także rozmaitość ekosystemów – zarówno zespołów żyjących w określonych siedliskach jak i samych warunków fizycznych, w których żyją”.
Bardzo często określa się też, że różnorodność biologiczna (ang. biodiversity)
oznacza zróżnicowanie życia na wszelkich poziomach jego organizacji. Różnorodność biologiczna to zróżnicowanie wszelkich żywych organizmów występujących na ziemi w ekosystemach lądowych, morskich i słodkowodnych wraz z zespołem ekologicznym, którego są częścią.
Bioróżnorodność jest często stosowanym określeniem dla sumy gatunków lub
ekosystemów analizowanych lub porównywalnych obszarów. Bioróżnorodność
ma podstawowe znaczenie dla ewolucji oraz trwałości w biosferze.
Wyróżnia się:
• bioróżnorodność genetyczną – zróżnicowanie, które obserwuje się wewnątrz
populacji,
• bioróżnorodność gatunkową – rozmaitość wszystkich roślin, zwierząt i mikroorganizmów, występujących na ziemi,
• bioróżnorodność ekologiczną – rozmaitość zgrupowań ekologicznych, ekosystemów i krajobrazów,
• bioróżnorodność funkcjonalną – rolę osobnika w biocenozie, powiązania
pokarmowe, oddziaływania międzygatunkowe.
Pamiętając, że ekologia jest to nauka badająca wzajemne zależności i powiązania między żywymi organizmami, a otaczającym je środowiskiem przez agroekologię, albo ekologię rolniczą należy rozumieć gałąź ekologii, zajmującą się współzależnościami pomiędzy organizmami żywymi (rośliny, zwierzęta), żyjącymi na
polach uprawnych oraz wpływem zewnętrznych czynników na kształtowanie się
tych współzależności.
Należy też pamiętać, że ekosystem to układ ekologiczny, obejmujący zespół organizmów żywych, tworzących biocenozę wraz z ich środowiskiem życia, a biocenoza
to zespół organizmów, zamieszkujących określony teren o mniej więcej jednolitych
warunkach środowiska, utrzymujący się w stanie równowagi dynamicznej.
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Biocenozy pól uprawnych określa się jako agrocenozy i w odniesieniu do biocenoz naturalnych charakteryzują się one małą, ustaloną przez człowieka liczbą
gatunków roślin, nie mogą one funkcjonować bez działalności człowieka oraz
tym, że zmiany w nich zachodzą corocznie.
Przedstawione różnice między biocenozami i agrocenozami w bardzo wyraźny sposób wskazują na ograniczający wpływ rolnictwa na bioróżnorodność.

3. Nieco historii
W Encyklopedii Popularnej PWN wydanej w 1993 roku brak jest jeszcze haseł:
„bioróżnorodność”, „różnorodność biologiczna” czy ”zrównoważony rozwój”, natomiast bardzo zbieżna z założeniami ochrony bioróżnorodności jest treść hasła
„Ochrona Środowiska”: (cytat) „działalność mająca na celu ochronę wszystkich
elementów otoczenia przed niekorzystnym wpływem działalności człowieka oraz
takie kształtowanie środowiska człowieka, aby zapewniało mu ono optymalne
warunki rozwoju fizycznego i psychicznego; także zachowanie w nienaruszonym
stanie elementów przyrody o charakterze naturalnym; jeden z podstawowych
problemów świata współczesnego”. W treści tego hasła zwraca uwagę fakt braku
wprowadzonego w założeniach zrównoważonego rozwoju zalecenia, aby tak gospodarować środowiskiem i jego zasobami naturalnym, aby przyszłe pokolenia
miały te same warunki co współcześni do swego rozwoju.
W tym czasie na świecie zapadały już najważniejsze decyzje dotyczące ochrony środowiska, bioróżnorodności oraz zrównoważonego rozwoju.
5 lipca 1972 roku w Sztokholmie spotkały się delegacje 113 krajów, aby w wyniku obrad został opracowany pierwszy światowy akt prawny poświęcony środowisku nazwany Sztokholmskim Planem Działania. Akt ten miał stanowić podstawę do wspólnych międzynarodowych działań wobec środowiska.
Kolejnym bardzo ważnym krokiem było powołanie w roku 1983 przez Organizację Narodów Zjednoczonych pod przewodnictwem Norweżki Gro Harlem
Brundtland Światowej Komisji Środowiska i Rozwoju. W raporcie Komisji zatytułowanym „Nasza Wspólna Przyszłość” po raz pierwszy wskazano na ekorozwój
(ang. sustainable development) jako na drogę zaspakajania aspiracji i harmonijnego rozwoju społeczeństw, bez ograniczenia szans następnych generacji, na zaspokojenie ich potrzeb w przyszłości.
Stwierdzenie to należy uznać jako podstawę do rozwoju koncepcji zrównoważonego rozwoju.
W roku 1992 w czasie odbytej w Rio de Janeiro Konferencji NZ Środowisko
i Rozwój, znanej jako „Szczyt Ziemi” przyjęto konwencję NZ o ochronie różnorodności biologicznej. Polska jako kraj podpisała ten dokument w czerwcu
1992 roku w Rio de Janeiro, a następnie ratyfikowała go w 1996 roku przyjmując
na siebie wszystkie wynikające z tego dokumentu zobowiązania.
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4. Bioróżnorodność w ustawodawstwie o ochronie roślin
Stwierdzony już w latach 50-tych ubiegłego wieku ujemny wpływ masowego
stosowania chemicznych środków ochrony roślin na środowisko wymusił wiele
działań, w tym prawnych, mających na celu ograniczenie aż do całkowitego wyeliminowania tego wpływu.
Pierwszym polskim aktem prawnym o podstawowym znaczeniu dla ograniczania ujemnych skutków stosowania chemicznych środków ochrony roślin była
uchwała Rady Ministrów nr 64/70 z dnia 18 maja 1970 roku w sprawie organizacji
badań w zakresie toksykologii i bezpiecznego stosowania pestycydów oraz kontrola ich pozostałości w żywności i środowisku życia człowieka. Na podstawie tej
uchwały wycofano w Polsce najbardziej toksyczne i długo zalegające w środowisku środki oraz wprowadzono ogólnokrajowy monitoring pozostałości środków
ochrony roślin. Natomiast obecne podejście do ochrony roślin najlepiej charakteryzuje cytat z preambuły Dyrektywy 91/414 Unii Europejskiej ustalającej zasady
dopuszczania środków ochrony roślin do stosowania w krajach unijnych „Ochrona zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska ma pierwszeństwo przed poprawą poziomu produkcji rolniczej”.
Podstawowym aktem prawnym obowiązującym obecnie w Polsce i regulującym działania w zakresie ochrony roślin jest ustawa o ochronie roślin z dnia
18 grudnia 2003 roku oraz towarzyszące jej rozporządzenia, a także niektóre rozporządzenia Ministra Zdrowia (ustawa z dnia 18 grudnia 2003 roku).
W art. 1 ustawy czytamy, że „Ustawa reguluje sprawy zapobiegania zagrożeniom dla zdrowia człowieka, zwierząt oraz środowiska, które mogą powstawać
w wyniku obrotu i stosowania środków ochrony roślin”.
W dalszej części Ustawy czytamy:
Art. 37.1. Do obrotu mogą być dopuszczone tylko te środki ochrony roślin,
które przy prawidłowym stosowaniu, zgodnie z ich przeznaczeniem, nie stanowią
zagrożenia dla zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska. W kolejnych artykułach szczegółowe omówione są warunki uzyskania zezwolenia na dopuszczenie
środka ochrony roślin do obrotu. które wydaje się jeżeli środek stosowany zgodnie z przeznaczeniem:
– nie wykazuje zagrożenia dla zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska,
a w szczególności wód powierzchniowych, podskórnych i wody przeznaczonej do picia, przy uwzględnieniu jego zachowania i rozkładu w środowisku,
– nie wykazuje niepożądanego działania na organizmy, które nie są zwalczane.
Natomiast w etykiecie – instrukcji stosowania zawarte są często uwagi ważne
dla ochrony entomofauny pożytecznej, m.in.:
– na plantacjach kwitnących roślin, a także w bliskim ich sąsiedztwie zabieg
wykonać przed wieczorem, po zakończeniu dziennego lotu pszczół,
– nie stosować na roślinach pokrytych spadzią,
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– środek jest nieszkodliwy dla biedronek, złotooków oraz drapieżnych roztoczy i można go zalecać w Programach Integrowanej Ochrony Roślin,
– środek stosowany w zalecanych dawkach i z uwzględnieniem obowiązującej
prewencji dla pszczół nie stwarza dla nich zagrożenia również na roślinach
pokrytych spadzią.
Ważne znaczenie dla bezpieczeństwa zabiegów ochrony roślin mają zapisy dotyczące obowiązkowego szkolenia wykonawców zabiegów (art. 66 i 74) oraz obowiązku przeglądu opryskiwaczy.
Ustawa w sposób jednoznaczny ukierunkowuje również rozwój ochrony roślin
w Polsce stanowiąc, że zabiegi środkami ochrony roślin wykonuje się z uwzględnieniem stosowania w pierwszej kolejności metod biologicznych, agrotechnicznych, hodowlanych lub integrowanej ochrony roślin.
Ustawa wprowadza także urzędowo potwierdzoną integrowaną technologię
produkcji, a oddzielnym aktem prawnym uregulowane są zasady prowadzenia
rolnictwa ekologicznego.
Dalszy rozwój ochrony roślin oraz zadania i obszary priorytetowe w zakresie
działań w sprawie środowiska i zdrowia ludzi w aspekcie stosowania środków ochrony roślin określa podstawowy dokument Unii Europejskiej, jakim jest Szósty Wspólnotowy Program Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego. Do najważniejszych
działań dokument ten zalicza wprowadzenie tzw. Strategia Tematyczna w Sprawie
Zrównoważonego Stosowania Pestycydów. Strategia jest ukierunkowana na:
• zminimalizowanie niebezpieczeństw i zagrożeń, wynikających ze stosowania pestycydów,
• poprawienie kontroli stosowania i dystrybucji pestycydów,
• zmniejszenie poziomów szkodliwych substancji czynnych, łącznie z zastąpieniem najgroźniejszych przez bezpieczniejsze, włącznie z alternatywnymi
nie chemicznymi,
• zachęcanie do stosowania niskich dawek lub upraw wolnych od pestycydów,
m.in. przez pobudzenie świadomości użytkowników, promowanie stosowania kodeksów dobrych praktyk i rozważenie zastosowania instrumentów
finansowych,
• przejrzysty system sprawozdawczości i monitorowania postępu osiągniętego podczas wypełniania zadań strategii, łącznie z opracowaniem odpowiednich wskaźników.
W 2009 roku opublikowano akty prawne, będące ustawowymi zapisami celów
Strategii Tematycznej, stanowiące tzw. „pakiet pestycydowy”, w tym:
– Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE ustanawiającą
ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów,
– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1107/2009, dotyczące
– wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin.
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Powyższe dokumenty znajdą swoje przełożenie w polskim ustawodawstwie
z zakresu ochrony roślin, a w ich konsekwencji z dniem 1 stycznia 2014 roku
wprowadzony zostanie obowiązek prowadzenia ochrony roślin według zasad integracji, opracowany zostanie Narodowy Plan Działania i podjęte zostaną wielokierunkowe działania, gwarantujące bezpieczeństwo ochrony roślin dla ludzi,
zwierząt i środowiska, a tym samym zagwarantowane zostanie bezpieczeństwo
różnorodności biologicznej [Stobiecki i wsp. 2010].

5. Bioróżnorodność w badaniach naukowych w ochronie roślin
Nauka na długo przed przyjęciem Konwencji NZ o ochronie różnorodności
biologicznej (Rio de Janeiro 1992) podjęła intensywne badania nad ograniczaniem ubocznych skutków stosowania zabiegów ochrony roślin dla człowieka,
zwierząt i środowiska rolniczego. Działania te były konsekwencją bardzo ostrej
krytyki masowego stosowania chemicznych środków ochrony roślin i zagrożenia,
jakie mogą stanowić dla człowieka i środowiska.
W roku 1959 [Stern i wsp. 1959] opublikowana została w USA praca przedstawiająca koncepcję integrowanej ochrony roślin. Fakt ten stał się przełomem
w ochronie roślin i rozpoczął nową erę w podejściu do ochrony upraw. Integracja w swym ogólnym założeniu wprowadzała zasadę wykorzystania w ochronie
wszystkich dostępnych metod i ograniczenia stosowania chemicznych środków
ochrony roślin. Rozbudowana do koncepcji sterowania populacjami agrofagów
[Lipa 1984, Olszak i wsp. 2000] integracja stała się podstawowym kierunkiem
rozwoju ochrony roślin na całym świecie, a w następnych latach również technologii produkcji rolniczej.
Przyjęcie integracji doprowadziło do rozwoju badań nad ochroną entomofauny pożytecznej, a więc wrogów naturalnych agrofagów oraz zapylaczy i wpływem
zabiegów chemicznymi środkami ochrony roślin na różne elementy środowiska
rolniczego [Pruszyński G. 2007]. W Polsce badania takie już w połowie lat 60-tych
ubiegłego wieku podjął w Zakładzie Doświadczalnym IOR w Winnej Górze Prof.
dr Władysław Węgorek [Węgorek i wsp. 1990]. Wykazały one, że przy prawidłowym i zgodnie z przepisami stosowaniem chemicznych środków ochrony roślin ich
wpływ na entomofaunę pożyteczną i inne badane organizmy był ograniczony i najczęściej sprowadzał się do okresowego obniżenia liczebności badanych gatunków.
Rozpoczęte przez Prof. W. Węgorka badania są kontynuowane do chwili obecnej, a wraz ze zmianą asortymentu stosowanych środków oraz poprawą techniki ich
stosowania następuje ograniczenie ich wpływu na gatunki pożyteczne [Nijak 2006,
Sokołowski, Nijak 2001]. W wielu przypadkach nie stwierdzono różnic pomiędzy
liczebnością badanych gatunków pożytecznych na polach chronionych i nie objętych zabiegami.
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Zbieżne wyniki uzyskał również Pałosz [Pałosz 2001] w badaniach nad liczebnością biegaczowatych (Carabidae), a Szwejda [Szwejda 2005] stwierdził, że
w ciągu ostatnich lat nie nastąpiły pod wpływem zabiegów ochrony roślin widoczne zmiany w składzie gatunkowym i liczebności gatunków pożytecznych. Szerzej,
stan obecny i przyszłość wzajemnych relacji ochrony roślin i ochrony środowiska
omówił Olszak [Olszak i wsp. 2003].
Nieco inaczej wyglądają wyniki ograniczania zbędnej roślinności ((zwalczania
chwastów) w uprawach rolniczych. Według Roli i wsp. (2009) oraz Dobrzańskiego i Adamczewskiego (2009)stosowanie herbicydów wpływa w okresie wieloletnim na zmiany gatunkowe i ilościowe zbiorowisk chwastów. Rola i wsp. (2009) na
przykładzie analizy zachwaszczenia upraw zbożowych stwierdzili, że o ile w latach 50-tych ubiegłego stulecia gatunkami dominującymi były: gorczyca polna
(Sinapsis arvensis), ostrożeń polny (Cirsium arvense), chaber bławatek (Centaurea
cyanus) i mak polny (Papaver rhoeas), to obecnie gatunki te występują lokalnie,
a ich miejsce zajęły: przytulia czepna (Galium aparine), rumianowate (Antemideae), gwiazdnica pospolita (Stellaria media) i miotła zbożowa (Apera spica-venti).
Dobrzański i Adamczewski (2009) ograniczenie wpływu zabiegów herbicydami na zbiorowiska chwastów widzą w propagowaniu rolnictwa zrównoważonego
oraz wdrażaniu metod zalecanych w produkcji integrowanej i ekologicznej.
Przedstawiając wyniki badań nad wpływem zabiegów ochrony roślin na różne elementy środowiska należy zwrócić uwagę na daleko idącą zbieżność celów.
Doświadczenia zakładane pod kątem oceny ich wpływu na środowisko stanowią
jednocześnie bardzo ważny przyczynek do badań nad ochroną bioróżnorodności.
Można zatem mówić, że obecny kierunek rozwoju ochrony roślin zakłada w sobie
ochronę bioróżnorodności.
Ta sama zbieżność celów występuje w podejmowanych obecnie badaniach i działaniach praktycznych, zmierzających do wzbogacenia środowiska rolniczego o tzw.
użytki ekologiczne (czy marginesy śródpolne), a więc miejsca umożliwiające rozwój,
dostarczanie pokarmu oraz schronienie wielu gatunkom pożytecznym [Dąbrowski,
Wysocki 2009]. Pozostawienie miedz, zadrzewień śródpolnych, czy oczek wodnych
korzystnie wpływa na zwiększenie liczebności gatunków pożytecznych i tym samym
ograniczenie konieczności stosowania zabiegów chemicznymi środkami ochrony roślin, a jednocześnie jest ważnym działaniem w kierunku ochrony bioróżnorodności.
Podobnym przykładem są zadrzewienia śródpolne. Zakładane jeszcze w XIX
wieku przez Gen. D. Chłapowskiego w okolicach Turwi, miały zapobiegać erozji wietrznej i wysuszaniu gleby. Obecnie zadrzewienia te są oceniane również
pod kątem ich wpływu na występowanie gatunków pożytecznych, występowanie
szkodników oraz wpływu na bioróżnorodność [Błazy, Karg 2009].
Badania prowadzone przez Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN
w Poznaniu, w centralnej części Wielkopolski w ciągu ostatnich 40 lat, wykazują,
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że jest możliwe utrzymanie wysokiej produkcji rolniczej (wykorzystującej nowoczesne metody produkcji i ochrony roślin) bez szkody dla bogactwa biologicznego. Warunkiem tego jest zachowanie mozaikowej struktury krajobrazu, zapewniającej istnienie ostoi zwierząt i roślin oraz pozwalającej na kontrolę i redukcję
niekorzystnych efektów intensyfikacji rolnictwa. W terenie objętym badaniami,
na którym prowadzona jest prawidłowa gospodarka krajobrazem nie zaobserwowano ogólnego zubożenia bogactwa biologicznego krajobrazu. W 1996 roku
krajobraz ten został uznany przez Radę Europy jako jedne z czterech modelowych
krajobrazów dla Europy (Prof. dr hab. Andrzej Kędziora – wypowiedź w czasie
I Kongresu Nauk Rolniczych, Puławy 2009).
Ważne jest, iż głównie dzięki staraniom pracowników Instytutu Kształtowania
Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, zadrzewienia te są nie tylko odtwarzane,
ale także zakładane nowe w wielu rejonach kraju.
Oceniając ukierunkowanie badań naukowych w zakresie przyszłej ochrony
upraw, należy uznać, że zawierają one w sobie wiele elementów pokrywających się
z zadaniami z zakresu ochrony bioróżnorodności i ochrona roślin uprawnych nie
powinna być traktowana jako zagrożenie dla bioróżnorodności. Potrzebą jest natomiast zwiększenie dofinansowania badań, dotyczących integrowanej ochrony roślin,
oceny znaczenia środowiska rolniczego w ograniczaniu liczebności agrofagów oraz
wpływu technologii produkcji na pojawy i nasilenie organizmów szkodliwych.
Natomiast dążąc do zwiększenia areału upraw ekologicznych i integrowanych
pestycydów, szczególną uwagę należy poświęcić pozostałym 97% upraw. Jakkolwiek, tak jak napisano wcześniej, ochrona upraw nawet przy stosowaniu chemicznych środków ochrony roślin nie stanowi już takiego zagrożenia dla ludzi i środowiska, to pamiętać należy, że dzieje się tak pod warunkiem dobrej znajomości
zaleceń ochrony i przestrzegania Dobrej Praktyki Rolniczej [Duer i wsp. 2002]
i Dobrej Praktyki Ochrony Roślin [Pruszyński, Wolny 2007]. Dlatego też pisząc
o ochronie bioróżnorodności należy widzieć cały kompleks działań, obejmujących
szkolenia, doradztwo, a przede wszystkim dobre przygotowanie samego rolnictwa.
Areał upraw ekologicznych i integrowanych jest w Polsce obecnie zbyt mały, aby
mógł odgrywać znaczącą rolę w ochronie bioróżnorodności i znacznie ważniejsze
wydaje się takie kontrolowanie środowiska rolniczego i takie przygotowanie rolników, aby jak największe grupy zawodowe uczestniczyły w tym procesie.

6. Inne uwarunkowania
Introdukcja entomofagów
Zagrożeniem dla środowiska może też stać się stosowana w metodzie biologicznej ochrony roślin introdukcja, a więc wprowadzanie na nowe tereny gatunków pożytecznych, czy mikroorganizmów wcześniej tam nie występujących.
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Stosowanie tej metody rozpoczęto pod koniec XIX wieku [Pruszyński S. 1989],
a wykorzystywano ją do walki ze zwalczanymi wcześniej szkodnikami. Introdukcję biedronki (Rodolia cardinalis Huls) w zwalczaniu czerwca (Icerya purchasi)
w Stanach Zjednoczonych A. P., czy motyla Cactoblastis cactorum do zwalczania
opuncji w Australii to jedne z największych osiągnięć w historii wykorzystywania
w ochronie roślin metody biologicznej. Z biegiem lat introdukcja przybrała jednak olbrzymie rozmiary, a nowo sprowadzane gatunki uwalniano w środowisku
bez wykonania wymaganych w takich sytuacjach szczegółowych badań. Uwalniane gatunki „wymykały się spod kontroli”, stanowiąc zagrożenie dla miejscowej
entomofauny. Przykładem ostatnich lat jest pojaw w Polsce i późniejsze liczne
wystąpienie biedronki azjatyckiej (Harmonia axyridis Pallas). Gatunek ten po raz
pierwszy introdukowano do Europy w 1964 roku (Ukraina), a kolejne introdukcje
miały miejsce w latach 1968 (Białoruś), 1982 (Francja), 1984-1985 (Portugalia).
Duże zdolności aklimatyzacyjne oraz jesienne migracje spowodowały, że gatunek
ten rozprzestrzenił się praktycznie w całej Europie, w tym od roku 2006 w Polsce.
Skupiająca się w okresach jesieni w domach i zabudowaniach biedronka wywołała
olbrzymi niepokój mieszkańców, ale także ekologów [Pruszyński, Fiedler 2009].
Niepokój związany z konsekwencjami nienależycie przygotowanych introdukcji znalazł swoje odzwierciedlenie w przygotowywanych i wydanych aktach prawnych [Tomalak 2007].
W roku 1996 FAO opracowało i wydało „Kodeks postępowania w zakresie importu i uwalniania egzotycznych czynników biologicznego zwalczania (Code of
Conduet for the Import and Release of Exotic Biological Control Agents).
W latach następnych kolejne dokumenty zostały przygotowane i wydane przez
Europejską Organizację Ochrony Roślin, Międzynarodową Organizację Biologicznego Zwalczania, OECD oraz ponownie FAO [Tomalak 2007].
Unia Europejska nie wymaga rejestracji makroorganizmów, ale dąży do jej
wprowadzania przez poszczególne państwa członkowskie oraz stworzenia jednolitego systemu tej rejestracji.
W ocenie ryzyka środowiskowego kryteria powinny być stosowane w szeregu
hierarchicznym: zdolności zadomowienia się, zakres potencjalnych gospodarzy,
zdolności rozprzestrzeniania się oraz bezpośredni i pośredni wpływ na różne elementy środowiska.
W Polsce na podstawie Ustawy o ochronie roślin uprawnych z 1995 roku Dyrektor Instytutu Ochrony Roślin powołał Komisję ds. Rejestracji Środków Biotechnicznych i Biologicznych oraz Roślin Transgenicznych, której zadaniem było
m.in. opiniowanie zgłaszanych do rejestracji w Polsce entomofagów.
Wstąpienie do Unii Europejskiej i podporządkowanie się tylko obowiązującym
w Unii przepisom spowodowało, że w kolejnej Ustawie o ochronie roślin Polska
niepotrzebnie wycofała się z rejestracji makroorganizmów. Obecnie, gdy już wiele
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krajów Unijnych wprowadziło własne przepisy, stanowiące o wprowadzaniu na
własny teren makroorganizmów, Polska również powinna dążyć do opracowania
systemu rejestracji wykorzystywanych w ochronie roślin gatunków pożytecznych.
Należy podkreślić, że mamy tu i dobre tradycje i bogate doświadczenie.

7. Gatunki inwazyjne i kwarantannowe
Obszarem natomiast, gdzie rolnictwo i ochrona roślin mogą w sposób bezpośredni uczestniczyć w zachowaniu i ochronie bioróżnorodności są gatunki inwazyjne i kwarantannowe.
Jako obcy gatunek inwazyjny należy rozumieć obcy gatunek, który po wprowadzeniu na teren kraju wpływa na ekosystem (środowisko) poprzez zmiany
w składzie rodzimych gatunków, powoduje straty ekonomiczne lub zagraża zdrowiu ludzi i zwierząt hodowlanych.
Szeroka wymiana handlowa, a także ruch turystyczny powodują, że zagrożenie
przedostawaniem się na nowe tereny gatunków obcych znacznie wzrosło w ostatnich latach. Według Nawrota i wsp. [Nawrot i wsp. 2010] na 100 zawleczonych
gatunków 10 ulega zadomowieniu, a 1 z nich staje się groźnym szkodnikiem kwarantannowym.
Jakkolwiek za regulacje prawne oraz śledzenie pojawu i obecności gatunków
inwazyjnych odpowiada resort środowiska, to rolnictwo ze względu na możliwość
wystąpienia zagrożeń dla roślin uprawnych aktywnie uczestniczy w monitoringu
pojawu i rozprzestrzeniania się gatunków oraz ocenie skali zagrożenia.
W Instytucie Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu po raz pierwszy w kraju opracowano katalog gatunków obcych w Polsce o potencjalnym znaczeniu dla rolnictwa. Jest on dostępny w formie elektronicznej (http:ll gatunki inwazyjne.ior.agro.
pl) oraz w formie drukowanej. Na liście umieszczono 308 gatunków owadów,
79 grzybów, 60 roślin i 25 ślimaków [Nawrot i wsp. 2010].
Bardzo charakterystycznymi przykładami są tu barszcz Sosnowskiego (Heracleum Sosnowski) sprowadzony do Polski przed laty jako alternatywna roślina
paszowa, czy zawleczone do naszego kraju ślimaki m.in.: ślinik luzytański (Arion
lusitanicus), ślinik wielki (A. rufus) oraz ślinik zmienny (A. olistinctus). Barszcz
Sosnowskiego hodowany nieraz w ogródkach przydomowych jako roślina dekoracyjna przy braku kontroli może zarastać duże powierzchnie, powodując m.in.
poparzenia u stykającymi się z nim ludźmi. Nieco inaczej należy traktować ślimaki, które rozmnażając się mogą powodować poważne straty w roślinach uprawnych, ale także w otaczającym je środowisku. W obydwu przypadkach mamy do
czynienia z potrzebą zwalczania i ograniczania występowania tych gatunków.
Nieco inaczej należy traktować gatunki, które zostały wpisane na listę kwarantannową. W tym przypadku na podstawie Rozporządzeń Ministra Rolnictwa
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i Rozwoju Wsi istnieje nie tylko obowiązek zwalczania, ale także przestrzegania
innych ujętych w Rozporządzeniu zaleceń, np.: zachowanie przerw w uprawie danej rośliny.
Przykładem takiego gatunku jest stonka kukurydziana (Diabrotica virgifere
virgifera), która przed kilku laty pojawiła się w Polsce i obecnie przemieszcza się
na terenie kraju.
Ograniczenie rozprzestrzeniania się i występowania gatunków kwarantannowych, a także stały monitoring gatunków, które mogą stanowić zagrożenie dla
upraw rolniczych jest ważnym działaniem rolnictwa i ochrony roślin na rzecz
ochrony bioróżnorodności.

8. Bioróżnorodność i ochrona roślin w Polsce
Podpisanie przez Polskę Konwencji NZ o ochronie bioróżnorodności biologicznej i ratyfikowanie tego dokumentu w 1996 roku nałożyło na nasz kraj zobowiązania wynikające z treści tej Konwencji. Obowiązki te są uwzględniane
w różnego rodzaju dokumentach w tym „Polityce Ekologicznej Państwa” oraz
„Krajowej Strategii Ochrony i Zrównoważonego Użytkowania Różnorodności
Biologicznej” stanowiącej Załącznik do Uchwały Nr 270/2007 Rady Ministrów
z dnia 26.10.2007 roku. W tym drugim opracowaniu wymieniono 11 Konwencji
Międzynarodowych i 6 Dyrektyw Rady Unii Europejskiej odnoszących się w różnym stopniu do zagadnień zachowania bioróżnorodności.
W konsekwencji realizacji założeń sformułowanych w wymienionych i innych
dokumentach zmieniło się w Polsce podejście do szeroko rozumianej przyrody,
a do najważniejszych przemian należy zaliczyć stworzenie krajowego systemu obszarów Natura 2000, Powołanie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz
wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w skład którego wchodzą
tzw. programy rolnośrodowiskowe.
Przystępując natomiast do realizacji programów bioróżnorodności podkreślić
należy bardzo pozytywną ocenę sytuacji panującej w naszym kraju.
W Raporcie „Stan Środowiska w Polsce” [Kamiński red. 1998] oraz w opracowaniu „Agenda 21 w Polsce” [Podgajnik red. 1997] kraj nasz został bardzo wysoko oceniony pod względem stanu oraz zachowania bioróżnorodności. Polska jest
zaliczana do grupy krajów europejskich o największym wskaźniku różnorodności
biologicznej [Podgajnik red. 1997]. Walory przyrodnicze Polski uważane są za
bardzo wysokie, a cenne pod względem przyrodniczym i krajobrazowym ekosystemy charakteryzuje wysoki poziom bioróżnorodności biologicznej. Powierzchnia obszarów chronionych o zróżnicowanym statusie, obejmujących ponad ¼
kraju stawiają Polskę na jednym z pierwszych miejsc w Europie [Kamiński red.
1998].
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Ważna z punktu widzenia ochrony bioróżnorodności jest struktura polskiego rolnictwa i funkcjonowanie dużej liczby małych gospodarstw, w których pola
o niewielkiej powierzchni są podzielone miedzami i często można spotkać zadrzewienia śródpolne oraz inne użytki ekologiczne.
Według Dąbrowskiego i Wysockiego (2009) użytki takie powinny stanowić do
5% powierzchni gospodarstwa, z wyłączeniem lasów, ale nie dotyczy to gospodarstw małoobszarowych, gdzie występują one w sposób naturalny. Z drugiej jednak strony według Prof. W. Poczty [Felińska 2009] to rozdrobnienie gospodarstw
nie przyczynia się do zrównoważonego rozwoju i tym samym do zachowania
bioróżnorodności, ponieważ większość z tych gospodarstw nie opiera produkcji
o zasady Dobrej Praktyki Rolniczej i Dobrej Praktyki Ochrony Roślin [Pruszyński, Wolny 2007].
Na uwagę zasługuje też fakt, że w polskiej ochronie roślin nigdy nie miało
miejsca nieprzemyślane, masowe stosowanie chemicznych środków ochrony roślin, a ich obecne zużycie ocenia się na około 1,8 kg s. a./ha [Stobiecki i wsp.
2010]. Jest to znacznie mniej w porównaniu do krajów o rozwiniętym rolnictwie,
a zatem i potencjalne zagrożenie ze strony ochroniarskich dla różnych elementów
środowiska jest w naszym kraju mniejsze. Na pierwszy plan wysuwa się natomiast
przygotowanie zawodowe wykonawcy zabiegów i jego doradcy, od których decyzji dotyczących potrzeby wykonania zabiegu, doboru i stawki środków, terminu
zabiegu oraz techniki jego zastosowania będzie zależało bezpieczeństwo tego zabiegu dla środowiska.
Dla zachowania bioróżnorodności w Polsce ważną funkcję sprawują Unijne
programy pomocowe obejmujące m.in. ochronę zagrożonych gatunków ptaków
i siedlisk przyrodniczych, rolnictwo zrównoważone, rolnictwo ekologiczne, ekstensywne trwałe użytki zielone, a także ochronę gleb, wód oraz zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin i zwierząt w rolnictwie.
Działania te ujęte w programie rolno-środowiskowym realizowanym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 obejmują swoim
zasięgiem teren całego kraju przyczyniając się do znacznego ograniczenia środowiskowych skutków działalności rolniczej [Wołłejko 2009]. Ten sam autor zwraca jednak uwagę na niektóre słabe punkty tych programów, które powinny być
wyeliminowane. Wymienia tu m.in. niedostatek wiedzy o rzeczywistym statusie
najcenniejszych składników biocenoz, brak wiarygodnej inwentaryzacji biotopów
w skali kraju, brak mechanizmu merytorycznej kontroli skutków przyrodniczych
zastosowanych działań, a także nieuwzględnienie potrzeb właścicieli i użytkowników stawów rybnych i prywatnych lasów oraz krótki okres realizacji kontraktu
rolnośrodowiskowego, po którym możliwa jest rezygnacja z jego kontynuacji.
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9. Podsumowanie
Biorąc pod uwagę coraz bardziej ograniczony przy prawidłowym stosowaniu
wpływ zabiegów ochrony roślin na różne elementy środowiska do najważniejszych zadań w celu ochrony i utrzymania bioróżnorodności w polskim rolnictwie
należy zaliczyć:
• na terenach dużych gospodarstw rolnych, gdzie następowała likwidacja zadrzewień, oczek wodnych, miedz i innych użytków o charakterze ekologicznym, powrót wcześniejszego stanu poprzez wprowadzenie wielogatunkowych zadrzewień, ochronę gleb przed erozją, powrót do różnorodności siedlisk, a także zachowanie lokalnych tradycyjnych odmian roślin uprawnych
i ras zwierząt gospodarskich,
• na terenie całego kraju, szczególnie w miejscach o znacznych walorach środowiskowych, rozwój rolnictwa ekologicznego,
• przyspieszenie wprowadzania i upowszechniania rolnictwa integrowanego.
Do szerokiego wdrożenia integrowanej ochrony roślin zobowiązywać nasz
kraj będzie Dyrektywa o zrównoważonym stosowaniu pestycydów, a jednocześnie integrowana ochrona i integrowana produkcja wydają się być najbardziej realnym i perspektywicznym kierunkiem rozwoju produkcji rolniczej,
• zmiany programów nauczania i prowadzenie szerokich szkoleń, mających
na celu podniesienie wiedzy ekologicznej w społeczeństwie, a szczególnie
wśród ludzi prowadzących gospodarstwa rolnicze,
• upowszechnianie zasad Dobrej Praktyki Rolniczej i Dobrej Praktyki Ochrony Roślin, szczególnie w grupie gospodarstw małoobszarowych,
• stworzenie warunków prowadzących do szerszego wykorzystania środków
ochrony roślin pochodzenia naturalnego, biopreparatów i innych charakteryzujących się brakiem lub niską szkodliwością dla środowiska,
• rozwój badań naukowych wspierających bezpieczny dla środowiska, człowieka i zwierząt gospodarskich rozwój produkcji rolniczej,
• wykształcenie kadry doradców rolniczych przygotowanych do wdrażania
rolnictwa ekologicznego, integrowanego oraz realizowania programów ekologicznych oraz zachowujących bioróżnorodność.
Zachowanie bioróżnorodności jest nadrzędnym celem działań wynikającym
nie tylko z obowiązku realizacji postanowień międzynarodowych, ale także,
a może przede wszystkim, ze zrozumienia, że jest to jedyna droga do zachowania bezpieczeństwa funkcjonowania życia na ziemi. Jest to też obowiązek spoczywający na wszystkich grupach społecznych i zawodowych. Odpowiedzialność
rolnictwa wynika z faktu gospodarowania na świecie na powierzchni ok. 15 mln.
km2, bezpośredniej ingerencji w środowisko oraz potrzebie dostarczania dobrej
jakościowo i wystarczającej ilości żywności. Pogodzenie tych uwarunkowań jest
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tym, czego od rolnictwa oczekuje się i tym do czego rolnictwo powinno zdążać,
ale także ze zrozumienia, że zachowanie bioróżnorodności to warunek większej
stabilizacji biologicznej również na polach uprawnych.
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STEFAN PRUSZYŃSKI
OCHRONA ROŚLIN A BIORÓŻNORODNOŚĆ

Słowa kluczowe: ochrona roślin, bioróżnorodność
STRESZCZENIE

Celem stosowania w praktyce rolniczej środków ochrony roślin jest zwalczanie organizmów szkodliwych, chorób, szkodników i chwastów, a więc niszczenie elementów bioróżnorodności. Dlatego też chemiczna ochrona roślin wydaje się być trudna do pogodzenia z ochroną bioróżnorodności. Z drugiej strony ochrona roślin jest podstawą stabilizacji
plonowania oraz uzyskiwania plonów wysokich i dobrej jakości. Lata badań naukowych,
wysiłki producentów środków ochrony roślin oraz tworzone podstawy prawne już pozwoliły na bardzo znaczne ograniczenie ujemnego wpływu zabiegów ochroniarskich na
środowisko i tym samym bioróżnorodność. Sytuacja ta będzie ulegać dalszej poprawie
szczególnie poprzez wdrożenie zadań Zrównoważonego Stosowania Pestycydów, integrowanej ochrony roślin oraz podniesienie poziomu przygotowania zawodowego rolników
i ich doradców.
Polska jest krajem o bogatej zachowanej bioróżnorodności i tym bardziej wskazane są
wszelkie inicjatywy i działania niedopuszczające do jej zubożenia.

STEFAN PRUSZYŃSKI
PLANT PROTECTION AND BIODIVERSITY

Key words: plant protection, biodiversity
SUM M A RY

Poland is country with a preserved and rich biodiversity. It is important to maintain,
keep and enrich this biodiversity as a part of actions of agriculture. The plant protection,
and especially chemical method are frequently treated as the biggest threat from the part
of the agricultural production for the environment and biodiversity. Activities under taken
in the past years have changed a lot. But still plant protection products are used to kill the
insects, diseases and weeds means part of biodiversity. On the other hand plant protection
products allow us to maximize agricultural productivity and ensure food supply. Farmers
are required to increase the yield and at the same time protect nature and biodiversity.
In the article results of scientific research and Polish activity in protection of the biodiversity are presented.
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SPOSOBY KSZTAŁTOWANIA SYSTEMÓW DORADZTWA
ROLNICZEGO W ŚWIETLE PRAWODAWSTWA POLSKIEGO1
1. Wstęp
W Polsce pierwsze instytucje o charakterze doradczym pojawiły się w połowie
XIX wieku, powoływane przez towarzystwa bądź organizacje rolnicze. W sposób
może nie zawsze uświadomiony, znaleźliśmy się – obok Danii, Niemiec i Austrii
– wśród krajów mających najdłuższą historię, tworzącą podwaliny do powoływania służby doradczej. Czynników sprzyjających powstawaniu służby doradczej
należy upatrywać w stopniowym rozwoju rolnictwa na bazie innowacji rolniczych
i zmianie ustawodawstwa rolnego, sprzyjającego tworzeniu gospodarstw towarowych (u nas uwłaszczenie chłopów) [Maziarz, 1975].
W okresie międzywojennym Polska powstająca na bazie trzech krajów zaborczych, charakteryzowała się początkowo odmiennymi ustrojami rolnymi, które
próbowały zespolić konstytucja i ustawy o reformie rolnej. Pełnej integracji nie udało się uzyskać, z uwagi na krótki, bo trwający zaledwie 20 lat okres międzywojenny.
Służby rolne podporządkowane były izbom rolniczym, które wraz z nauczycielami
niższych szkół rolniczych skupione były w wydziałach oświaty rolniczej.
Po drugiej wojnie światowej znaleźliśmy się pod wpływem innej opcji politycznej, która upatrywała sukces we wzroście produkcji rolniczej, poprzez pełne
uspołecznienie sektora rolnego. Był to okres, który oddalał nas od zachodnich
ośrodków i nowoczesnej myśli naukowej, zaś ideologia uzyskała przewagę nad
racjonalnym gospodarowaniem. Jednak upór rolników polskich i ich przywiązanie do ziemi spowodowało, że pod koniec lat 50-tych odstąpiono od intensywnej
kolektywizacji rolnictwa, a jednocześnie powstały przesłanki do powoływania
służby doradczej. W ten sposób dołączyliśmy, jako jedyni z obozu krajów postko1 Projekt badawczy został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki.
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munistycznych, do grupy krajów rozwijających rolnictwo w oparciu o jednostki,
mające na celu wprowadzanie innowacji rolniczych.

2. Cel i zakres pracy
Podstawowym celem opracowania była analiza etapów rozwoju służb rolnych
i doradczych, której dokonano poprzez pryzmat rozwiązań legislacyjnych. Badania zmierzały do wskazania na źródła ewolucji funkcjonowania służb i ich uwarunkowania społeczno-organizacyjne. Wskazano, że nie przywiązywano uwagi
do podstaw prawnych funkcjonowania instytucji doradczych, lecz podejmowane
decyzje zależały od rządu i instancji partyjnych, które zgłaszały potrzebę kolejnych
zmian. Nie liczono się również z liczebnością służby doradczej i ich podporządkowaniem organizacyjnym, ponieważ nie stosowano rachunku ekonomicznego.
Doprowadziło to do nadmiernego rozrostu służby doradczej oraz do mnożenia
stanowisk i zależności organizacyjnej.
Poprzez analizę zjawisk mających miejsce w przeszłości, dążono do spojrzenia
na współczesne usytuowanie doradztwa rolniczego w Polsce. Będąc w rodzinie
krajów europejskich musimy stosować się do prawodawstwa unijnego, przy możliwości zachowania autonomii w doborze środków zmierzających do realizacji
postawionych zadań wynikających ze Wspólnej Polityki Rolnej. W artykule po
raz pierwszy zwrócono uwagę na rolę i zadania Centrum Doradztwa Rolniczego,
które nie doczekało się większej liczby opracowań w ramach literatury przedmiotu. W opracowaniu nie podjęto celowo istotnej kwestii warunków zatrudniania
i wynagrodzenia służby doradczej, aby uniknąć nadmiernego rozmiaru artykułu.

3. Główne etapy rozwoju służby rolnej i doradczej
Służba rolna i doradcza podlegała stałej ewolucji, która wyrażała się nakładaniem na nią coraz większych zadań o charakterze nie tylko doradczym, ale także
administracyjnym (agrominimum), oświatowym (szkolenia, kursy) a nawet politycznym. Służby miały w przeszłości stanowić instrument realizacji polityki rolnej czyli być swoistą linią transmisyjną decyzji partyjnych i rządowych na grunt
rolnictwa chłopskiego.
Patrząc retrospektywnie na kolejne etapy rozwoju służby rolnej i doradczej,
można stwierdzić, że zmiany następowały głównie w oparciu o zmiany podziału
administracyjnego kraju, w mniejszym zaś zakresie przywiązywano uwagę do misji czy posłannictwa innowacyjnego tej służby. W pierwszych latach powojennych
(1944-1949) starano się nawiązywać do doświadczeń okresu międzywojennego
i instruktorów powoływano przy izbach rolniczych. Radykalna zmiana kursu polityki rolnej w kierunku uspółdzielczenia wsi (1949), przyczyniła się do likwidacji
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tych stanowisk pracy. Drugi etap (1950-1956) charakteryzujący poziom zatrudnienia w powiatowej administracji rolnej pozostał utajniony, zresztą jak niemal
wszystkie dane statystyczne z tego okresu.
Odbudowa służb rolnych nastąpiła w okresie reaktywowania kółek rolniczych,
które powołały na stanowiska instruktorów, mających na celu udzieleniu pomocy
młodym organizacjom chłopskim, jakimi stały się kółka rolnicze i koła gospodarstw wiejskich. W trzecim etapie (1957-1967) służba była powoływana w oparcie o zarządzenie nr 122 Ministra Rolnictwa z dnia 17 stycznia 1958 r w sprawie
zadań instruktorów rolnych. Był to doniosły akt prawny, który po raz pierwszy
w historii działalności służb rolnych doczekał się odrębnego zarządzenia, określającego ich status społeczny i zawodowy. W 1960 r. w nazewnictwie zaszły zmiany
i zamiast nazwy instruktora rolnego, zaczęto używać pojęcia agronoma gromadzkiego. Jego zadania zostały bardziej precyzyjniej sformułowane w zarządzeniu nr
173 Ministra Rolnictwa z dnia 24 grudnia 1960 r. w sprawie zadań służby agronomicznej w zakresie podnoszenia produkcji rolniczej. Wśród podstawowych
obowiązków agronoma gromadzkiego wymieniono potrzebę stałego podnoszenia poziomu kultury rolnej na wsi oraz wykonywanie statutowych zadań kółek
rolniczych [Wawrzyniak 1991].
W celu zachowania chronologii warto przypomnieć, że w myśl uchwały nr
88/56 Prezydium Rządu z 1956 r. powołano rolnicze rejonowe zakłady doświadczalne (RRZD), na bazie których potem organizowano wojewódzkie ośrodki
postępu rolniczego. Początkowo RRZD były traktowane jako terenowe placówki
naukowo-badawcze, których celem było adaptowanie do lokalnych warunków zakończonych badań naukowych.
W IV etapie (1968-1972) kształtowania charakteru służby rolnej zdecydowano
się na koncentrację tej służby w gminie, co odbyło się kosztem służb branżowych
i surowcowych. W każdej gminie powołano agronoma i zootechnika a każdy
z nich do pomocy uzyskał asystenta. Dodatkowo wprowadzono stanowisko referenta rolnego, z misją odciążenia służby fachowej od mitręgi biurokratycznej.
W zarządzeniu nr 14 Ministra Rolnictwa z dnia 6 lutego 1968 r. dotyczących wytycznych w sprawie zadań i metod pracy gromadzkiej służby rolnej oraz referenta
rolnego określono, że zadaniem służb gromadzkich jest organizowanie produkcji rolniczej w gromadzie i upowszechnianie postępu rolniczego. Od tego czasu
licząc notujemy niebywały wzrost ilościowy kadr doradczych, który swoje apogeum osiągnął w następnej fazie rozwoju tej służby.
W pierwszym okresie reformowania krajowej administracji terenowej było
wprowadzenie w 1973 r. zamiast gromad, nowych jednostek administracyjnych
w postaci gmin. W miejsce dotychczasowych 6331 gromad, powstało około 2500
gmin, które były większe obszarowo i o zmienionych kompetencjach. W myśl
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1972 r. w sprawie zasad
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organizacji, zadań i wynagradzania gminnej służby rolnej, w skład tej służby wchodził kierownik gminnej służby rolnej, instruktorzy ogólnogminni (np.
WGD), instruktorzy specjalistyczni (np. melioracji i łąkarstwa) oraz instruktorzy
rejonowi [Wawrzyniak 2003].
Kolejnym krokiem w procesie tworzenia nowego podziału administracyjnego
kraju była likwidacja w 1975 r. powiatów i utworzenie nowych 49 województw.
Wprowadzenie nowego podziału administracyjnego kraju pociągnęło za sobą
kolejną reorganizację służby rolnej i utworzenie nowej instytucji w postaci wojewódzkich ośrodków postępu rolniczego (uchwała nr 125/75 Rady Ministrów).
Nałożenie się na siebie gminnej służby rolnej z nowopowstającymi wojewódzkimi ośrodkami postępu rolniczego (specjaliści dyrekcji WOPR), doprowadziło
do wzrostu ilościowego tej służby, do niespotykanego nigdy poprzednio poziomu
ponad 20 tys. osób.
Tabela 1
Etapy rozwoju służby rolnej i doradczej
Instytucje lub organizacje
rolnicze

Rodzaje stanowisk

Średnia liczba doradców
w danym okresie

Etap

Lata

I

1944-1949

Izby rolnicze (do 1947 r),
Związek Samopomocy
Chłopskiej

Instruktor rolny, Instruktorki
wiejskiego gospodarstwa
kobiecego

1514

II

1950-1956

Powiatowa administracja
rolna, Państwowe ośrodki
maszynowe

Agronom powiatowy, Agronom

b. d.

III

1957-1967

Powiatowe związki kółek
rolniczych

Instruktor rolny, agronom
gromadzki

2077-3893

IV

1968-1972

Prezydia gromadzkiej rady
narodowej

Agronom i zootechnik gromadzki
oraz ich asystenci

8692-10698

IV a

1968-1972

V

1973-1981

Rolnicze rejonowe zakłady
doświadczalne
Urzędy gminne- gminna
służba rolna

Powiatowy inspektor doradztwa
specjalistycznego
Kierownik gsr oraz instruktorzy
rolni

VI

1975-1990

Wojewódzkie ośrodki postępu Specjalista zakładowy,
rolniczego
specjalista terenowy (rejonowy)

VII

1991-2004

Ośrodki doradztwa rolniczego Specjaliści i doradcy

5514

VII

2005 -

Wojewódzkie ośrodki
doradztwa rolniczego

4000

Specjaliści i doradcy

536
14976-20843
10420-11213

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany społeczno-polityczne i gospodarcze zapoczątkowane w Polsce
w 1989 r. oznaczały odejście od modelu gospodarki sterowanej przez państwo,
w kierunku gospodarki rynkowej, funkcjonującej w oparciu o rachunek ekonomiczny. W tej sytuacji stało się jasne, że utrzymanie z budżetu państwa tak dużej
grupy doradców okazało się niemożliwe. Zaczęła się dość powszechna redukcja
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zatrudnionych pracowników WODR, w pierwszej kolejności osób mogących
przejść na wcześniejszą emeryturę. Dużą rolę w pierwszym okresie rekonstrukcji
doradztwa rolniczego odegrali eksperci zagraniczni, którzy zdecydowanie opowiedzieli się za dalszym utrzymaniem służb rolnych w kraju, wobec zakusów zrezygnowania z dalszego ich finansowania z budżetu państwa. Polska uzyskała silne
wsparcie ze strony wielu krajów wysoko rozwiniętych oraz instytucji międzynarodowych, takich jak, EWG, Bank Światowy, OECD i FAO. W tym czasie utworzono
także Polsko-Amerykański Program Doradztwa Rolniczego (1992-1995).
Ośrodki doradztwa rolniczego powstały w 1991 r. na bazie dawniejszych wojewódzkich ośrodków postępu rolniczego, poprzez powierzenie wojewodom misji
utworzenia ośrodków na ich terytorium. Podstawowym celem zapoczątkowanych
zmian była potrzeba uspołecznienia doradztwa (społeczne rady), a ponadto dostosowania go do potrzeb rolnictwa przechodzącego na tory gospodarki rynkowej. Tak ważne zjawisko, jak zmiana przynależności organizacyjnej nie regulowana ustawą (rozporządzeniem), lecz prawem budżetowym, wprowadzającym
ustawy reformujące administrację publiczną z 1991 r. [Ustawa 1991]. Nastąpiło
oddzielenie funkcji doradczych od działalności gospodarczej i produkcyjnej, pozbawiając tym samym ODR zaplecza w postaci gospodarstw rolnych. Z perspektywy dzisiejszej widać, że poważnym błędem było pozbawienie ODR-ów użytków
rolnych, które stanowiłyby duże źródło dochodów ośrodków. Z czasem zaszła
konieczność rozszerzenia zakresu zadań i usług świadczonych przez ośrodki
doradztwa rolniczego. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z 1994 r w sprawie wysokości stawek dotacji dla rolnictwa, w tym upowszechniania doradztwa rolniczego, znalazły się również między innymi zadania
mające na celu organizowanie i upowszechnianie inicjatyw mających na celu promocję wszelkich form organizacyjnych grupowego działania wśród społeczności
wiejskiej [Rozporządzenie 1994].
Ośrodki doradztwa rolniczego jako jednostki budżetowe były dotowane przez
państwo. Proces tego dotowania odbywał się poprzez urząd wojewódzki. System
do 1999 r opierał się na 49 ODR zlokalizowanym w każdym województwie. Każdy z ośrodków posiadał swój własny statut i regulamin funkcjonowania zakładu
pracy. Nadzór merytoryczny nad działalnością doradczą i upowszechnieniową
sprawowało Ministerstwo Rolnictwa I Gospodarki Żywnościowej.
Sytuacja ODR uległa radykalnej zmianie w 1999 r czyli w momencie wprowadzenia nowego podziału administracyjnego kraju, poprzez powołanie 16 nowych
województw w miejsce 49 dawniejszych i przywróceniu 314 powiatów. Nastąpiła
reorganizacja polegająca na wyborze ośrodków wiodących i przekształcenie pozostałych w oddziały. Lokalizacja nowych siedzib odbywała się w ten sposób, że
na ogół wybór padał na ośrodki leżące blisko władz wojewódzkich. Niektóre ODR
zlokalizowano wręcz w miastach wojewódzkich, jak przykładowo w Gdańsku,
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Poznaniu, Olsztynie, Wrocławiu czy Warszawie. Jedynie woj. śląskie zdecydowało
się na zlokalizowanie ODR na terenie byłego województwa częstochowskiego.
Wobec perspektywy bliskiej integracji Polski z Unią Europejską zaczęto intensywnie pracować nad nadaniem wyższej rangi ODR i uczynienie z nich instytucji
pożytku publicznego. Rezultaty tych poczynań zakończyły się przyjęciem pierwszej
ustawy sejmowej o jednostkach doradztwa rolniczego z 2004 r. [Ustawa 2004].
Ważnym czynnikiem kształtującym charakter służby doradczej był poziom
jej wynagradzania i zestaw instrumentów (premie, staże, odprawy) motywujących do pracy. Problematykę tę w analizowanym okresie przedstawiono w artykule „Kierunki zmian w wynagradzaniu służby rolnej i doradczej” (ZDR nr 1/2
z 2003 r.) [Wawrzyniak 2003].
Dokonując przeglądu zmian organizacyjnych i instytucjonalnego usytuowania doradztwa rolniczego w latach 1957 - 2004, zwraca uwagę duża częstotliwość
tych zmian (średnio co 6-7 lat) i przenoszenia służby rolnej i doradczej z jednej
jednostki organizacyjnej do drugiej. Cechą charakterystyczną było poszukiwanie
coraz to nowych instytucji czy organizacji, pozwalających na przekazanie im służby rolnej i doradczej. W procesie poszukiwań nowych instytucji brane były pod
uwagę także izby rolnicze. Zmiany zaczęły się od związków kółek rolniczych, poprzez gromadzkie rady narodowe, a następnie urzędy gminne, by służby te trafiły
do wojewódzkich ośrodków postępu rolniczego, które następnie przekształcono
w ośrodki doradztwa rolniczego. Zmiany spowodowały dużą rotację kadr doradczych, i dlatego duża liczba byłych doradców mogła sobie wpisać w CV pracę na
tym stanowisku. Praca doradcza była także szczeblem w karierze zawodowej, zaś
byli doradcy pełnią dzisiaj odpowiedzialne funkcję wójtów, burmistrzów, prezydentów, dyrektorów, prezesów, itp.
Zwraca uwagę fakt, że służbę rolną i doradczą powoływano oparciu o akty
prawne stosunkowo niskiej rangi, jakimi na ogół były zarządzenia ministra rolnictwa. Z kolei RRZD i WOPR zostały powołane w drodze uchwały Prezydium
Rządu czy Rady Ministrów a nie rozporządzenia. Dopiero powołanie ODR nastąpiło na drodze ustawy sejmowej, a więc aktu najwyższej rangi.

4. Podstawy prawne powoływania jednostek doradztwa rolniczego
w 2005 r.
Ustawa z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego
określała organizację, zadania i zasady działania jednostek doradztwa rolniczego
[Ustawa 2004]. Za jednostki doradztwa rolniczego uznano:
– Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie,
– 16 wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, których terytorialny zasięg działania obejmuje obszar województwa właściwego ze względu na siedzibę tego ośrodka.
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4.1. Centrum Doradztwa Rolniczego
Historycznie biorąc, początki powstania CDR należy łączyć z powołaniem
z dniem 1 stycznia 1991 r. Centrum Doradztwa I Edukacji w Rolnictwie, które
z kolei powstało na bazie Centralnego Ośrodka Oświaty i Postępu w Rolnictwie.
Celem Centrum było zapewnienie efektywnego funkcjonowania systemu doradztwa rolniczego oraz tworzenie podstaw programowych i metodycznych kształcenia, szkolenia i doskonalenia kar w rolnictwie. Jednocześnie powołano oddziały
w Krakowie i Poznaniu [Zarządzenie 1991].
Dnia 1 stycznia 1999 r. powołano Krajowe Centrum Doradztwa, Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, wraz z 7 regionalnymi centrami w Barzkowicach,
Płońsku, Przysieku, Radomiu Starym Polu, Wrocławiu i Częstochowie. Powołanie regionalnych centrów było próbą innego podporządkowania organizacyjnego
niektórych ośrodków doradztwa rolniczego. Regionalne centra poprzez krajowe
centrum podlegały ministrowi rolnictwa, pozostałe ODR urzędowi wojewody.
Zadaniem Krajowego Centrum było przygotowanie i wydawanie materiałów dotyczących możliwości i sposobów korzystania ze środków pomocowych Unii Europejskiej, uczestniczenie w zarządzaniu programami strukturalnymi z dziedziny
rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich oraz współpraca z partnerami zagranicznymi w sferze doradztwa rolniczego [Zarządzenie 1998].
Z kolei Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie wraz z oddziałami rozpoczęło swoją działalność w dniu 1 stycznia 2005 r. w drodze przekształcenia wspomnianego Krajowego Centrum Doradztwa, Rolnictwa i Obszarów
Wiejskich. W skład CDR początkowo weszły oddziały w Krakowie i Poznaniu.
Ustawa nie wspomina o oddziale w Radomiu. Dopiero mocą statutu powołano
ten trzeci oddział. Natomiast pracownicy regionalnych centrów stali się pracownikami terytorialnie właściwych ośrodków doradztwa rolniczego [Ustawa 2004].
Centrum funkcjonuje w oparciu o akty normatywne, w tym głównie o ustawę,
a ponadto o statut oraz regulamin organizacyjny. Centrum podlega ministrowi
właściwemu do spraw rozwoju wsi, który nadaje mu w drodze zarządzenia statut oraz zatwierdza regulamin organizacyjny. Centrum zasięgiem swoim obejmuje cały kraj i jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość
prawną. W myśl ustawy do podstawowych zadań Centrum z zakresu doradztwa
rolniczego należy między innymi wprowadzenie jednolitych sposobów działania
ośrodków doradztwa rolniczego, prowadzenia szkolenia dla pracowników ośrodków doradztwa, prowadzenie centralnego systemu informacji i bazy danych oraz
upowszechnianie wyników badań naukowych [Ustawa 2004].
W ustawie określono jasno, że CDR nie sprawuje funkcje nadzorczej czy kontrolnych nad ośrodkami doradztwa rolniczego, ponieważ te podlegają wojewodzie
(obecnie marszałkowi) a nie ministerstwu rolnictwa. Centrum doradztwa jedynie
przygotowuje i wprowadza jednolite sposoby działania ODR w zakresie realizowa-
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nych przez nie zadań. Zależność ODR od ministerstwa wyraża się poprzez dotacje
budżetowe ustalane na szczeblu centralnym, w związku z tym pośrednio spełnia
funkcje nadzorcze. Mamy tutaj do czynienia z dwoma układami doradztwa rolniczego, jeden mniejszy obejmujący CDR podlegający ministrowi rolnictwa, drugi
większy (16 ODR) podlegający obecnie urzędowi marszałka. Oba układy są kompatybilne, powiązane ze sobą wieloma zależnościami, które mają silną podstawę prawną w postaci ustawy. Nie pozwala to na prowadzenie lokalnych polityk doradczych,
w zależności od poglądów samorządowych decydentów, lecz pozwala na przyjęcie
jednego schematu organizacyjnego na bazie powstających statutów.
Sytuacja powyższa uległa nieco zmianie po ukazaniu się ustawy z 2007 r.
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW. Chodzi
tutaj o działanie w ramach PROW pt:. „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów”. Zgodnie z ustawą CDR przeprowadza kontrole w zakresie spełniania przez podmioty mających akredytację, warunków niezbędnych
do udzielenia akredytacji oraz przestrzeganie warunków dotyczących świadczenia usług doradczych [Ustawa 2007].
W zarządzeniu nr 1 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 stycznia 2005
r. w sprawie nadania statutu Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie podano enigmatycznie, że w ramach Centrum wyodrębnia się centralę w Brwinowie
oraz oddziały w Krakowie, Poznaniu i Radomiu. Nie podano jaką rolę, zadania
i funkcje mają spełniać oddziały [Zarządzenie 2005]. Podobny ogólny charakter
miało znowelizowane zarządzenie nr 27 MRiRW z dnia 31 października 2008 r.,
w sprawie nadania statutu Centrum, w którym jedynie podano jakie mają występować działy i samodzielne stanowiska pracy. Ponadto upoważniono dyrektora
Centrum, do tworzenia w miarę potrzeb, innych niż wymienione w zarządzeniu,
komórek organizacyjnych. W uzasadnieniu do zarządzenia MRiRW podano, że
nowy statut ma na celu dostosowanie struktury organizacyjnej CDR do efektywnej realizacji zadań wynikających z ustawy, w szczególności zadań związanych
z przygotowaniem i wprowadzeniem jednolitych sposobów działania ośrodków
doradztwa rolniczego [Zarządzenie 2008].
W regulaminie organizacyjnym CDR z 2009 r. szczegółowo omówiono organizację wewnętrzną i występujące komórki organizacyjne w Centrali i w oddziałach. Ponadto przedstawiono szczegółowe zadania jakie spoczywają na poszczególnych jednostkach organizacyjnych. Cechą charakterystyczną struktury
organizacyjnej CDR jest to, że równomiernie podzielono komórki organizacyjne
między Centralą a oddziałami, bez akcentowania wiodącej roli Centrali. Stanowi
to o partnerskim traktowaniu oddziałów, mających dużo uprawnień o charakterze autonomicznym. Nawet biorąc pod uwagę liczbę zatrudnionych osób, to największą jednostką organizacyjną jest Radom (61 osób) a nie Centrala (56 osób).
Natomiast oddział w Krakowie zatrudnia 40 osób, a w Poznaniu 34 osoby.
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Działy merytoryczne, będące najwyższą komórką organizacyjną występują
dość równomiernie w Centrali i oddziałach (po 2 działy, poza Krakowem – jeden
dział). Natomiast brak komórek organizacyjnych jakimi są działy, jest rekompensowany niższym ogniwem organizacyjnym w postaci zespołów lub nawet jednoosobowych stanowisk pracy. Przykładowo w Centrali jest zlokalizowany Dział
Metodyki, Doskonalenia Zawodowego i Kontroli Doradztwa Rolniczego, zaś
w trzech oddziałach występują zespoły o identycznej nazwie. Jeśli chodzi o kontrolę doradztwa rolniczego, to stwierdzenie to odnosi się do prywatnych (komercyjnych) podmiotów doradczych.
Jednocześnie we wszystkich ośrodkach doradztwa rolniczego występują działy
o identycznej nazwie i zapewne zadaniach, które zostały utworzone w oparciu
o rozporządzenie MRiRW z 2009 r. w sprawie ramowego statutu WODR. Zachodzi pytanie, czy nie występuje zjawisko dublowania stanowisk i komórek organizacyjnych, które ma miejsce w CDR i na szczeblu wojewódzkich ODR a nawet
w oddziałach ODR [Rozporządzenie MRiRW 2009].
Zatrudnienie w Centrum oscyluje poniżej 200 osób, w tym ponad 50% to specjaliści i doradcy, co przedstawia poniższe zestawienie:
Tabela 2
Stan zatrudnienia w CDR wraz z oddziałami
Rok

Zatrudnienie ogółem

w tym specjalistów
i doradców

Procent

2005

188

105

55,8

2006

193

96

49,7

2007

193

105

54,4

2008

186

106

57,0

2011

191

105

54,9

Źródło: obliczenia własne w oparciu o dane NIK.

Jak już wspomniano, w strukturze organizacyjnej CDR i jego oddziałach występuje podział stanowisk pracy na działy, zespoły i jednoosobowe stanowiska
pracy. Obsada tych działów i zespołów była zróżnicowana, jeśli chodzi o liczbę
osób tam zatrudnionych i wynikała z zakresu zadań, jaką miała dana komórka
organizacyjna do wykonania. Z racji pełnionej funkcji koordynacyjnej, edukacyjnej, informatycznej (rejestracyjnej) i innych działań, liczba zatrudnionych w CDR
osób w działach administracyjno-gospodarczych i finansowo- księgowych była
zbliżona do liczby pracowników merytorycznych. Łącznie zatrudnionych było
105 fachowców (ponad 50%), licząc w tym kadrę kierowniczą.
W ustawie o jednostkach doradztwa rolniczego z 2004 r wymieniono zadania
jakie wykonuje CDR z zakresu doradztwa rolniczego nieodpłatnie, przy czym ina-
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czej te nieodpłatne zadania sformułowano w odniesieniu do CDR oraz odmiennie
dla ODR. Natomiast tego rozróżnienia nie wprowadzono dla usług wykonywanych
odpłatnie. Dysponujemy cząstkowymi danymi dotyczącymi wysokości przychodów uzyskiwanych przez CDR, z których wynika, że dotacje celowe oscylują wokół
10 mln zł rocznie, i coraz wyższą wartość dostarczały przychody z działalności odpłatnej, co jest prawidłowym kierunkiem kształtowania budżetu CDR.
Tabela 3
Wysokość przychodów uzyskiwanych przez CDR (w tys. zł)
Rok

Ogółem

Dotacje
budżetowe

Procent

Przychody
z działalności
gospodarczej

Procent

Pozostałe
przychody

Procent

2005

12403

9259

74,7

2431

19,6

713

5,7

2006

15163

9777

64,5

3102

20,5

2284

15,0

2007

20153

9780

48,5

3932

19,5

6441

32,0

Źródło: Obliczenia własne w oparciu o dane NIK.

Dotacje celowe CDR w 2008 r uzyskały wartość 11,3 mln zł. W kolejnym roku
poziom wydatków budżetu państwa na CDR nieco spadł do 11,2 mln zł i w wyniku korekty budżetu w połowie roku wsparcie finansowe zmniejszono o 1,1 mln zł
(10%). Wzrastały za to przychody z działalności gospodarczej oraz inne rodzaje
przychodów.
Działalność Centrum Doradztwa Rolniczego została ukierunkowana na służenie pomocą ośrodkom doradztwa rolniczego. Lista poczynań CDR jest szeroka, począwszy od działalności informacyjno-wydawniczej, poprzez poczynania
edukacyjne (e-learning), wystawienniczo-targowej a kończąc na prowadzeniu baz
doradców uzyskujących certyfikaty. Do niewątpliwych osiągnięć CDR można zaliczyć stworzenie krajowego systemu informacji doradczej, jak i systemu pomocy
doradcom rolniczym, w ramach którego wspierani zostają doradcy w rozwiązywaniu problemów rolnictwa i obszarów wiejskich. Działalność CDR zmierza do
coraz większego korzystania z nowoczesnych technik informatycznych, w ten
sposób aby w przyszłości świadczenie usług doradczych dla rolników odbywało
się przez internet.
4.2. Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego
Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego opierają swoją działalność na
trzech ustawach i szeregu aktów prawnych niższej rangi, typu rozporządzenia
i zarządzenia. Wśród ustaw są to:
– ustawa o jednostkach doradztwa rolniczego z 2004 r.,
– ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW z 2007 r.,
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– ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji
i podziale zadań administracji publicznej w województwie z 2009 r.
Ustawa o jednostkach doradztwa rolniczego z 2004 r. określała, że jednostki są
państwowymi podmiotami organizacyjnymi, posiadającymi osobowość prawną,
które prowadzą szeroko pojętą działalność doradczą. Ośrodki podlegają właściwemu miejscowo wojewodzie (obecnie marszałkowi sejmiku). Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w drodze rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2004 r. nadał nazwy ośrodków oraz określił ich siedziby [Rozporządzenie 2004].
W ustawie o jednostkach doradztwa rolniczego określono szczegółowo zadania dla ODR, przy czym wymieniono, które zadania prowadzone są w formie nieodpłatnej a które w formie odpłatnej. Wśród wymienionych 11 głównych zadań
realizowanych w formie nieodpłatnej wymieniono wszelkiego rodzaju szkolenia
dla rolników, działalność informacyjno - upowszechnieniową oraz analityczną.
Natomiast do działalności o charakterze odpłatnym zaliczono prowadzenie ksiąg
rachunkowych i dokumentacji niezbędnej dla rolników, działalność wydawniczą,
poligraficzną i wiele innych szczegółowych zadań [Ustawa 2004].
Do zorganizowania systemu doradztwa rolniczego (FAS) zobowiązywało Polskę rozporządzenie Rady (WE) nr 1782 z 2003 r., mówiące o tym, że każdy kraj
członkowski UE zorganizuje do 2007 r. odpowiedni system doradczy odpowiedzialny za zarządzanie (SMR) i zasad dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną
środowiska (GAEC0, przy spełnianiu wymogów wzajemnej zgodności (cross-compliance). Nasza ustawa ukazała się pod koniec 2004 r., jako pierwsza wśród
nowych państw członkowskich. Obarczona była wadą polegającą na tym, że wzorowano się na starych przepisach z Europy Zachodniej, które jeszcze wówczas nie
brały pod uwagę nowych uwarunkowań wynikających z poszerzonej Wspólnej
Polityki Rolnej. System doradztwa rolniczego miano tworzyć głównie po to, aby
stanowił instytucję zewnętrzną, służącą pomocą rolnikom we wdrażaniu zasad
wzajemnej zgodności [Mickiewicz, Wawrzyniak, 2011].
W ustawie o jednostkach doradztwa rolniczego brak odniesień do wytycznych
zawartych w rozporządzeniu Rady (WE) z 2003 r., zwłaszcza do regulacji ustanawiających wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego, które powinny być powiązane ze spełnianiem zasad wzajemnej zgodności, w tym do działań
odnoszących się do właściwego gospodarowania na gruntach rolnych, rozwoju
produkcji rolniczej i wspierania działalności rolniczej. Niedogodności tej nie likwidowała następna ustawa z 2007 r., która odnosiła się właściwie do jednego
działania PROW 2007-2013, a mianowicie działania pn. „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów”. W ustawie tej wskazano, że działanie związane z korzystaniem z usług doradczych adresowane jest do jednostek
doradztwa rolniczego, izb rolniczych oraz podmiotów, które uzyskały akredytację ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. Natomiast CDR zobowiązano do
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przeprowadzania kontroli w zakresie spełniania przez podmioty prywatne, warunków niezbędnych do udzielenia akredytacji.
Trzecia ustawa z 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami
w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie spowodowała, że od 1 sierpnia 2009 r. nastąpiła zmiana przynależności organizacyjnej
ODR, które zaczęły podlegać sejmikowi województwa, zamiast jak dotychczas
wojewodzie. Spowodowało to konieczność opracowania nowych statutów i regulaminów organizacyjnych, a ODR stały się samorządowymi osobami prawnymi.
Niedogodności nowego modelu funkcjonowania ODR polegają na tym, że otrzymują one z budżetu państwa dotacje celowe na wykonanie zadań, które kierowane
są nadal przez urzędy wojewódzkie. Mocą tej ustawy zobowiązano ministra rolnictwa do przygotowania przepisów, zmierzających do nadania ODR jednolitej
organizacji i sposobów działania [Ustawa 2009].

5. Uwagi końcowe
W artykule zwrócono uwagę, że Polska należy do nielicznej grupy krajów, mającej najdłuższe tradycje w funkcjonowaniu służby rolnej i doradczej. Powodem
powoływania służb rolnych już w połowie XIX w była chęć służenia pomocą rolnikom, którzy restrukturyzowali swoje gospodarstwa po procesie uwłaszczenia
chłopów. Z kolei poprzez zabór pruski Polska uzyskała dostęp do kręgu cywilizacji zachodniej. Pomoc była również niezbędna w okresie międzywojennym, kiedy
to przeprowadzono dwie duże reformy rolne. Jako naturalne wydawało się kontynuowanie tej tradycji po II wojnie światowej, lecz zmiana orientacji politycznej
przyczyniła się do odejścia doradców o dużym doświadczeniu zawodowym.
Odejście od polityki uspołeczniania rolnictwa (1957), przyczyniło się do reaktywowania służby rolnej i doradczej. Wykazano, że służba ta podlegała ciągłej
reorganizacji i odmiennej przynależności instytucjonalnej, co oczywiście nie
sprzyjało stabilizacji kadry i wyrabianiu etosu doradcy. W kontekście opracowania, które kładzie nacisk na sprawę oceny, jaką rangę miały akty normatywne,
regulujące istotne kwestie organizacyjne i finansowe służby rolnej, zwraca uwagę
fakt niskiego usytuowania przepisów prawa regulujących funkcjonowanie omawianej służby. W hierarchii aktów normatywnych najniższą rangę mają zarządzenia, potem mamy do czynienia z rozporządzeniami ministra, rozporządzeniami
Rady Ministrów a na najwyższym poziomie usytuowany jest akt prawny, jakim
jest ustawa, stanowiony przez Sejm. W przeszłości posługiwano się zarządzeniami o charakterze wykonawczym, wydawanymi przez ministra resortowego, co
przyczyniało się do niskiej rangi i pozycji służby rolnej i doradczej. Regulacje te
pozwalały na dowolne sytuowanie doradców, bez uzasadnionych przesłanek na
sprawy organizacyjne czy instytucjonalne, pozwalające na łatwe przenoszenie do-
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radców, bez konieczności merytorycznego uzasadnienia tej decyzji. Także niską
rangę legislacyjną miały uchwały Rady Państwa, które sytuowano niżej w stosunku do rozporządzenia.
Dopiero jednostki doradztwa rolniczego doczekały się ustawowego umocowania, które uczyniło z doradztwa podmiot liczący się w systemie organizacyjnym
państwa i pozwoliło na nadanie im osobowości prawnej. Państwo zobowiązane
jest z mocy ustawy do udzielenia jednostkom organizacyjnym pomocy z budżetu
państwa poprzez dotacje celowe a także udzielanie wsparcia inwestycyjnego oraz
pomocy przy pozyskiwaniu gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa.
Formuła ustawowa, że jednostki posiadają osobowość prawną, pozwala na uzyskiwanie przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, przyczyniających się do zdobycia dodatkowych środków finansowych.
Należy zauważyć, że stosunkowo szybkie opracowanie i przyjęcie ustawy
o jednostkach doradztwa rolniczego w 2004 r., które miało miejsce rok po ukazaniu się rozporządzenia Rady (WE) z 2003 r. spowodowało, że treści ustawy nie
uwzględniały wszystkich aspektów i wymogów dotyczących systemów doradztwa
rolniczego (FAS). Polska miała czas na wprowadzenie FAS do 2007 r. Na system
doradztwa rolniczego należy spojrzeć również przez fakt pojawiania się kolejnych
rozporządzeń Rady (WE) w 2005, 2006 i 2009 roku, które wnosiły nowe akcenty
do systemu. Niedociągnięcia te trzeba było uzupełniać kolejnymi ustawami i rozporządzeniami, zwłaszcza w kierunku spełniania wymogów wzajemnej zgodności, rozpoczynającymi się w 2009 r. Może warto spojrzeć na system doradztwa
rolniczego pod kątem nowego okresu programowania Wspólnej Polityki Rolnej
na lata 2014-2020, i przygotować nowelizację ustawy o jednostkach doradztwa
rolniczego
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SPOSOBY KSZTAŁTOWANIE SYSTEMÓW DORADZTWA ROLNICZEGO W ŚWIETLE
PRAWODAWSTWA POLSKIEGO

Słowa kluczowe: System Doradztwa Rolniczego, etapy rozwoju służby rolnej i doradczej
STRESZCZENIE

W opracowaniu przedstawiono główne etapy rozwoju służby rolnej i doradczej, które
analizowano poprzez pryzmat aktów normatywnych. W latach 1957-2004 przeprowadzono pięć głównych zmian organizacyjnych tych służb oraz kilka pomniejszych, które opierały się na zarządzaniach resortowych, a więc aktach prawnych niskiej rangi.
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Dopiero w 2005 r. weszła w życie ustawa o jednostkach doradztwa rolniczego, która
nadała ODR osobowość prawną. Analizowano Centrum Doradztwa Rolniczego, którego rola sprowadza się do przygotowania i wprowadzenia jednolitych sposobów działania
ośrodków doradztwa. Centrum nie sprawuje roli zwierzchniej nad ośrodkami doradztwa
rolniczego. Ponadto zgodnie z ustawą funkcjonuje 16 wojewódzkich ośrodków doradztwa
rolniczego.
We wnioskach postulowano, że może warto spojrzeć na system doradztwa rolniczego
pod kątem nowego okresu programowania Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020
i przygotować nowelizację ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego.

BOGDAN M. WAWRZYNIAK
METHODS OF FORMING AGRICULTURAL ADVISORY SYSTEMS IN THE LIGHT OF
POLISH LEGISLATION

Key words: Farm Advisory System, stages of agricultural advisory services development
SUM M A RY

The paper presents main stages of agricultural advisory services development, which
were analyzed through the prism of normative acts. During the years 1957-2004 there
were conducted five major organizational changes concerning the mentioned services and
several minor changes, which were based on ministerial decrees thus acts of lower rank.
Only in 2005 the Act on agricultural advisory units came into force and which gave
the agricultural advisory centres legal status. The role of the Agricultural Advisory Centre
comes down to preparation and introduction of uniform methods of operation of regional
counselling centres. The Agricultural Advisory Centre does not perform the role of the
supreme advisory centre. Moreover, in accordance with the Act there operates 16 regional
agricultural advisory centres.
The conclusions postulated that it may be worth a look at the agricultural advisory system for the new programming period of the Common Agricultural Policy for 2014-2020
and prepare amendments to the Act on agricultural advisory units.
e-mail: bogdan.wawrzyniak2@neostrada.pl
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ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE
DORADZTWA ROLNICZEGO W KANADZIE
1. Wstęp
Współczesne systemy doradztwa rolniczego mają w różnych krajach swoją
specyfikę, wynikającą z odmiennych uwarunkowań rozwoju struktur instytucjonalnych. Różnice w ewolucji doradztwa rolniczego doprowadziły do ukształtowania się oryginalnych rozwiązań organizacyjnych, spełniających oczekiwania
środowisk rolniczych. Jednym z krajów mniej znanych z konstrukcji systemu doradztwa jest Kanada. Poznanie funkcjonowania doradztwa rolniczego jest interesujące, ze względu na rozwinięte rolnictwo w tym kraju. Jak bowiem wiadomo,
w krajach o sprawnie działającym sektorze rolnym, występują skuteczne systemy
wsparcia doradczego. Celem opracowania było scharakteryzowanie zasad funkcjonowania doradztwa rolniczego w Kanadzie oraz etapów jego rozwoju. Praca
została zrealizowana na podstawie studiów literaturowych oraz przeglądu materiałów zamieszczanych na stronach internetowych instytucji związanych z realizacją zadań doradztwa rolniczego w Kanadzie.

2. Kształtowanie się doradztwa rolniczego w Kanadzie
Formalnie status doradztwa w Kanadzie nie został ustalony aż do połowy
XVIII wieku. Jednak historia wskazuje, że niektóre rodzaje doradztwa były praktykowane znacznie wcześniej. Jednym z pierwszych zanotowanych przypadków
doradztwa było w 1606 roku założenie eksperymentalnego pola materiału siew1 Justyna Dorofiejczuk-Paradny przebywała kilka lat w Kanadzie i przygotowała pracę magi-
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nego w Nowej Szkocji. Przez wiele lat były stosowane takie metody doradztwa,
jak: demonstracje nowych technik, eksperymentalne gospodarstwa, instytuty dla
kobiet, szkoły rolnicze, a także rolnicze wystawy. W XVIII i XIX wieku w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych rozpoczęły wzmożoną działalność towarzystwa
rolnicze, podobne do tych założonych w Europie. Towarzystwa te umożliwiały dostęp do nieoficjalnej edukacji, korzystając z umiejętności i wiedzy swoich
członków w celu rozpowszechniania informacji na obszarach wiejskich. Większość wczesnego doradztwa była prowadzona za pośrednictwem tych towarzystw
rolniczych [Blackburn, Vist 1984].
Pierwowzorem doradztwa rolniczego na Kontynencie Amerykańskim były
działania podjęte w drugiej połowie XIX wieku w USA. Jak wskazują Cash [2001]
oraz Blackburn i Vist [1984] zapoczątkowało to powstanie i rozwój ogólnokrajowego systemu doradztwa rolniczego, który stał się przykładem dla wielu innych
krajów. Bardzo ważne jest rozpoznanie stopnia, w jakim w Kanadzie wzorowano
się w celu ukształtowania fundamentów formalnej pracy doradczej na podstawie
Spółdzielczego Serwisu Doradztwa (Cooperative Extension Service) CES [Blackburn, Vist 1984]. W Kanadzie jednak udzielanie usług doradczych jest historycznie zdecentralizowane, bowiem uprawnienia przekazano władzom na szczeblu
prowincji [Rivera 2001]. Kanadyjskie rolnicze uniwersytety i rząd federalny nie
ponoszą odpowiedzialności i nie mają obowiązku świadczyć usług doradczych, są
bardziej wypełnieniem istniejącego publicznego systemu na poziomie prowincji
[Blackburn, Vist 1984]. W Kanadzie funkcjonuje utworzony w 1867 roku British
North America Act, który określa, że za edukację i doradztwo odpowiedzialne
są rządy poszczególnych prowincji. Rząd federalny nigdy nie był bezpośrednio
zaangażowany w edukację z zakresu doradztwa rolniczego, z wyjątkiem działań
w ramach swoich stacji badawczych. Większość prac doradczych w zakresie rolnictwa, gospodarstwa domowego oraz współpracy z młodzieżą było podejmowanych przez prowincjonalne wydziały rolnictwa. W 1868 roku, federalny rząd
Kanady utworzył Ministerstwo Rolnictwa z dawnego wydziału rolnictwa. Kanadyjski system doradztwa rolniczego rozrósł się i rozwinął w różnych kierunkach.
Przyczyniło się to do tego, że schematy organizacyjne, role i obowiązki systemu
doradztwa rolniczego w całej Kanadzie są unikatowe i różnią się w poszczególnych prowincjach, w zależności od lokalnej sytuacji. Państwowe i prywatne instytucje współpracują ze sobą w celu dostarczenia informacji niezbędnych do spełnienia potrzeb użytkowników. Jest to system współpracy, gdzie nie jest ona nakazana przez przepisy prawne, ale jest konieczna do uzyskania satysfakcjonujących
wyników [Boone 1989]. Kontrolowanie i finansowanie państwowego doradztwa
rolniczego jest podzielone pomiędzy federalny, prowincjonalne i lokalne rządy.
Głównym źródłem finansowania państwowego doradztwa rolniczego są prowincjonalne rządy. W poszczególnych prowincjach działają programy finansowane
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przez wszystkie szczeble rządowe, lecz istnieje potrzeba większej integracji badań
i rozszerzenia systemu. Część programów doradczych ma charakter centralny
i zaspokaja potrzeby ogólnokrajowe, jednak większość różni się w każdej prowincji. Realizacja wielu programów odbywa się w ramach specjalistycznych grup rolników, jak na przykład producenci pszenicy, hodowcy drobiu itp.
Po zakończeniu drugiej wojny światowej w 1945 roku nastąpił szybki wzrost
produkcji rolniczej w Kanadzie. Raczkujące wówczas usługi doradcze uległy szybkiemu rozwojowi i powstała sieć biur doradczych w całym kraju. Wiele innych
usług zostało dodanych do udzielania podstawowych informacji o produkcji roślinnej i zwierzęcej. Należą do nich usługi z zakresu: ekonomii, inżynierii rolniczej, nawadniania, przetwórstwa spożywczego, marketingu i zarządzania, a także
prowadzenie klubów 4-H, według wzorów znanych w USA2. Wzrost ten sięgał lat
siedemdziesiątych. Niektóre prowincjonalne rządy powołały do życia nową usługę, udzielanie rządowych kredytów dla rolników na zakup ziemi, zwierząt i sprzętu rolniczego. W niektórych przypadkach rola obsługi kredytów została dodana
do obowiązków doradcy rolniczego. W związku ze wzrostem wsparcia rządu dla
technicznej działalności rolniczej nastąpił rozwój technicznych usług oferowanych przez sektor prywatny. Firmy sprzedające maszyny, nasiona, nawozy, herbicydy i pasze zwierzęce stwierdziły, że odpowiednio wyszkoleni reprezentanci
udzielający technicznych informacji rolniczych pomogą w zwiększeniu sprzedaży
ich produktów [Young 2002].
Niektóre prowincje zatrudniały ekonomistów z zakresu gospodarstw domowych do pracy z rodzinami rolników w zakresie żywności, żywienia, mieszkania,
odzieży i zarządzania przedsiębiorstwem. W latach siedemdziesiątych funkcjonowała największa liczba państwowych doradców rolniczych. Zaostrzone budżety
prowincjonalne i dodatkowo pojawienie się prywatnych przedstawicieli dostarczających te same usługi spowodowało zmniejszenie liczby ekonomistów gospodarstw domowych w niektórych okręgach i całkowite wyeliminowanie w innych.
Wielu ekonomistów przekwalifikowało się też z pełnienia usług w zakresie prowadzenia gospodarstwa w kierunku zarządzania produkcją i rozwoju przedsiębiorczości [Young 2002].
W połowie lat osiemdziesiątych dwie rzeczy znacząco wpłynęły na doradztwo rolnicze w Kanadzie. Pierwsza to ogólne spowolnienie gospodarcze, które
spowodowało spadek eksportu produktów rolnych. Ponad 50% produkcji rolnej
w Kanadzie była wtedy eksportowana. Rolnicy oczekiwali od rządu większego
wsparcia w postaci dopłat, chroniących przed drastycznym spadkiem dochodów
gospodarstw rolnych. W tym samym czasie oczekiwali oni dalszego realizowania programów związanych z produkcją i usługami. Po drugie udzielane pożyczki
2 Skrót 4-H pochodzi od pierwszych liter słów; head, heart, health, hands (głowa, serce, zdro-

wie, ręce).
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rządowe zostały wstrzymane, rządy wróciły do prowadzenia zrównoważonego
budżetu. Ciągłe zapotrzebowanie na zwiększenie wydatków na zdrowie, edukację
i opiekę socjalną zmusiły prowincjonalne wydziały rolnictwa do podjęcia trudnych decyzji. Zlikwidowane zostały niektóre programy doradcze, a pracownicy
zwolnieni [Young 2002].
W ciągu ostatnich lat zmianom uległo całe rolnictwo. W 1930 roku w rolnictwie zatrudnionych było ponad 50% ludności. Zmieniła się także rola Kanady, jako
głównego eksportera produktów rolnych. Zmiany w rolnictwie od produkcyjnego
kierunku do rynkowego spowodowały zmiany w doradztwie rolniczym. Ministerstwa Rolnictwa w prowincjach zwiększyły uwagę na przetwarzanie produktów rolnych. Doradztwo rolnicze skoncentrowane na produkcji było początkowo
skierowane na zwiększanie ilości produkcji i podnoszenie jej jakości. Pozwalało
to producentom na produkowanie i sprzedawanie większej ilości i wyższej jakości
towaru. Kwestie związane z zarządzaniem wokół tego typu produkcji dotyczyły
decyzji związanych z finansowaniem, kosztami produkcji, zakupem dóbr inwestycyjnych i zyskami. Cała ta sytuacja spowodowała większe skupienia się na przetwórstwie produktów rolniczych, kosztem wywarzania samych towarów rolnych.
Ich oczekiwania związane z doradztwem rolniczym także uległy zmianie. Producenci stali się znacznie bardziej nastawieni na potrzeby rynku oraz sygnały w odniesieniu do rodzaju produktu i jakości. Specjaliści zarządzania i marketingu pracowali z rolnikami w celu pomocy w rozwiązywaniu problemów podaży i popytu,
cen i kwestii transportu. W czasie, gdy gospodarstwa rolne i zakłady przetwórcze
rosły pod względem wielkości, potrzeby rąk do pracy na farmach rosły także.
Często rodzina rolnika nie wystarczała, trzeba było zatrudnić osoby z zewnątrz.
Rolnicy nie byli szczególnie doświadczeni w kontaktach z pracownikami najemnymi. Zwracali się o pomoc do przedstawicieli doradztwa rolniczego, aby uzyskać
pomoc w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Uniwersytety, uczelnie i pracownicy
doradztwa rolniczego szybko zdali sobie sprawę z konieczność zapewnienia zintegrowanej edukacji w następujących obszarach: współpraca prowincjonalnego
i federalnego rządu we wspieraniu rozwoju komputerowych programów, które
nauczą producentów dokonywania niezbędnych decyzji w sprawach produkcji,
finansów i decyzji kadrowych. Ten rodzaj edukacji, początkowo kosztowny pod
względem rozwoju i kosztu szkolenia może zredukować błędy, oszczędzić czas,
pieniądze oraz daje większe możliwości zysku [Young 2002].
Niektóre prowincje osiągnęły równowagę budżetową, lecz wzrost wydatków na
ochronę zdrowia i edukację spowodował zmiany w sposobie dostarczania programów przez rząd. Rządy niektórych prowincji są zdania, że nie powinno być konkurencji z sektorem prywatnym, jeżeli prywatny sektor jest w stanie lub ma możliwość świadczenia tych usług, to rząd nie powinien ich oferować. Doprowadziło
to do prywatyzacji wielu programów rządowych i usług oraz przyjęcia pojęcia
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„user pay” (użytkownik płaci). Koncepcja ta nakłada na użytkownika obowiązek
zapłaty za towar lub usługę, którą otrzymują od symbolicznej kwoty do pełnych
kosztów dostarczenia towaru lub usługi. Rządy spostrzegają taką politykę, jako
sposób wspierania rozwoju i wzrostu sektora prywatnego. Rządy również położyły duży nacisk na większe zaangażowanie użytkownika w kierunku identyfikacji
i usług świadczonych przez rząd i działanie, jako partnerzy w ich dostarczaniu.
Przykładem tego jest prywatyzacja laboratoriów badawczych gruntów i pasz oraz
wymaganie od organizacji rolniczych pokrycia części kosztów w prowadzeniu
doradztwa w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej dla członków organizacji.
Do zadań pracowników doradztwa rolniczego wraz z rozwojem kwestii ochrony
środowiska, ekologii i bezpieczeństwa żywności zaczęło należeć dostarczanie informacji na te tematy. Pracownicy doradztwa rolniczego zarówno państwowego,
a także i prywatnego współpracowali z rolnikami, aby informować ich o prawidłowym stosowaniu chemikaliów, nawozów i środków chwastobójczych. Doradcy
pracujący z rolnikami zapewniają dostęp i wprowadzenie najlepszych praktyk zarządzania. W niektórych prowincjach, pracownicy instytucji rządowych znajdują
się w niewygodnej pozycji. Do spełnienia mają dwie role, z jednej strony doradztwo w zakresie najlepszych praktyk zarządzania, a z drugiej strony egzekwowanie
nieprzestrzeganych przez rolników przepisów [Young 2002].
Wraz z postępem technologicznym przemysłu rolnego nastąpiła zmiana roli
doradców rolniczych. Od agenta, który posiada ogólną wiedzę na każdy temat,
który wiedział dużo, ale nie specjalizował się w żadnej dziedzinie, w kierunku wyspecjalizowanych agentów doradczych. Wielu doradców rolniczych posiada wyższe wykształcenie rolnicze, tak samo jak wielu rolników, z którymi współpracują.
Niektóre prowincje, jak Prince Edward Island i Manitoba wzmocniły rolę agenta
z ogólną wiedzą poprzez podnoszenie ich kwalifikacji, ciągłe kształcenie i szkolenie. Inne prowincje jak Ontario i Alberta zwiększyły rolę specjalistów doradczych.
Specjaliści w większości posiadają studia magisterskie lub doktorskie i pogłębioną wiedzę w określonej dziedzinie. Wymagano od nich, aby obsługiwali znacznie
większy obszar geograficzny. Aby dotrzeć do większej liczby rolników specjaliści
poświęcali więcej czasu na wymianę informacji za pośrednictwem organizacji rolniczych i na szkolenia pracowników prywatnych firm [Young 2002].
Wraz z rozwojem internetu zmienił się sposób dostarczania informacji do zainteresowanych. Już same ulotki i broszury (które mogą zawierać stare, nieaktualne informacje, sprzed kilku lat) są niezadowalające. Potrzeby informacyjne mogą
być spełnione przez bezpośredni i łatwy dostęp do najbardziej aktualnych informacji, posegregowane w sposób łatwy do zrozumienia i zastosowania. Większość
prowincji opracowała strony internetowe, za pośrednictwem których rolnicy mają
dostęp do najnowszych informacji na temat produkcji, ekonomii, marketingu
i polityki dotyczących lokalnych terenów lub całego świata. Te strony internetowe
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okazały się bardzo skutecznym i wydajnym sposobem rozpowszechniania informacji dla rolników mających dostęp do komputera i łącza internetowego zdolnego do obsługi transmisji danych, lecz sam fizyczny dostęp nie jest wystarczający. Potrzebne są umiejętności do korzystania z tej technologii. Młodsi rolnicy są
znacznie bardziej skłonni do korzystania z tych technologii. Wraz z dostępem do
Internetu, producenci są w stanie wykorzystywać jego zasoby i e-mail do poszukiwania odpowiedzi na pytania z całego świata 24 godziny na dobę [Young 2002].
Ta różnorodność podejścia do publicznego doradztwa powinna być uznana za
atrybut kanadyjskiego systemu. Funkcjonowanie systemów na poziomie ogólnopaństwowym, prowincjonalnym i powiatowym jest dużo bardziej odpowiednie
dla poszczególnych obszarów geograficznych [Baker 1987]. Doradztwo rolnicze
w Nowej Funlandii (Newfoundland) rozpoczęło działalność wraz z powstawaniem w 1842 roku pierwszego społeczeństwa rolniczego i zatrudnieniem pracowników doradztwa rolniczego. W 1908 roku został opracowany model gospodarstwa, które stało się częścią państwowych gospodarstw eksperymentalnych.
W 1933 roku powstał Wydział Rolnictwa i zatrudniono pierwszego przedstawiciela doradztwa rolniczego do ścisłej współpracy z rolnikami w terenie. W prowincji Nowa Szkocja (Nova Scotia) pierwszy oficjalny przedstawiciel doradztwa
w rolnictwie został zatrudniony w 1914 roku i współpracował nie tylko z rolnikami, ale również spędzał wiele czasu z młodzieżą wiejską kładąc podwaliny pod
rozwój pierwszych klubów 4-H. W Nowym Brunszwiku (New Brunswick) doradztwo rolnicze zostało ustanowione w 1917 roku, ale dużo wcześniej było prowadzone przez organizacje rolnicze, pierwszy raz zorganizowane w 1850 roku. Na
Wyspie Księcia Edwarda (Prince Edward Island) historia doradczych organizacji
rolniczych sięga 1803 roku. Doradztwo rolnicze na terenie prowincji było prowadzone przez dwadzieścia Instytutów Rolniczych, gdy powstało w 1901 roku
Ministerstwo Rolnictwa. W 1913 roku rząd Kanady zapewnił środki finansowe
i wykwalifikowany personel, aby pomóc w rozwinięciu programów doradczych.
W Quebec pierwsi agenci rolniczy w terenie byli zatrudnieni w 1913 roku i stali się
prekursorem obecnych usług doradczych na terenie tej prowincji. W Manitobie
dopiero w 1915 roku Departament Rolniczy powołał Służby Doradcze (Extension
Service) ze stanowiskami dla siedmiu doradców rolniczych. Pierwszy klub 4-H
w Kanadzie powstał w Manitobie w 1913 roku. Tysiące europejskich osadników
przybyło do Saskatchewan w końcu XIX i na początku XX wieku. Wielu z nich
miało niewielkie lub żadne doświadczenie rolnicze. Pierwsze organizacje rolnicze
powstały w 1884 roju w celu dostarczenia niezbędnych informacji dotyczących
rolnictwa mieszkańcom obszarów wiejskich. W 1905 roku służby doradcze rozpoczęły działalność, a w 1910 roku zawarte zostało porozumienie pomiędzy rządem prowincji, a lokalnym uniwersytetem na temat odpowiedzialności uczelni
za prace doradcze na terenie prowincji. Wraz z wprowadzeniem przedstawicieli
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doradczych w 1945 roku funkcjonowanie doradztwa zostało ponownie przejęte przez rząd prowincji. W prowincji Alberta powołano Departament Rolnictwa
w 1905 roku. Pierwsi terenowi reprezentanci rozpoczęli funkcjonowanie w 1916
roku. Powstały również szkoły rolnicze i farmy doświadczalne w celu dostarczenia
informacji na temat rolnictwa farmerom i ich rodzinom. Sporadyczne próby rozwoju doradztwa w British Columbia odnotowano już w 1786 roku. W 1897 roku
Departament Rolnictwa w prowincji podjął się odpowiedzialności za poprawę
produkcji rolnej i świadczenie usług doradczych [Young 2002].

3. Rozwój doradztwa rolniczego w prowincji Ontario
W Ontario – podobnie jak w Stanach Zjednoczonych – rozwój doradztwa rolniczego jest powiązany z szeregiem istotnych projektów ustawodawczych. W prowincji
Ontario między 1791 a 1841 rokiem ustanowiono przepisy umożliwiające zakładanie organizacji przez społeczeństwa rolnicze i zapewniające wsparcie finansowe tych
organizacji z budżetu państwa w celu prowadzenia działalności służących poprawie stanu rolnictwa w prowincji. W 1878 roku Rolnicza i Eksperymentalna Unia
w Ontario (Ontario Agricultural and Experimental Union) powstała żeby umożliwić
studentom i wykładowcom powstałej w 1874 roku Rolniczej Szkoły i Eksperymentalnej Farmy w Guelph (Ontario School and Experimental Farm in Guelph) prace
nad nowymi teoriami, technikami, wynikami badań i eksperymentów. Utworzenie
Departamentu Rolnictwa w 1888 roku pozwoliło na rozwój partnerstwa pomiędzy
organizacjami dostarczającymi doradztwo rolnicze, a uczelniami rolniczymi. W następnych latach w Ontario nadal się rozwijała koncepcja zapewnienia edukacji rolnej
i odpowiednich informacji na temat produkcji rolnej, czego rezultatem było zatrudnienie pierwszego doradcy rolnego w 1906 roku [Blackburn, Vist 1984].
Punktami zajmującymi się doradztwem rolniczym były regionalne biura doradcze, których pracownicy zajmowali się: programami doradczymi z dziedziny
rolnictwa, technicznymi i finansowymi problemami prowadzenia gospodarstwa
domowego i współpracą z młodzieżą. Regionalne biura dostarczały wsparcia
i pomocy specjalistów. Oprócz prowincjonalnych departamentów w dostarczaniu doradztwa rolniczego odgrywają rolę prywatne firmy rolnicze, media, w tym
rolnicze, organizacje rolnicze, grupy branżowe i lokalne organizacje. Programy
doradztwa rolniczego oferowane przez rząd były obsługiwane przez sieć regionalnych biur doradczych. Zmiany technologiczne w rolnictwie wspierane przez kadry doradcze nie tylko wpłynęły na strukturę rolnictwa i społeczności wiejskich,
ale także na funkcjonowanie organizacji doradczych w różnych województwach.
Aby poradzić sobie ze zmianami i reagować na zmiany polityczne, prowincjonalny system doradztwa rolniczego w ciągu ostatnich lat przeszedł przez częste
reorganizacje, zmiany roli i zmiany struktury organizacyjnej. W czasach, gdy go-
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spodarka kanadyjska znajdowała się w depresji i u władzy znajdowali się konserwatyści powstała tendencja ograniczenia funduszy na państwowe usługi doradcze
w rolnictwie. Kanadyjskie instytucje doradcze ucierpiały z powodu cięć budżetowych, wydatki na doradztwo rolnicze podobnie jak na inne służby rządowe są
traktowane, jako wydatki na usługi i wydatki konsumpcyjne [Gill 2001].
W Kanadzie doradztwo rolnicze funkcjonuje według zasady: „jedna wizja
i wiele głosów”. Każda prowincja ma swoje organizacje i jest niezależna od innych.
Doradztwo rolnicze w każdej prowincji jest inne, z tego powodu skupiono się na
jednej z prowincji, a mianowicie Ontario. Produkcja rolnicza w Ontario przeprowadzana jest pod ścisłym ekonomicznym nadzorem w postaci kontroli dostaw
i zarządzania produkcją. Pozwala to na uzyskanie interesujących informacji, dotyczących związku pomiędzy badaniem systemu doradztwa rolniczego i sposobów dostarczania informacji do rolników. Jednakże niezależnie od określonego
systemu i narzędzi używanych do analizy i zarządzania nim, informacja jest ściśle
związana z instytucjami zarządzającymi [Powell 2003]. W Ontario istnieje potrzeba zbudowania źródeł informacji do zarządzania gospodarstwem rolnym. Istnieją też potrzeby zrozumienia, dlaczego rolnicy poszukują pewnych źródeł i czy
ich potrzeby zostają spełnione w ramach publicznego czy prywatnego systemu.
W jaki sposób informacje powinny być rozpowszechniane i regulowane w celu
umożliwienia pozytywnej transformacji z sytemu doradztwa świadczonego przez
sektor publiczny w kierunku doradztwa prywatnego. W Ontario działalności doradcze pozostające pod rządowym wsparciem obejmują: edukację i podstawowe
szkolenia, doświadczenia, programy pilotażowe w zakresie społecznych kwestii:
środowiska zdrowia i bezpieczeństwa. Także długoterminową stabilizację i ochronę zasobów naturalnych, dostarczanie informacji i serwisów rolnikom znajdującym się na szczególnie odległych obszarach i pracę z najbardziej poszkodowanymi grupami w społeczeństwie [Kidd i inni 2000, Marsh, Pannell 2000].
W 2000 roku w Ontario zamknięto trzydzieści pięć powiatowych biur doradczych, zastąpiono je trzynastoma biurami regionalnymi, dostępem do bezpłatnej
linii telefonicznej i internetu. Po zamknięciu powiatowych biur zajmujących się
doradztwem rolniczym „rząd Ontario i Ministerstwo Rolnictwa, Żywności i Obszarów Wiejskich w dalszym ciągu zamierzają być szeroko dostępne w celu zapewnienia pomocy, udzielania porad i wsparcia gdzie jest to potrzebne i kiedy jest
to potrzebne” [OMAFRA 2000]. Strategia Ministerstwa w realizacji tej wizji to:
– zapewnienie wysokiej jakości obsługi klienta i usług doradczych,
– wspieranie konkurencyjności w sektorze rolnictwa i żywności w ramach
prowincjonalnej gospodarki,
– wspieranie rozwoju obszarów wiejskich i zachęcanie do samodzielności,
– poprawa jakości świadczonych usług oraz stworzenie warunków dla wzrostu e-biznesu,
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– współpraca z partnerami i innymi szczeblami władzy w celu wyrównania
szansy dla społeczności rolniczych i wiejskich,
– zwiększenie wydajności [OMAFRA 2000].
W odróżnieniu od swoich amerykańskich sąsiadów większość kanadyjskich
uniwersytetów nie jest zaangażowana w istotnym stopniu w doradztwo rolnicze.
Istnieją wyjątki takie jak University of Guelph. Ministerstwo Rolnictwa w Ontario
współpracuje z Uniwersytetem Rolniczym w Guelph. Zajmował się on doradztwem rolniczym w przeszłości i zobowiązał się do kontynuacji świadczenia usług
doradczych. Posiada również silne rolnicze programy akademickie i jest liderem
w badaniach i szkoleniach na tematy związane z doradztwem rolniczym. Szkoły
rolnicze raczej koncentrują się na szkoleniach technicznych dla konkretnego obszaru, są bardziej zaangażowane w lokalne rolnictwo [Young 2002]. W 1996 roku
ta współpraca została sformalizowana w formie specjalnej umowy, zgodnie z którą
rząd zapewnia roczne fundusze na prowadzenie badań. Jednym z najbardziej znaczących skutków tej współpracy jest udostępnienie badań i wiedzy regionalnym
rolnikom i producentom. Informacje są rozpowszechniane za pośrednictwem indywidualnych spotkań z rolnikami i producentami, organizowane są konferencje,
udostępniane internetowe raporty. Producenci powołują się na uzyskane informacje przy podejmowaniu kluczowych decyzji produkcyjnych. Uniwersytet we
współpracy z OMAFRA i lokalnym Stowarzyszeniem Poprawy Gleby i Upraw organizują konferencje kilka razy w roku. Umożliwia to rolnikom zdobycie wiedzy
na temat nowych technik i technologii oraz zrozumienie problemów mogących
pojawić się w gospodarstwie. Przekazywanie wiedzy odbywa się poprzez wykłady
i warsztaty. Spotkania te przyciągają setki zainteresowanych. Naukowcy z uniwersytetu także organizują ponad 300 szkoleń i seminariów doradczych rocznie dla
różnych grup branżowych rolników. Regionalne potrzeby badawcze są realizowane w uniwersyteckich kampusach i wielu ośrodkach badawczych. Specjaliści
w ministerstwie przygotowują informacje i materiały szkoleniowe dla klientów
na temat nowo opracowanych badań i technologii w celu zapewnienia bieżącego
dostępu do najnowszych osiągnięć [www.omafra.gov.on.ca].
Rolnictwo jest to dynamiczny dział gospodarki, który wymaga od producentów i plantatorów wdrażania nowych technologii, obserwacji zmieniających się
rynków produkcji rolnej. We współpracy z uczelniami w Ontario i finansowanym
przez państwo programem Rolnicze Umiejętności (Canadian Agricultural Skills
Service) oferowane są porady dla rolników i ich współmałżonków. Umożliwia to
szeroki dostęp do szkoleń mających na celu poprawę rentowności gospodarstw
rolnych i dochodów netto rodziny. Rodzaje szkoleń i możliwości edukacyjne dla
uczestników programu są zróżnicowane i obejmują następujące elementy: umiejętności komputerowe, zarządzanie i planowanie, księgowość on-line i szkolenia
kierowców [www.omafra.gov.on.ca].
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Kanada nie ma jednolitego systemu doradztwa rolniczego, ma programy doradcze. Kanadyjska polityka rolna podlega odpowiedzialności obu rządów federalnego i prowincjonalnych. Stopniowa struktura doradztwa rolniczego daje prawo
prowincjom do tworzenia własnych programów i przepisów. Prowincje mają różne
interesy i problemy wynikające z rodzaju oferowanych produktów i charakteru ich
społeczności. Federalna agencja zajmująca się rolnictwem w Kanadzie (Agriculture
and Agri-Food Canada) uległa restrukturyzacji w 2000 roku. Rząd federalny nie
jest zaangażowany w bezpośrednie dostarczanie serwisów doradczych. Pracownicy
prowincjonalnego doradztwa rolniczego wykorzystują wiele programów federalnych w rozwoju swoich programów doradczych. Restrukturyzacja ta wskazuje na
położenie większego nacisku rządu federalnego na potrzeby bezpieczeństwa i pomocy dla rolników. Ministerstwo Rolnictwa w Ontario i rząd federalny Rolnictwa
i Żywności Rolniczej w Kanadzie (Agriculture and Agri-Food Canada) oferują nieobowiązkowe, finansowane przez rząd programy doradcze zarządzania ryzykiem
w produkcji rolniczej dla rolników. Ministerstwo wraz z producentami żywności
jest odpowiedzialne za bezpieczeństwo żywności w ramach wojewódzkich programów kontroli. Koronna agencja AGRICORP zapewnia bezpieczeństwo na zasadzie
podziału kosztów programów, aby pomóc rolnikom w lepszym zarządzaniu ryzyka
finansowego wywołanego przez ciężkie warunki pogodowe, wahania rynków towarowych. Utworzone nowe programy uzupełniają istniejące krajowe programy
dotyczące radykalnego obniżenia dochodów rolniczych [Young 2002]. Programy
dostępne dla rolników finansowane przez rząd prowincji Ontario lub rząd federalny
podzielone są na grupy. Dostępne dla rolników są: programy z zakresu doradztwa
biznesowego, edukacyjne programy zarządzania ryzykiem przedsiębiorstw, finansowe programy pomocy, ochrony środowiska i programy ochrony, monitorowania
stanu zdrowia i inspekcje gospodarstw, a także specyficzne programy dotyczące danej branży dostępne poprzez grupy branżowe.
W dalszym ciągu priorytetem dla rządu jest przekazywanie informacji na temat najnowszych technologii rolnikom. Ministerstwo i Stowarzyszenie Do Spraw
Gruntów i Upraw w Ontario wzmocniło więzi na poziomie regionalnym w celu
zapewnienia wysokiej jakości informacji i porad na temat innowacyjnych metod
produkcji udostępnianych społeczności rolniczej. Sukces w dzisiejszym dynamicznym społeczeństwie zależy od stopnia, w jakim rolnicy, rodziny wiejskie i przedsiębiorstwa rolnicze mają dostęp do potrzebnych informacji, gdy ich potrzebują.
W ramach państwowego doradztwa rolniczego mogą skorzystać z kilku opcji, aby
uzyskać informacje na temat produkcji i zarządzania gospodarstwem rolnym:
• Rolnicze Centrum Informacji (Agricultural Information Contact Centre
AICC) dostarcza dostęp do bezpłatnego numeru telefonu w celu udzielania
informacji na tematy produkcji rolniczej gospodarstw rolnych, firm agrobiznesowych i obszarów wiejskich.
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• Na stronie internetowej OMAFRA są zawsze dostępne i aktualizowane codziennie informacje mające na celu pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwem i rozwiązywaniu kluczowych problemów stojących przed rolnictwem
i obszarami wiejskimi Ontario.
• Warsztaty, seminaria i prezentacje dla zainteresowanych prowadzone są
przez cały rok w kluczowych kwestiach, takich jak produkcja roślinna i zwierzęca, prowadzenie gospodarstwa i rozwoju obszarów wiejskich [www.infosource.gc.ca].
• Federalny i prowincjonalny rząd zapewniają wysoki poziom wsparcia rolnictwa i sektora rolno-spożywczego w Kanadzie, ale wsparcie to bardzo różni się między prowincjami. W Kanadzie duża część finansowanych ze środków publicznych badań jest prowadzona przez rząd federalny. Rząd udziela
dotacji prywatnym instytucjom w celu prowadzenia badań naukowych. Na
poziomie federalnym państwowe funkcje doradcze pełnione są przez Departament Rolnictwa i Żywności Rolniczej w Kanadzie (Agriculture and
Agri-Food Canada), przez osobne wyspecjalizowane departamenty. Obowiązki oddziałów departamentu obejmują świadczenie usług umożliwiających opracowanie, wdrożenie i realizację programów. Oddziały zapewniają
zespoły ludzi do pracy nad programami i wsparcie w zakresie wykonywania
obowiązków. Istnieje wiele zespołów pełniących różne funkcje, zajmujących
się poszczególnymi programami:
• Specjalny powołany zespół; Renewal Team jest zaangażowany w pomoc producentom w ciągłym uczeniu się i poznawaniu nowych technik zarządzania,
aby dotrzymać kroku szybko rozwijającemu się rolnictwu. Renewal Team
jest zobowiązany do zwiększenia dostępności do publicznych i prywatnych
usług doradczych i informacji na temat marketingu i zarządzania gospodarstwem rolnym. Dostarcza narzędzi i usług, które mają na celu poprawę
rentowności rolnictwa i lepszy dostęp do postępu naukowego.
• Drugi zespół tego departamentu rządu federalnego Delivery Team - zespół
komunikacji i konsultacji kieruje rządową reklamą rolnictwa i żywności, wydawnictwami, konsultacjami i badaniami opinii publicznej, relacjami z mediami. Zespół jest również odpowiedzialny za zarządzanie i rozwój działu
i wewnętrznych stron internetowych. Zespół zajmujący się dostawą programów; Delivery Team zapewnia skuteczne, efektywne i skoncentrowane na
kliencie dostarczenie programów i usług doradczych [www.infosource.gc.ca].
W dzisiejszych czasach sektor zajmujący się publicznym doradztwem w Ministerstwie Rolnictwa Żywności i Obszarów Wiejskich w Ontario (Extension
Branch at the Ontario Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs OMAFRA) nazwany jest Oddziałem Obsługi Klienta (Client Services Branch). Jest on
włączony do oddziału innowacji i konkurencyjności (Innovation and Competitiveness Division). Według informacji umieszczonych na stronie internetowej rzą-
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du Ontario, do głównych zadań Oddziału Obsługi Klienta należy koordynowanie
i dostarczanie wiodących informacji technicznych i biznesowych usług dla różnych grup klientów i zainteresowanych z całej prowincji [www.infogo.gov.on.ca].
Głównym kanałem, przez który informacje i usługi dostarczane są rolnikom i innym klientom jest strona internetowa OMAFRA i Rolnicze Centrum Informacji
(Agricultural Information Contact Centre AICC). W ciągu 2004-2005 roku zarejestrowano 3.5 miliona odwiedzających stronę internetową, otrzymano 36000
telefonów i listów e-mail. Warty uwagi jest fakt, iż kontakty z AICC mogą się odbywać jedynie za pośrednictwem telefonu lub poczty e-mail, niemożliwy jest kontakt twarzą w twarz z pracownikiem AICC. Celem AICC jest odpowiadanie na
pytania dotyczące rolnictwa, agrobiznesu i terenów wiejskich, działalność w regularnych godzinach pracy przez odpowiednio przygotowany personel. Jeżeli pracownicy nie są w stanie odpowiedzieć na pytanie, zainteresowany otrzymuje dane
kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail) do specjalisty z danej dziedziny, aby
się z nim bezpośrednio skontaktować. OMAFRA publikuje i rozprowadza różne
publikacje rolnicze, prowadzi ponad czterysta warsztatów i seminariów, jest gospodarzem sześciu imprez targowych rocznie. Istnieje także trzynaście lokalnych
punktów informacyjnych (Resource Centre Client Information Sites RCCIS) na
terenie południowego Ontario, sześć punktów obsługi klienta w północnym Ontario i pięćdziesiąt siedem Rządowych Centrów Informacyjnych w całym Ontario
(Government Information Centre GIC) [www.infogo.gov.on.ca].
Ministerstwo Rolnictwa stara się w ten sposób zmniejszyć koszty i utrzymać wysoki standard oferowanych usług. Zredukować dublowanie informacji i zwiększyć
wydajność. Ministerstwo kontynuuje i kładzie nacisk na bliską współpracę z Rządowymi Centrami Informacyjnymi i Centrami Przedsiębiorczości w celu rozprowadzania wydrukowanych materiałów informacyjnych. Szuka alternatywnych dróg dostarczania rolnikom programów i informacji, z pomocą państwowego i prywatnego
sektora. Z nową strukturą dostarczania informacji rolnikom i nowymi programami
ministerstwo jest w stanie pomóc sektorowi rolniczemu uzyskać większą konkurencyjność i lepsze wyniki w nadchodzących latach. Na bieżąco wydawane są przez
OMAFRA publikacje zawierające informacje i porady poświęcone różnym branżom
rolniczym. Konsultanci i pracownicy agrobiznesu polegają na tych publikacjach przy
podejmowaniu decyzji dotyczących rolnictwa. Organizowane warsztaty doradcze
pomagają uczestnikom w ocenie ich działalności i opracowaniu planu działania.
Obejmują one doradztwo we wszystkich aspektach funkcjonowania gospodarstwa
rolnego; opracowanie strategii biznesu, marketingu, produkcji, zarządzania finansami, odpowiedzialności społecznej, planowanie struktury gospodarczej i ustalenie
planów działania na rzecz poprawy sytuacji [www.infogo.gov.on.ca].
Pracownicy OMAFRA odgrywają kluczową rolę w ciągłym rozwoju Rolniczego Instytutu Zarządzania w Ontario (Agricultural Management Institute AMI).
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Ta powstała w Ontario inicjatywa ma na celu zwiększenie dochodowości gospodarstwa rolnego poprzez poprawę praktyk zarządzania przedsiębiorstwem i odgrywa
wiodącą rolę w rozwoju strategicznej wizji długofalowego sukcesu w sektorze rolnictwa. AMI zapewnia również fundusze w celu wspierania rozwoju i dostarczania
narzędzi zarządzania, informacji, szkoleń dla rodzin rolniczych, menedżerów i doradców biznesowych. AMI jest finansowane przez państwowe organizacje rolnicze
ze szczebla federalnego i prowincjonalnego [www.omafra.gov.on.ca].
W Ontario poza służbą państwową działalność doradcza prowadzona jest
przez różne instytucje i organizacje, należą do nich kółka doradcze, związki rolnicze, stowarzyszenia i związki producentów, spółdzielnie i organizacje skupiające
specjalistów w danych dziedzinach. Największe znaczenie mają trzy organizacje
rolnicze, które także administrują rządowy program rejestracji farm. W Ontario wszystkie gospodarstwa rolne, które osiągają dochód powyżej $7000 brutto
są zobowiązane do corocznej rejestracji w programie rejestracyjnym ministerstwa rolnictwa (OMAFRA). A także uiszczenia rocznej opłaty w wysokości $150
w jednej z akredytowanych organizacji. Fundusze te umożliwiają tym organizacjom reprezentowanie interesów rolników przed prowincjonalnym rządem Ontario i federalnym całej Kanady. W grudniu 2000 roku OMAFRA zawarło porozumienie z AGRICORP na dostawę programu rejestracji gospodarstw rolnych
przez trzy poniżej wymienione organizacje rolnicze. Należą do nich: Federacja
Chrześcijańskich Rolników w Ontario (Christian Farmers Federations of Ontario
CFFO), Państwowa Unia Rolnicza w Ontario (National Farmers Union – Ontario
NFU-O), Związek Rolniczy w Ontario (Ontario Federation of Agriculture OFA).
CFFO jest ogólną organizacją dla gospodarstw rodzinnych. Wspiera gospodarstwa rodzinne, wartości rodziny i rozwoju społeczności wiejskiej. Koncentruje się
on na zrównoważonym gospodarstwie rodzinnym i jakości życia rodzin rolniczych. OFA powstała w 1936 roku, jest bezstronną i niedochodową organizacją
rolniczą, która obejmuje 49 powiatowych i rejonowych związków rolniczych, prawie 30 organizacji marketingowych i towarowych, a także edukacyjnych. National Farmers Union (NFU-O) promuje politykę ożywienia rolnictwa w Ontario
poprzez wzmocnienie rodzinnych gospodarstw rolniczych. Na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym. NFU-O jest zwolennikiem alternatywnych
struktur i polityki rządu, które przeciwstawiają się zbiorowej kontroli żywności.
Z rolnikami NFU-O działa w celu zachęcenia wspólnot wiejskich, do praktyki
zrównoważonego środowiska i produkcji bezpiecznej i zdrowej żywności [www.
farmbusreg.com]. Obok tych organizacji istnieje Canadian Federation of Agriculture (CFA), która jest największą w Kanadzie organizacją reprezentującą dwieście
tysięcy rolników i ich rodziny. Powstała ona w 1935 roku, a dzisiaj istnieje, jako
finansowana przez rolników organizacja patronacka reprezentująca wojewódzkie
organizacje rolnicze i krajowe grupy towarowe [www.cfa-fca.ca].
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Ważną organizacją w systemie doradztwa rolniczego jest także Canadian Society
of Extension (CSE), jest to organizacja dla profesjonalistów i nauczycieli pracujących w doradztwie rolniczym. To towarzystwo naukowe i członek stowarzyszonej
organizacji Agricultural Institute of Canada (AIC). Organizacja ta działa pod mottem: „Nie możesz nigdy trwale pomóc ludziom robiąc to dla nich, co oni sami mogą
zrobić”. Wizją CSE jest skupienie się na sytuacji rolnictwa i obszarów wiejskich,
pomaganie rolnikom używając doświadczeń i wiedzy pochodzącej od wszystkich
członków organizacji. Poprawa gospodarki i środowiska naturalnego, trwałości
i jakości życia. Organizowane są seminaria, konferencje, warsztaty, a przydatne informacje są umieszczane na stronie internetowej. Celem powołania stowarzyszenia
jest dostarczenie medium, przez które informacje i technologie oferowane przez doradztwo rolnicze są rozpowszechniane. Poznając sytuację rolników rozpoznajemy
i oceniamy ich potrzeby, oraz pomagamy zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne
do skutecznego radzenia sobie z tymi problemami. Każdy praktykujący lub zainteresowany doradztwem i każdy kto płaci roczną składkę członkowską jest członkiem
stowarzyszenia. Osoby kwalifikujące się do członkostwa w CSE muszą być aktywne
zawodowo w doradztwie rolniczym [www.extension.usask.ca].
W 2001 roku powstała nowa ogólnokrajowa organizacja Canadian Association of Farm Advisors (CAFA), skupiająca zawodowych doradców rolnych. Jej
misją jest poprawa jakości porad udzielanych rolnikom, ich rodzinom i spółkom
rolniczych. Poprzez podnoszenie kwalifikacji doradców, zapewnia rolnikom lepszy dostęp do doradców i informacji. Organizacja reprezentuje także doradców
w sprawach będących przedmiotem wspólnych korzyści. Istnieją realne możliwości współpracy z CSE w sprawach komunikacji z rolnikami, programu i organizacji imprez [www.cafanet.com].
Gospodarstwa rolne w Ontario w coraz większym stopniu potrzebują wykwalifikowanych doradców rolniczych do współpracy w podejmowaniu decyzji
w zakresie zarządzania gospodarstwem rolnym. Właściciele gospodarstw rolnych
muszą wiedzieć gdzie się zwrócić w celu uzyskania porady od wykwalifikowanych specjalistów. Wiele osób jest wynajmowanych w celach doradczych. Rolnicy
i przedsiębiorcy w Ontario zgłaszają zapotrzebowanie na utworzenie centralnego
rejestru wykwalifikowanych prawników świadczących usługi w ramach doradztwa rolnego. Organizacje rolnicze wspierają ten pomysł. Wiele osób udzielających
porady rolnicze nie ma stałego członkostwa w żadnej organizacji rolniczej. Istnieje
zapotrzebowanie na potwierdzenie kompetencji doradcy rolnego i zaangażowanie
w uzyskiwanie wiedzy na temat innowacji rolniczych. Nowa inicjatywa Growing
Forward ma na celu zwiększenie zaufania rolników do doradców, wymaga przestrzegania przez doradców kodeksu postępowania i standardów zawodowych.
W ramach inicjatywy Growing Forward utworzona ma zostać lista doradców rolnych, która zostanie udostępniona przez rząd Ontario na ich stronie interneto-
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wej. W lipcu 2008 roku federalne, prowincjonalne i terytorialne rządy podpisały
umowę Growing Forward. Rozpoczęły się prace nad określeniem zaleceń szkoleniowych dla doradców rolniczych oraz sposobów zapewnienia rolnikom dostępu
do profesjonalnych doradców. Dzięki temu programowi rząd federalny i prowincjonalny Ontario spodziewa się bardziej konkurencyjnego i innowacyjnego rolnictwa. W ramach programu udzielane są usługi doradcze na następujące tematy: środowiska i zmian klimatycznych, poprawy jakości gleby, wody, powietrza,
bezpieczeństwa i identyfikacji żywności, określenia i wdrożenia najlepszych praktyk zarządzania, ochrony zwierząt i roślin przed chorobami i szkodnikami, oraz
ochrony gospodarstwa rolnego przed stratami. OMAFRA działa we współpracy
z Agriculture and Agri-Food Canada w celu ustanowienia partnerstwa z rolniczymi organizacjami w celu zapewnienia prawidłowego działania programu Growing Forward. Rolnicy do profesjonalnego doradcy rolnego zwracają się głównie
w sprawie przeglądu ostatnich wyników finansowych, analizy ich obecnej sytuacji
gospodarczej, omówienia celów i przygotowania prognoz finansowych dla gospodarstwa. Rolnicy korzystający z usług prywatnego doradcy rolnego kwalifikują się
na cztery dni indywidualnych konsultacji i jeden dzień kontrolnych konsultacji
w ciągu roku refundowanych przez rząd (maksymalnie 2.400 dolarów razem).
Rolnicy mogą kwalifikować się do maksimum $2.400; cztery dni indywidualnych
konsultacji z doradcą biznesowym (maksymalnie 1.900 dolarów), a także do jednego dnia obserwacji (do maksymalnie 500 dolarów). Gospodarstwo rolne musi
zapewnić wpłatę $100, jako wkład własny w akcji [www.omafra.gov.on.ca].
Uznano za potrzebne utworzenie listy doradców rolnych dostępnej za pośrednictwem systemu internetowego oraz zapewnienie, aby doradcy rolni postępowali
zgodnie z wyznaczonym kodeksem i etyką. Nowy system ma udzielać porad rolnikom, w jaki sposób wybrać doradcę. Zawodowi doradcy muszą spełniać minimalne wymagania i posiadać umiejętności oraz odpowiednie szkolenia w celu
zapewniania określonej jakości usług. Oznacza to, że wymagane jest ukończenie
przez doradców obowiązkowego szkolenia w dziedzinie etyki, planowania biznesowego, umiejętności doradców w celu spełnienia profesjonalnych wymogów.
Aby znaleźć się na liście doradców rolniczych, każdy doradca musi przedstawić
kompletną aplikacje do OMAFRA. Pakiet powinien zawierać następujące elementy: list motywacyjny, zaświadczenie o posiadanym wykształceniu i doświadczeniu
zawodowym, referencje zawodowe i dowód członkostwa w zawodowej organizacji rolniczej. Doradcy zainteresowani umieszczeniem ich nazwiska na tej liście,
muszą posiadać jedną z następujących kombinacji edukacji i / lub doświadczenia:
• Policealne studia, referencje dwuletniego doświadczenia w rolnictwie.
• Certyfikat lub dyplom w rolnictwie i / lub ekonomii lub biznesowej i finansowej administracji, referencje pięciu lat doświadczenia, jako pożyczkodawcy lub doradcy w rolnictwie.
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• Siedem lat doświadczenia, jako pożyczkodawca lub doradca biznesowy
w rolnictwie [www.oia.on.ca].

4. Podsumowanie
Profesjonalne systemy doradztwa rolniczego rozwijają się w różnych krajach
od ponad 150 lat. Każdy system skonstruowany jest zgodnie z tradycjami danego kraju, opiera się na wieloletnich doświadczeniach w organizowaniu otoczenia
agrobiznesu oraz na wymaganiach zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej.
System doradztwa rolniczego w Kanadzie jest zdecentralizowany i posiada swoją
specyfikę w różnych prowincjach, z zachowaniem pewnych priorytetów ogólnokrajowych, dotyczących realizowanych programów doradczych. Wieloletnie doświadczenia budowania usług doradczych w Kanadzie wskazują, że istnieje możliwość dostosowania programów doradczych do oczekiwań środowisk rolniczych
bez funkcjonowania jednolitego systemu doradztwa rolniczego. Jednakże przenoszenie takich doświadczeń wprost do innych krajów nie wydaje się odpowiednie,
bowiem każdy kraj posiada swoją specyfikę i tradycję, która w znacznym stopniu
determinuje ukształtowany system doradzania w rolnictwie. Najlepszym rozwiązaniem jest zawsze osadzenie własnego systemu doradztwa na wieloletnich doświadczeniach i tradycji istniejącej w danym kraju. Bez wątpienia można dostrzec
w funkcjonowaniu doradztwa rolniczego w Kanadzie pewne tendencje ogólne,
które charakteryzują w coraz większym stopniu rozwinięte systemy doradztwa
rolniczego. Takim zjawiskiem jest przekazywanie części informacji służących
wsparciu rolników do serwisów i baz danych dostępnych poprzez internet.
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STRESZCZENIE

Artykuł prezentuje konstrukcję, funkcjonowanie i zasady działania doradztwa rolniczego w Kanadzie. Jak wynika z badań jest to doradztwo zdecentralizowane, nie posiadające jednolitego systemu organizacyjnego na terenie całego kraju. W poszczególnych
prowincjach istnieją nieco odrębne zasady organizacji doradztwa rolniczego. Idea doradztwa w Kanadzie polega na centralnym opracowywaniu programów doradczych, które są
następnie realizowane przez władze prowincjonalne z udziałem publicznych i prywatnych
instytucji zajmujących się doradztwem i wspieraniem rozwoju wsi i rolnictwa.
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In this paper, there has been presented the structure, functioning and operation principles of agricultural extension in Canada. According to the investigations the counseling
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TRUDNOŚCI W UBIEGANIU SIĘ O DOPŁATY BEZPOŚREDNIE
I ROLA WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW DORADZTWA
ROLNICZEGO W ICH POKONYWANIU
1. Wstęp
Zmiana ustroju Polski w 1989 roku i przestawienie rolnictwa na wolny rynek,
jak również późniejsze wstąpienie do Unii Europejskiej, postawiło producentów
rolnych przed nowymi problemami, zarówno dostosowania swoich gospodarstw
do warunków rynkowych jak i korzystania z nowych instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) [Kujawiński 2009]. Do jednego z najważniejszych narzędzi
WPR należą dopłaty bezpośrednie. System płatności bezpośrednich w wyniku
reform WPR przyjął postać dopłat oddzielonych od rodzaju i wielkości produkcji
(model SPS i SAPS) [Matthews 2010, Tomczak 2009, Ewolucja płatności... 2011].
Do 2004 roku, kiedy także polscy rolnicy zostali objęci mechanizmem wsparcia
rolnictwa, rozdysponowano ponad 62 mld złotych wszystkich płatności bezpośrednich w kraju [System informacji zarządczej ARiMR 2011].
Co roku beneficjenci ubiegający się o dopłaty muszą w odpowiednim czasie
złożyć poprawnie wypełniony wniosek, co wiąże się zarówno z posiadaniem odpowiednich informacji na ten temat jak i wykonaniem pewnych niezbędnych
działań, np. pomiarem działek rolnych, wypełnieniem załącznika graficznego. Formularz wniosku co roku ulega modyfikacjom, które mają w założeniach
upraszczać jego wypełnianie, a tym samym ułatwiać rolnikom aplikowanie
i otrzymanie środków. To jak rolnicy radzą sobie z wypełnianiem wniosku rzutuje
na skuteczność systemu płatności bezpośrednich [Czubak 2008], a dla rolników
ma decydujące znaczenie przy decyzji dotyczącej korzystania z pomocy przy wypełnianiu wniosku, czy też samodzielnym jego wypełnieniu. Z uwagi na trudności
związane z czynnościami oraz dostępem do informacji o dopłatach beneficjenci
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często decydują się zlecać wypełnienie wniosku innym osobom lub instytucjom.
Do jednej z tych instytucji należą wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego
(WODR), które zarówno przed jak i po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej
odgrywają dużą rolę we wdrażaniu mechanizmów WPR. Dlatego też konieczne jest ustalenie problemów na jakie napotykają beneficjenci przy ubieganiu się
o środki z najważniejszego z instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej i określenie
znaczenia wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego przy aplikowaniu o dopłaty bezpośrednie.

2. Cel, materiał i metodyka badań
Głównym celem badań, których wyniki zawarte są w niniejszym artykule,
była ocena znaczenia wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego przy aplikowaniu o dopłaty bezpośrednie w gospodarstwach rolnych. Oceniano problemy
w pozyskaniu dopłat, rolę WODR w udzielaniu informacji i pomocy przy wypełnianiu wniosku o dopłaty, a także koszty z tym związane. Materiał badawczy
stanowiły odpowiedzi udzielone na pytania zawarte w kwestionariuszach badań
ankietowych, które przeprowadzono w 2010 roku w pięciu województwach Polski
(kujawsko-pomorskim, mazowieckim, pomorskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim). Dane dotyczyły lat od 2004 do 2009 i pochodziły z celowo dobranej próby 291 gospodarstw rolnych. Do badań ankietowych rolnicy dobrani byli
według kryterium położenia i wielkości posiadanego przez nich gospodarstwa1.
Przedmiotem badań była przede wszystkim wyrażana przez rolników ocena trudności w aplikowaniu o dopłaty bezpośrednie oraz rola wojewódzkich ośrodków
doradztwa rolniczego w ich pokonywaniu. Analizę czynników wpływających na
przedmiotową ocenę oparto na wskaźnikach struktury oraz analizie czynnikowej2. Na trudności związane z ubieganiem się o dopłaty składały się poszczególne
czynności przygotowania wniosku wraz z załącznikami, co częściowo warunkowane było dostępnością informacji na temat przygotowania wniosku o dopłaty.
Zarówno trudności wypełniania dokumentów jak i dostępność informacji były
oceniane przez respondentów w skali od 1 do 5. Do zbadania struktury i zależno1 szczegółowe założenia doboru gospodarstw do badań zawiera opracowanie: Kiryluk-Dryjska
E., Poczta W. (2010): Kwantyfikacja i ocena alokacji środków strukturalnych Unii Europejskiej przeznaczonych na rozwój rolnictwa w Polsce. Wyd. UP w Poznaniu, Poznań, gdzie na podstawie doboru
gospodarstw do badań prowadzonych w 2005 roku powtórzono badania ankietowe w roku 2010
wśród właścicieli 350 gospodarstw z wybranych powiatów.
2 Analiza czynnikowa (ang. factor analysis) jest to metoda statystyczna polegająca na przekształcaniu i redukcji dużej liczby zmiennych obserwowanych w mniejszą liczbę czynników koncepcyjnych; podstawą ideą stosowania analizy czynnikowej jest łączenie wzajemnie skorelowanych
zmiennych w jeden czynnik. Zatem złożony zbiór zmiennych opisujących zjawisko redukuje się
poprzez utworzenie nowych, nieobserwowalnych zmiennych.
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ści ocen stopnia trudności i dostępności informacji wykorzystano analizę czynnikową. Do wyboru liczby czynników grupujących poszczególne rodzaje czynności
wybrano kryterium Jolliffe’a, które mówi o tym, że powinny zostać zachowane
te czynniki, których wartość własna przekracza 0,7 (Stanisz 2007). Metodą wyodrębniania czynników głównych były składowe główne przy rotacji Varimax
znormalizowanej. W przypadku oceny dostępności informacji liczba czynników
została wybrana na podstawie kryterium Kaisera, które mówi o tym, że czynniki,
które mają wartość własną powyżej 1 powinno się pozostawić (Stanisz 2007).

3. Ocena trudności w pozyskiwaniu dopłat
Problemy, które rolnicy napotykają wypełniając wniosek rzutują na ocenę
funkcjonowania systemu dopłat bezpośrednich. Problemy pozyskania dopłat zostały uzależnione od trudności związanych z wypełnieniem wniosku wraz z załącznikami oraz dostępności informacji dotyczących dopłat.
Corocznie beneficjenci ubiegający się o dopłaty muszą wykonać pewne czynności, które decydują o poprawnym wypełnieniu wniosku (tabela 1). Mimo, że
system dopłat bezpośrednich prowadzony jest w Polsce od 2004 roku, około 1/3
beneficjentów nadal miała problemy z przygotowaniem wymaganej dokumentacji (rysunek 1). Zastosowanie analizy czynnikowej pozwoliło na wskazanie trzech
grup czynników, wyodrębnionych na podstawie podobieństwa ocen. Do pierwszej
grupy należą czynności (określenie uprawianej rośliny i zakwalifikowanie działki
rolnej do dopłat), których realizacja wiąże się pośrednio z wypełnieniem wniosku
i zazwyczaj są one samodzielnie wykonane przez beneficjenta (tabela 1). Najwięcej, bo około 2/3 beneficjentów oceniło te czynności jako łatwe i bardzo łatwe
(rysunek 1). Druga grupa niezbędnych działań związana jest z pomiarem działek
rolnych, który jest konieczny do prawidłowego wypełniania wniosku. Są to czynności, które mogą być zlecane do wykonania osobie trzeciej. Czynności w ramach
tej grupy zostały ocenione przez respondentów jako nieznacznie łatwiejsze aniżeli
czynności z grupy pierwszej i trzeciej (średnia ocen około 3,8). Może to wynikać
z faktu, że zazwyczaj działki były zgłaszane przez rolników we wnioskach o dopłaty bezpośrednie z lat wcześniejszych i nie istniała potrzeba ich ponownego
pomiaru. Trzeci czynnik obejmuje czynności związane bezpośrednio z wypełnianiem wniosku o dopłaty, które są głównym przedmiotem świadczenia usług związanych z ubieganiem się o płatności. Są to czynności, które sprawiają najwięcej
problemów beneficjentom i zostały przez nich ocenione jako najtrudniejsze (aż
17% ankietowanych oceniło je jako bardzo trudne i trudne – rysunek 1). Ponadto obowiązujące zasady wypełniania załącznika graficznego i grupowania roślin
ulegają corocznie pewnym modyfikacjom co sprawia, że ich wykonanie wymaga
uwzględniania nowych zasad.
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Tabela 1
Wyniki analizy czynnikowej (wartości ładunków czynnikowych) czynności
niezbędnych przy wypełnianiu wniosku i ich średnia ocena trudności*

Wyszczególnienie

Zmierzenie działek
ewidencyjnych
Zmierzenie działek rolnych
Uzyskanie wypisu
z ewidencji gruntów
Oznaczenie wykorzystania
działki rolnej
Określenie powierzchni działki
wykorzystywanej rolniczo
Określenie, czy dana działka
rolna kwalifikuje się do dopłat
Określenie uprawianej rośliny
na danej działki rolnej
Wypełnienie załącznika
graficznego
Grupowanie roślin w uprawy
JPO, UPO, PZ (TUZ) i RE
% ogółu wariancji

Czynnik 1
związany z czynnościami pośrednio dotyczącymi
wypełniania
wniosku

Czynnik 2
związany
z pomiarem

Czynnik 3
odnoszący się
do czynności
bezpośrednio powiązanych z wypełnianiem
wniosku

Średnia ocen
trudności czynności niezbędnych do wypełnienia wniosku
o dopłaty*

0,215
0,266

0,917
0,875

0,196
0,294

3,6

0,575

0,565

0,264

0,580

0,401

0,509

0,621

0,398

0,413

0,795

0,183

0,405

0,855

0,211

0,145

0,212

0,220

0,880

0,376

0,272

0,741

30,2

27,02

23,7

3,8

3,3
x

*w skali od 1 (bardzo trudne) do 5 (bardzo łatwe)
w tabeli wyróżniono zmienne o najwyższych ładunkach czynnikowych (pow. 0,7)
i zmienne traktowane są jako najlepsze wskaźniki omawianych czynników.
Źródło: Obliczenia własne na podstawie badań ankietowych, n=291

Z oceną czynności związanych z wypełnieniem wniosku o dopłaty związana
jest ocena zmian formularza wniosku. Corocznie, formularz wniosku ulega modyfikacjom, mającym za zadanie (w założeniach) ułatwić beneficjentom ubieganie się o dopłaty. Do najważniejszych i najczęściej zmienianych zasad w przeciągu
7 lat trwania systemu należą zasady wypełnienia załącznika graficznego oraz grupowania roślin w uprawy według rodzaju płatności, czyli JPO, UPO, TUZ i RE3.
Mimo zakładanego uproszczenia i ułatwienia dla beneficjentów zmiany te nie
były pozytywnie oceniane przez rolników (rysunek 2). Można zatem stwierdzić,
że modyfikacje wprowadzane w regułach wypełnienia i samym formularzu wniosku, mające na celu ułatwić beneficjentom ubieganie się o dopłaty nie spełniają
swojej roli, a nawet wprost przeciwnie - komplikują sporządzenie dokumentacji.
3 JPO - grupa upraw jednolitej płatności obszarowej, UPO – grupa upraw uzupełniającej
płatności obszarowej, TUZ – grupa upraw trwałych użytków zielonych, RE- grupa upraw roślin
energetycznych.
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Rysunek 1
Struktura ocen trudności w wyodrębnionych czynnikach (tabela 1) ubiegania
się o dopłaty bezpośrednie

Źródło: Tabela 1; n=291.

Ocena zmian formularza wniosku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych, n=291.

Rysunek 2
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Dostępność informacji z jakich korzystają beneficjenci przy wykonywaniu
czynności związanych z ubieganiem się o dopłaty są ważnym elementem działania systemu płatności bezpośrednich. Około 70% beneficjentów oceniło dostępność informacji dotyczących systemu płatności bezpośrednich na poziomie
łatwym i bardzo łatwym (rysunek 3), a więc pozyskiwanie informacji na temat
dopłat zostało ocenione jako łatwiejsze niż wykonywanie czynności związanych
z wypełnieniem wniosku. W wyniku analizy czynnikowej wszystkie informacje
niezbędne przy wypełnianiu i składaniu wniosku zostały podzielone na dwie grupy (tabela 2). Do pierwszej należą informacje dotyczące wypełniania wniosku.
Poza podobieństwem ocen, cechą która łączy informacje w tej grupie jest fakt, że
dotyczą aspektów które corocznie ulegają pewnym modyfikacjom.
Do drugiej grupy należą informacje dotyczące miejsca i czasu składania wniosku. Są to informacje oczywiste dla rolników, którzy już od 7 lat ubiegają się o dopłaty, gdyż po pierwsze nie ulegają one nigdy zbyt dużej zmianie, a po drugie są
powszechnie przekazywane w mediach i środkach przekazu, dlatego informacje
te zostały przez beneficjentów ocenione jako najłatwiej dostępne.
Tabela 2
Wyniki analizy czynnikowej informacji dotyczących
dopłat bezpośrednich
Czynnik 1 związany
z informacjami
dotyczącymi
wypełniania wniosku

Czynnik 2 związany
z informacjami
dotyczącymi składania
wniosku
(miejsca i czasu)

Gdzie złożyć wniosek

0,201

0,965

Kiedy należy składać wniosek

0,230

0,961

Wyszczególnienie

Jak wypełnić wniosek

0,858

0,133

Jakie działki rolne kwalifikują się do dopłat

0,859

0,260

Jak wypełniać załącznik graficzny

0,868

0,107

Jakie uprawy kwalifikują się do dopłat

0,867

0,299

Jakie uprawy wchodzą w skład grupy JPO

0,941

0,206

Jakie uprawy wchodzą w skład grupy UPO

0,938

0,221

Jakie uprawy wchodzą w skład grupy PZ (TUZ)

0,930

0,211

Gdzie można uzyskać powyższe informacje

0,762

0,377

% ogółu wariancji

62,83

23,18

Średnia
ocen
dostępności
informacji*
4,09

3,64

x

*w skali od 5 (bardzo trudno dostępne) do 1 (bardzo łatwo dostępne)
w tabeli wyróżniono zmienne o najwyższych ładunkach czynnikowych (pow. 0,7)
i zmienne te traktowane są jako najlepsze wskaźniki omawianych czynników.
Źródło: Obliczenia własne na podstawie badań ankietowych, n=291.
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Struktura ocen dostępności informacji w wyodrębnionych
grupach czynników

Rysunek 3

Źródło: Obliczenia własne na podstawie badań ankietowych i tabeli 2, n=291.

4. Znaczenie ODR w aplikowaniu o dopłaty bezpośrednie w gospodarstwach rolnych
Bez niezbędnych informacji beneficjenci często nie byliby w stanie wykonać
czynności dotyczących ubiegania się o dopłaty. Łatwo dostępna i zrozumiała
informacja decyduje zatem o prawidłowym wypełnieniu wniosku przez beneficjentów. Dla rolników głównym źródłem informacji były wojewódzkie ośrodki
doradztwa rolniczego (rysunek 4). Mimo, że agencją odpowiedzialną za system
płatności bezpośrednich w Polsce, zarówno za jego realizację jak i informowanie
o dopłatach jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (13% ankietowanych najczęściej pozyskuje informacje z ARiMR), to więcej beneficjentów
pozyskiwało informacje właśnie od osób z ODR (21% respondentów).
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Rysunek 4
Źródła pozyskiwania informacji o dopłatach bezpośrednich,
z których najczęściej korzystają beneficjenci (%)

Źródło: Obliczenia własne na podstawie badań ankietowych, n= 291.

Większość (151 z 291 ankietowanych – tabela 3) ubiegających się o dopłaty
bezpośrednie korzystało z pomocy przy wykonywaniu czynności dotyczących
ubiegania się o dopłaty. Wypełnianie wniosku oraz pomiar działek rolnych sprawia więc beneficjentom tyle problemów, zajmuje na tyle dużo czasu i wiąże się
z ryzykiem sankcji w przypadku błędu, że rolnicy decydują się zlecić wykonanie
tych czynności osobie trzeciej, często ponosząc koszty tej pomocy. Instytucją do
której najczęściej zwracano się po pomoc był wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego (tabela 3). Prawie 60% beneficjentów korzystających z pomocy zlecało
wypełnianie wniosku o dopłaty właśnie pracownikom WODR. Znacznie mniejsze
znaczenie miała działalność prywatnych firm doradczych, pracowników ARiMR
lub Urzędu Gminy. Z uwagi na fakt, że wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego są głównym źródłem informacji o dopłatach i głównym źródłem pomocy
dla ich pozyskiwania, stanowią ważny element funkcjonowania systemu płatności
w Polsce i ułatwiają beneficjentom ubieganie się o dopłaty.
Tabela 3
Liczba i odsetek osób korzystających z pomocy poszczególnych instytucji
i osób przy wykonaniu czynności związanych z ubieganiem się o dopłaty
Korzystanie z pomocy
członka
rodziny
13
9%

innego
rolnika
6
4%

pracownika
ARiMR
7
5%

osoby
z ODR- u
89
59%

prywatnego
przedsiębiorcy
23
15%

pracownika
Urzędu Gminy
8
5%

innych
5
3%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych,
n=291 (151 badanych udzieliło odpowiedzi pytanie kwestionariusza ankiety).

Razem
151
100%
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5. Koszty usług związanych z ubieganiem się o dopłaty bezpośrednie
Ponad połowa ankietowanych korzystała z pomocy przy wypełnianiu wniosku
o płatności. W 2009 roku średni koszt usługi składającej się z pomiaru działek
oraz wypełnienia wniosku i załącznika graficznego wynosił nieco poniżej 250 zł.
Koszty tych usług najdroższe były w 2004 roku, co można tłumaczyć tym, że był to
pierwszy rok wprowadzania systemu dopłat, którego zasady funkcjonowania i dokumentacja nie były dotychczas znane. Pociągało to za sobą zwiększony popyt na
usługi dotyczące wypełniania wniosku i pomiaru działek rolnych, a tym samym
zwiększało cenę tej pomocy. Koszty związane z pomiarem działek przewyższają
koszty wypełniania wniosku i załączników, gdyż wymagają dojazdu na pole i wykorzystywania specjalistycznych urządzeń.
Rysunek 5
Koszty pomocy związanej z ubieganiem się o dopłaty bezpośrednie
w latach 2004- 2009

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych, n=291.

6. Podsumowanie i wnioski
Beneficjenci łatwiej radzą sobie z pozyskiwaniem informacji na temat dopłat
niż z wykonywaniem czynności związanych z wypełnieniem wniosku o płatności.
Najwięcej problemów przysparza beneficjentom wykonywanie czynności bezpo-
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średnio związanych z wypełnianiem wniosku, czyli tych czynności, których zasady wykonywania najczęściej ulegają zmianie. Aż 17% beneficjentów oceniło te
czynności jako trudne i bardzo trudne. Zmiany formularza wniosku komplikują
jego wypełnianie i utrudniają ubieganie się o dopłaty. Żaden z respondentów nie
ocenił zmian wniosku jako bardzo pozytywnych. Pozyskiwanie informacji odnośnie dopłat, które corocznie są modyfikowane, jest dla beneficjentów trudniejsze
niż informacji niezmiennych od początku trwania systemu.
Większość badanych gospodarstw korzystała z pomocy przy wypełnianiu
wniosku. Blisko 60% ankietowanych zwracało się o pomoc do pracowników
WODR. wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego jest zatem głównym źródłem
informacji o dopłatach i głównym źródłem pomocy przy wypełnianiu wniosku,
co świadczy o ważności tej instytucji dla beneficjentów przy aplikowaniu o płatności bezpośrednie.
LITERATURA
1. Czubak W. (2008): Ocena dostępności informacji oraz trudności przy aplikowaniu o dopłaty bezpośrednie, Wieś i Rolnictwo; IRWiR PAN; nr 4(141).
2. Ewolucja płatności bezpośrednich w ramach reformy Wspólnej Polityki Rolnej (2011);
MRiRW, http://www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/Platnosci-bezposrednie; data dostępu do strony: 29.12.2011.
3. Kiryluk-Dryjska E., Poczta W. (2010): Kwantyfikacja i ocena alokacji środków strukturalnych Unii Europejskiej przeznaczonych na rozwój rolnictwa w Polsce. Wyd. UP w Poznaniu, Poznań.
4. Kujawiński W. (2009): Metodyka Doradztwa Rolniczego, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu, Poznań.
5. Matthews A. (2010): How Might the EU’s Common Agricultural Policy Affect Trade
and Development After 2013, An Analysis of the European Commission’s, ICTSD Programme on Agricultural Trade and Sustainable Development.
6. Stanisz A. (2007): Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny, Tom 3 Analizy wielowymiarowe, StatSoft, Kraków.
7. System Informacji Zarządczej ARiMR 2011, Warszawa.
http://www.arimr.gov.pl/uploads/media/24052011_Platn_bezp.7-13.pdf, dane na dzień
30.04.2011.
8. Tomczak F. (2009): Ewolucja Wspólnej Polityki Rolnej UE i strategia rozwoju rolnictwa
polskiego, IERiGŻ-PIB, Raport Programu Wieloletniego nr 125, Warszawa.

66

Wawrzyniec Czubak, Paulina Jędrzejak

WAWRZYNIEC CZUBAK, PAULINA JĘDRZEJAK
TRUDNOŚCI W UBIEGANIU SIĘ O DOPŁATY BEZPOŚREDNIE I ROLA
WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW DORADZTWA ROLNICZEGO W ICH POKONYWANIU

Słowa kluczowe: Wspólna Polityka Rolna, dopłaty bezpośrednie, wojewódzki ośrodek
doradztwa rolniczego
STRESZCZENIE

System płatności bezpośrednich jest jednym z najpowszechniej stosowanych instrumentów WPR. Przy aplikowaniu o dopłaty coraz większego znaczenia nabierają instytucje
pomagające przy wypełnianiu wniosku oraz informujące beneficjentów o systemie dopłat.
Głównym celem badań przybliżonych w niniejszym artykule była ocena trudności w korzystaniu z dopłat bezpośrednich przez polskich rolników i rola WODR w ich pokonywaniu. Co roku beneficjenci dopłat natrafiają na pewne problemy związane z wykonywaniem
czynności niezbędnych przy wypełnianiu wniosku i dostępem do informacji. Do najtrudniejszych czynności, które trzeba wykonać aby otrzymać płatności, należy wypełnianie
formularza wniosku i załącznika graficznego i te czynności (takie jak np. pomiar wielkości
działek) są najczęściej zlecane do wykonania osobie trzeciej. Również informacje dotyczące wypełniania wniosku zostały ocenione przez właścicieli badanych gospodarstw rolnych
jako najtrudniej dostępne. Przy pozyskiwaniu informacji i wykonywaniu tych czynności
rolnicy korzystali głównie z pomocy ośrodków doradztwa rolniczego.
WAWRZYNIEC CZUBAK, PAULINA JĘDRZEJAK
DIFFICULTIES IN THE USE OF DIRECT PAYMENTS AND THE ROLE OF
THE AGRICULTURAL ADVISORY CENTRES IN APPLICATION PROCESS

Key words: Common Agriculture Policy, direct payments, Agricultural Advisory Centre
SUM M A RY

A system of direct payments is one of the most widely used instruments of the CAP.
In applying for aid is becoming increasingly important to assist institutions in completing
the application and informing beneficiaries about the system. The main goal of the paper
was to evaluate the importance of Agricultural Advisory Centres to apply for direct payments. Each year, beneficiaries applying for the payments meet with the some problems
related to the completing the application and access to information. The most difficult
steps that must be done to get payments are filling the applications and graphics attachments, which are often contracted. Also, base on the results information about completing
the application has been assessed as the most difficult available. Agricultural Advisory
Centre was the main institution to help in completing applications and providing information about direct payments.
e-mail: Czubak@up.poznan.pl
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USPOŁECZNIENIE PRZYGOTOWANIA STRATEGII
W GMINACH WIEJSKICH1
1. Wstęp
Stowarzyszenie, a następnie akcesja Polski do Unii Europejskiej spowodowała
duże zainteresowanie przygotowaniem strategii gmin, jako narzędzia ich rozwoju
oraz możliwości skorzystania ze środków pomocowych. Dzisiaj większość gmin,
w tym gmin wiejskich, przygotowuje strategie, wyznaczając swoje cele i zadania
rozwojowe, w tym poprzez konsultacje z mieszkańcami gminy. Strategia jest bowiem dla mieszkańców gminy, dlatego powinni mieć możliwość wypowiadania
się o swoich sprawach. Udział społeczeństwa w sprawach ważnych dla niego wynika z Ustawy o samorządzie gminnym, w której m. in. w art. 5a stwierdza się,
że „W wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla
gminy mogą być przeprowadzane na jej terytorium konsultacje z mieszkańcami
gminy oraz że Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy
określa uchwała rady gminy”[Ustawa 1990, 3]. Zapisy te określają zaangażowanie
społeczeństwa na rzecz ograniczania sytuacji trudnych oraz tworzenia warunków
do tworzenia harmonijnego rozwoju gminy, ale nie zawsze są one we wszystkich
gminach stosowane, zwłaszcza w gminach wiejskich. W związku z tym w niniejszym artykule podjęto próbę naświetlenia tej problematyki na podstawie wyników badań empirycznych, przy uzupełnieniu literatury przedmiotu.

2. Metodyka badań
Punktem wyjścia do badań było przyjęcie następującej hipotezy badawczej:
W gminach wiejskich występuje brak dostatecznego uspołecznienia przygotowania
1

Artykuł przygotowano w ramach projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr N N115 118434.
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strategii ich rozwoju gmin i narzędzi jej upowszechnienia, co powoduje, że nie są one
w pełni znane i nie sprzyjają zainteresowaniu się nimi.
Dla zweryfikowania hipotezy wykorzystano wyniki wywiadów z kwestionariuszem badań w 5 województwach i 10 gminach wiejskich (po 2 w województwie) – typowych dla obszarów wiejskich w Polsce. Badaniami objęto gminy wiejskie oraz trzy grupy mieszkańców tych gmin: rolników, przedsiębiorców i radnych.
W sumie zbadano 433 osoby, po 15 rolników i przedsiębiorców w każdej z badanych gmin oraz 12-15 radnych w zależności od gminy, gdyż w okresie badania nie
udało się spotkać wszystkich radnych ze względu na ich nieobecność w gminie
(wyjazd, wypadki losowe itp.). Dobór próby miał charakter celowy i obejmował
gminy o zróżnicowanym poziomie rozwoju i dynamiki przemian, a także aktywności społeczno-gospodarczej mieszkańców. W doborze województw kierowano
się zróżnicowaniem rozwoju obszarów wiejskich oraz ich struktury gospodarczej
i agrarnej. W każdym województwie wybrano po dwie gminy:
• rozwojową – charakteryzującą się dużym poziomem rozwoju i dynamiki
przemian; najczęściej usytuowane były w pobliżu większych miast i miały
charakter rezydencjonalny.
• oddaloną, w której wskaźniki rozwoju i przemian były najniższe, a ponadto
były one położone z dala od większych aglomeracji i miały w większości
charakter rolniczy.
Podstawą wyboru województw i gmin były wyniki wcześniej prowadzonych badań w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, dotyczących m.in. typologii województw i gmin wiejskich. Na podstawie wyników tych badań wybrano następujące
województwa i gminy [Heffner, Stanny 2007, 153 i n.; Rosner, Stanny 2007, 47 i n.]:
1. Województwo małopolskie – Wielka Wieś (gmina rozwojowa) i Racławice
(gmina oddalona);
2. Województwo mazowieckie – Teresin (gmina rozwojowa) i Potworów (gmina oddalona);
3. Województwo podlaskie – Juchnowiec Kościelny (gmina rozwojowa) i Dziadkowice (gmina oddalona);
4. Województwo wielkopolskie – Dopiewo (gmina rozwojowa) i Wierzbinek
(gmina oddalona);
6. Województwo zachodniopomorskie – Będzino (gmina rozwojowa) i Brojce
(gmina oddalona).

3. Uspołecznienie przygotowania i realizacji strategii gminy
Sposoby uspołecznienia procesu tworzenia strategii mogą mieć różny zakres,
taki jak [Bończak Kucharczyk i inni 1998, 131]:
– poinformowanie społeczeństwa gminy o przygotowywanej lub przyjętej strategii, jej zakresie, przyjętych działaniach itp., nie żądając od niego
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uczestnictwa w pracach związanych ze strategią, ale przekazując mu informacje, zainteresowani mieszkańcy mogą ją wykorzystać w praktyce zarówno dla swoich celów, jak i dla celów gminy,
– uzyskanie informacji o potrzebach, punktach widzenia, preferencjach społeczności w gminie, mające charakter konsultacji,
– uzyskanie akceptacji przygotowywanej strategii, w przyszłości prawdopodobne będzie włączenie się w proces jej realizacji,
– udział (partycypacja) w opracowaniu strategii, formułowaniu celów, wymianie informacji na ten temat itp., stając się w ten sposób współautorem przyjętej strategii.
Dla tworzenia i realizacji strategii rozwoju gminy najkorzystniejszy jest ostatni
z przedstawionych poziomów uspołecznienia, który ma charakter partycypacyjny.
Konsultacje społeczne dotyczą wszystkich obszarów działania, a w szczególności
tych, w których występują problemy do rozwiązania (np. dochody, zatrudnienie,
przekwalifikowanie itp. w regionach problemowych) lub podejmowane są nowe
działania (np. dotyczące rozwoju i zmiany funkcji gospodarczych danego regionu). Najważniejsze obszary konsultacji społecznych o charakterze strategicznym
obejmują następujące zagadnienia [Wiatrak 2010, 14]:
– restrukturyzację działalności społeczno-gospodarczej gminy,
– rozwój infrastruktury technicznej, ekonomicznej i społecznej,
– wpieranie aktywności i innowacyjności społeczeństwa oraz podnoszenia
jego kwalifikacji,
– sposób zagospodarowania środowiska i krajobrazu,
– zagospodarowanie odpadów i recykling.
– jakość wyrobów i usług, a zwłaszcza ich jakość zdrowotną,
– bezpieczeństwo obywateli,
– pomoc socjalną i ekonomiczną oraz kierunki tej pomocy.
Zagadnienia te należą do podstawowych, dlatego też są istotne w zarządzaniu
strategicznym, które wytycza kierunki przyszłych działań. Konsultacje te mogą
dotyczyć wymienionych zagadnień, ale też obejmować inne zagadnienia w zależności od przygotowywanej strategii działania lub też zgodnie z wybraną strategią.
Stąd też ważną rolę mają konsultacje społeczne, których celem jest wypracowanie
takich rozwiązań możliwych do zaakceptowania przez uczestniczące w nich strony. Odbywają się one głównie [Wiatrak 2004, 132-133]:
– poprzez badania ankietowe i wywiady,
– w trakcie spotkań i zbierania opinii w czasie spotkań i zebrań,
– poprzez rozmowy i dyskusje nad określonym tematem,
– przez zbieranie opinii od zainteresowanych osób,
– poprzez udział przedstawicieli lokalnych społeczności w podejmowaniu decyzji o charakterze strategii,
– w referendum.
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Skład biorących udział w kolejnych procedurach interesariuszy zmienia się
wraz z rodzajem konsultacji i problemu, którego dotyczy. Zainteresowani uczestniczą w opiniowaniu zamierzeń, zgłaszaniu propozycji ich zmian, zmiany strategii lub uchwalenia nowej strategii itp., mając świadomość co jest ich prawem,
ale i obowiązkiem – dbanie o jak najlepsze zaspokojenie potrzeb społecznych
i sprawny proces realizacji wynegocjowanych działań. Aby to było możliwe, poszczególne grupy powinny w pełni zdać sobie sprawę ze swojej odpowiedzialności
za sprawy publiczne i mieć przekonanie o swojej sprawczości w tym zakresie (tj.
możliwości oddziaływania na to, za co są odpowiedzialni), a zarządzający gminą – uwzględniać złożoność procesów społeczno-gospodarczych i form różnego
uczestnictwa społeczeństwa w życiu społeczno-gospodarczym gminy.
Przy małej aktywności społeczności w gminie warto skupić się na liderach
(zwłaszcza lokalnych), którzy mają potrzebę uczestnictwa w konsultacjach i chętnie w nich biorą udział. Lider zwykle nie tylko zachęca do konsultacji społecznych
i uczestnictwa w rozwiązaniu istniejących problemów, ale dostrzega też pomysły
i działania innych, co też stanowi zachętę do poszerzenia aktywności i grupy lokalnych liderów [Ślusarz 2006]. Praca z liderem i poprzez lidera ma doprowadzić
do zwiększenia aktywności mieszkańców gminy. W związku z tym ważną rolę
odgrywa sposób porozumiewania się interesariuszy oraz zrozumienia przez nich
istoty podejmowanych działań strategicznych. Dlatego w przypadku uczestnictwa
liderów w komitetach lokalnych, biorących udział w przygotowaniu strategii należy zapewnić przedstawicielstwo różnych grup ludności, a przynajmniej przedstawicieli następujących grup [Bończak Kucharczyk i inni 1998, 132]:
– członków władz wybieralnych, tj. członków Rady Gminy,
– przedstawicieli opozycji – strategia trwa bowiem dłużej niż jedną kadencję,
dlatego warto umożliwić jej kontynuację po wyborach,
– kierowników różnych instytucji gminnych,
– specjalistów z różnych instytucji gminnych,
– przedstawicieli podmiotów gospodarczych z terenu gminy, tj. rolników i przedsiębiorców z różnych branż (w tym pracujących w usługach), a zwłaszcza
odgrywających kluczową rolę w gminie,
– przedstawicieli osób pracujących w instytucjach gminnych, które działają w sferze infrastruktury technicznej, ekonomicznej i społecznej (np. nauczycieli),
– przedstawicieli organizacji społecznych działających na terenie gminy, np.
fundacji, stowarzyszeń (w tym o charakterze biznesowym), organizacji pozarządowych, organizacji religijnych itp.,
– przedstawicieli pozostałych mieszkańców gminy, w tym uwzględniając wyodrębnione grupy wiekowe,
– odbiorców i użytkowników usług publicznych i komunalnych itp.
Zalety prowadzenia konsultacji społecznych są różnorodne, m. in. takie jak
[Wiatrak 2010, 15].
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– lepsze poinformowanie społeczeństwa o podejmowanych decyzjach, a przez
to zmniejszenie możliwości protestu przeciwko planowanym działaniom
strategicznym,
– łatwiejsze uzyskiwanie poparcia dla planowanych działań strategicznych,
– polepszanie jakości podejmowanych decyzji poprzez uwzględnianie różnych stanowisk i potrzeb różnych grup interesu, a w następstwie tego mocniejsza legitymizacja podejmowania decyzji i szansa uniknięcia wielu sporów w procesie podejmowania decyzji strategicznych i ich realizacji,
– lepsze przygotowanie strategii, a przede wszystkim dbałość o jej dobre wykonanie, gdy samemu uczestniczyło się w jej przygotowaniu,
– lepsze warunki upowszechniania i promowania strategii w środowisku interesariuszy i poza nim, w tym jej promowania w środkach masowego przekazu,
– pobudzanie społeczności do aktywności na rzecz swojego środowiska (pracy i/lub zamieszkania).
Prowadząc konsultacje społeczne należy dążyć, aby były one możliwie najbardziej korzystne oraz przyczyniały się do zwiększanie kapitału społecznego do wykorzystania w przyszłości. „Proces budowy strategii powinien być oparty na współpracy ekspertów z kluczowymi przedstawicielami społeczności lokalnej. Jednak
sukces strategii nie zależy tylko od wyboru, czy też faktu zgromadzenia w trakcie
jej budowy przedstawicieli społeczności lokalnej, ale nade wszystko od umiejętnego
aktywizowania sił społecznych” [Ślusarz 2006, 47].

4. Uspołecznienie przygotowania planów rozwojowych gmin wiejskich
w świetle ich dokumentów strategicznych
We wszystkich dokumentach strategicznych badanych gmin mówi się o partnerstwie w przygotowaniu strategii, ale nie zawsze wyjaśniono w jaki sposób
mieszkańcy gminy uczestniczyli w przygotowaniu strategii. Przykładem takiego
podejścia może być strategia gminy Racławice, w której stwierdzono, że strategię
„tworzą i aktualizują władze gminy, z udziałem przedstawicieli społeczności lokalnej, wszystkich sił politycznych, oraz środowisk gospodarczych, społecznych, kulturalnych i opiniotwórczych”. Podobnie ogólne informacje można znaleźć w strategiach gmin Brojce, Juchnowiec Kościelny, Teresin i Wierzbinek. W pozostałych
gminach większą wagę przywiązywano do uspołecznienia przygotowanych strategii poprzez konsultację z mieszkańcami badanych gmin. Uspołecznienie przygotowania strategii w badanych gminach było realizowane poprzez:
• wymiar instytucjonalny (powstanie lokalnych grup działania, czy stowarzyszeń i fundacji, grupujących samorządy terytorialne, organizacje społeczne,
jednostki naukowe itp.),
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• wymiar osobowy (mieszkańcy gminy, pracownicy i przedsiębiorcy z gminy
oraz organizacje społeczne działające na terenie gminy).
Wymiar instytucjonalny przygotowania strategii obejmował wspólne przygotowanie strategii przez kilka gmin (takie podejście zastosowano w gminie Będzino,
Brojce, Dziadkowice i Potworów). Wspólne działanie obejmuje przede wszystkim
samorządy terytorialne, a także organizacje społeczne i naukowe, które podejmują się przygotowania strategii rozwoju gminy i jej wdrażania. I tak Stowarzyszenie
„Wszyscy Razem” w powiecie przysuskim, w której jest 5 gmin, w tym gmina
Potworów, określiło, że celem jego działania jest:
– przygotowanie strategii i planów rozwojowych gmin,
– wspieranie i upowszechnianie działań na rzecz realizacji tej strategii i planów z niej wynikających,
– aktywizowanie społeczności lokalnej gmin i mobilizowanie jej do udziału
w procesie rozwoju obszarów wiejskich,
– działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich położonych w gminach tworzących omawiane Stowarzyszenie.
Z kolei w wymiarze osobowym proces uspołecznienia przygotowania strategii był skierowany na ludzi z danej gminy. Wyrażał się w zbieraniu informacji
i opinii, dyskusji, badań ankietowych itp. I tak Strategię Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Dopiewo opracowano przyjmując za podstawę wyniki debat
strategicznych organizowanych metodą aktywnego planowania strategicznego,
uwzględniającego interesariuszy z gminy. Podstawą zbierania informacji w tym
zakresie były dwie debaty z udziałem liderów gminnych, reprezentujących Radnych Gminy, środowiska biznesowe oraz organizacje pozarządowe.
W gminie Wielka Wieś podstawą przygotowania strategii były działania w obu
wymiarach. Posłużono się:
– wynikami dwóch anonimowych badań ankietowych skierowanych do
mieszkańców gminy, a dotyczących ich opinii o kierunkach rozwoju gminy,
elementach wspomagających i hamujących jej rozwój, czynnikach negatywnie wpływających na warunki prowadzenia działalności gospodarczej, zadaniach do zrealizowania przez samorząd itp., a także poproszono o wskazanie
katalogu problemów występujących w gminie i przedsięwzięć sprzyjających
rozwojowi gminy;
– warsztatami rozwoju lokalnego, w których brali udział przedstawiciele poszczególnych instytucji, organizacji, przedsiębiorstw, urzędnicy, radni oraz
sołtysi i w ich trakcie formułowali opinie dotyczące zapisów strategii, które będą przyczyniały się do zaspokojenia potrzeb i aspiracji mieszkańców
i przedsiębiorców gminy;
– opiniami liderów rozwoju lokalnego, tj. przedstawicieli władz gminy, radnych i urzędników samorządów, dyrektorów jednostek gminnych, przed-
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stawicieli organizacji gospodarczych, szkół, instytucji polityki społecznej,
reprezentantów przedsiębiorców oraz lokalnych organizacji, którzy uczestniczyli w wyznaczaniu silnych i słabych stron gminy, formułowaniu i precyzowaniu obszarów i kierunków rozwoju gminy oraz zadań priorytetowych.
Ważną rolę w przygotowaniu strategii rozwoju gminy mają liderzy rozwoju gospodarczego, którzy są zaangażowani w rozwój gmin i środowisk, w których żyją
i pracują. Podstawą ich pracy i aktywności było uczestniczenie w wielu programach i projektach rozwojowych. Uczestnictwo w wielu programach było czynnikiem przygotowania strategii rozwoju, w tym strategii wspólnych dla wielu gmin.
Analizując uspołecznienie przygotowania, jak i realizację strategii rozwojowych
trzeba wskazać, że liderzy ci (partnerzy społeczno –gospodarczy) przyczyniali się
nie tylko do przygotowania strategii, ale także do jej popularyzacji i upowszechniania. Niestety efekty w tym zakresie nie są jeszcze zbyt duże, o czym świadczą
wyniki badań przedstawione w następnym punkcie artykułu. Niemniej jednak te
działania są zaczynem, który stopniowo prowadzi do zmian, a na pełne efekty
należy poczekać. Władze gminy mogą jednak wzmocnić poczucie oddziaływania
i współdecydowania o rozwoju wśród społeczności lokalnych poprzez ich aktywizację i zachęty do uczestnictwa w procesie zmian społeczno-gospodarczych. Ważne jest bowiem szersze uczestnictwo społeczności, niż tylko zdanie się na liderów.
Podkreślić należy, że oparcie się na szerokim partnerstwie lepiej jest odbierane
i wzmacnia działania, natomiast liczenie się tylko z liderami może być odbierane jako realizacja interesów określonej grupy mieszkańców. Takie bowiem opinie
były wygłaszane w trakcie rozmów z mieszkańcami badanych gmin.
Przykładem szerokiej współpracy w przygotowaniu strategii są przede
wszystkim badane gminy Wielka Wieś i Potworów, a częściowo także gmina
Dziadkowice. W gminach Potworów i Dziadkowice przygotowano wspólne
strategie dla kilku gmin, ale w oparciu o diagnozę społeczności i ich opinię
o dalszych kierunkach działania. W pracach nad Lokalną Strategią Rozwoju dla
Lokalnej Grupy Działania (LGD) „Wszyscy Razem” (gmina Potworów) uczestniczyli: mieszkańcy gmin, rolnicy, przedsiębiorcy z terenów wiejskich oraz
rady sołeckie, organy samorządu terytorialnego i ich jednostki pomocnicze,
organizacje pozarządowe, nieformalne zrzeszenia społeczne i inne instytucje
publiczne. W celu pozyskania informacji o problemach i potrzebach lokalnej
społeczności przeprowadzono badania ankietowe, zorganizowano kilkugodzinne warsztaty robocze, spotkania i konsultacje z mieszkańcami (w tym podczas
różnego rodzaju imprez kulturalno-integracyjnych), a także przygotowano ekspertyzy statystyczne i strategiczne, wskazujące istniejący stan i uwarunkowania
rozwojowe. Zadaniem przedstawicieli LGD stało się prowadzenie procesu budowy strategii i umożliwienie wypowiedzenia się uczestnikom spotkań z pozycji ekspertów. Ponadto prowadzone wykłady (uzupełnione prezentacjami mul-
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timedialnymi i połączone z modelowaniem dyskusji) stały się podstawowymi
narzędziami pracy nad strategią. Taki sposób pracy nad strategią gmin w powiecie przysuskim był odpowiedni, gdyż uwzględniał opinie różnych grup społeczno-zawodowych w gminie, a w każdym razie, tych którzy chcieli uczestniczyć
w badaniach, dyskusjach i rozmowach. Stworzenie możliwości wypowiedzenia
się wcale nie oznacza, że z niej korzysta się i zna się przygotowywane programy
działania. Okazuje się bowiem, że z ich znajomością jest różnie, o czym może
świadczyć, że nawet nie wszyscy pracownicy Urzędu Gminy w Potworowie wiedzą, czy gmina dysponuje strategią rozwoju.

5. Uspołecznienie przygotowania strategii gmin wiejskich w świetle
wyników badań
Podstawowym powodem sporządzania strategii rozwoju gminy jest – po rozpoznaniu potrzeb jej mieszkańców – określenie możliwości i sposobu ich zaspokojenia. Pierwszym zatem krokiem powinno być wcześniejsze poznanie opinii
mieszkańców o problemach gospodarczych i społecznych, które są dolegliwe dla
lokalnej społeczności oraz sposobów ich rozwiązywania. W badanej zbiorowości
gmin wiejskich 65,6% respondentów stwierdziła, że uczestniczyła w konsultacjach
społecznych dotyczących przyszłości gminy, przy czym obszar zmienności tego
wskaźnika zawierał się w przedziale od 50,0% w gminie Dopiewo w województwie wielkopolskim do 86,0% w gminie Będzino w województwie zachodniopomorskim. Udział w konsultacjach społecznych na rzecz gminy był wyższy w gminach rozwojowych w stosunku do gmin oddalonych o 3 punkty procentowe, ale
nie zaobserwowano tutaj istotnych różnic i prawidłowości (tabela 1). Najmniejsze
znaczenie konsultacji społecznych odnotowano w gminie rozwojowej Dopiewo,
położonej w sąsiedztwie aglomeracji poznańskiej. Wynikać to mogło, jak można sądzić na podstawie wywiadów swobodnych, z braku czasu, gdyż mieszkańcy
gmin rozwojowych w porównaniu do gmin oddalonych częściej pracowali poza
gminą i dojeżdżali do pracy. Ponadto pewien wpływ na ten wynik miał dobór
respondentów, a mianowicie nie uwzględniania wszystkich grup zawodowych
zamieszkałych na wsi. Tymczasem obserwuje się, że w pracach na rzecz wsi najczęściej angażują się nauczyciele, urzędnicy itp. [Kamiński 2008, 80], których nie
badano (z wyjątkiem tych, którzy byli radnymi lub prowadzili działalność gospodarczą, również rolniczą).
Wśród badanych grup największą aktywność w sprawach konsultacji na rzecz
rozwoju gmin wykazali radni (94,1%), reprezentujący lokalny samorząd. Można
zastanowić się, dlaczego to nie jest 100% i jakie przyczyny zadecydowały o braku ich pełnej aktywności w tym zakresie. Z kolei tylko połowa badanych przedsiębiorców i rolników uczestniczyła w konsultacjach dotyczących rozwoju gmin
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(przedsiębiorcy 45,8%, a rolnicy 66,7%). Uzyskane odpowiedzi świadczą o małej
aktywności tych grup, co przede wszystkim wynikało, jak twierdzili respondenci
w trakcie przeprowadzania badań, z:
– braku tradycji przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących rozwoju wsi, a także niedostatku zaangażowania mieszkańców w dyskusje o lokalnych problemach,
– wykluczenia badanych mieszkańców z konsultacji na temat rozwoju społeczno-gospodarczego gmin – nikt ich o te kwestie nie pytał,
– znikomego wpływu dotychczasowych konsultacji społecznych na dokonywane wybory przez gminny samorząd,
– braku czasu na tego typu aktywność ze względu na pracę zawodową badanych.
Wymienione odpowiedzi mają różny charakter, nie zawsze są ze sobą powiązane, ale łączy je brak aktywności mieszkańców w sferze uczestniczenia w zarządzaniu rozwojem lokalnym. Stosunkowo wysoki udział badanych w konsultacjach
społecznych na rzecz rozwoju gminy nie łączy się z ich wpływem na sprawy lokalne. W badanej populacji 40,0% określa, że ich wpływ na sprawy lokalne jest
średni, 37,2% – znikomy, a tylko 20,1% – znaczący. Charakterystyczne jest to, że
podobnie rozkłada się odsetek odpowiedzi przedsiębiorców i rolników, którzy tylko w połowie uczestniczyli w konsultacjach społecznych. Odsetek ten jest zbliżony do średniej, ale znajduje się poniżej średniego poziomu. Wynika to z większego
wpływu radnych, wśród których 34,5% wskazuje, że ich wpływ na sprawy lokalne
jest znaczący, a 42,9% – średni (co daje razem 77,4%). Taki wskaźnik oznacza,
że jedna czwarta radnych nie ma poczucia wpływu na sprawy lokalne, a zwłaszcza z punktu widzenia ich systemu wartości. Wynika to z różnych czynników,
m. in. z odmiennego wyboru przez pozostałych, ale także nie liczenia się z ich
stanowiskiem. Wskazywało na to wielu badanych, zwłaszcza w gminie Juchnowiec Kościelny w województwie podlaskim. I tak w tej gminie tylko 2,2% badanych wskazało, że ich wpływ na rozwiązanie lokalne jest znaczący i aż 60,0% – na
znikomy. Podobnie mało osób wskazało na znaczący udział w gminie Dopiewo
(tylko 5,0%). Największy wpływ na rozwój gminy mieli mieszkańcy gminy Będzino w województwie zachodniopomorskim i gminy Wielka Wieś w województwie
małopolskim, w których średnio 41% badanych wskazało, że mają znaczący wpływ
w tym zakresie. Jednocześnie w gminie Wielka Wieś 35,7% badanych uznało, że
ich wpływ na rozwój wsi jest średni, a w gminie Będzino – 23,3% (tabela 1).
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Tabela 1
Odsetek badanych, uczestniczących w konsultacjach społecznych oraz ocena
wpływu mieszkańców na sprawy lokalne i decyzje władz
Gminy i grupy
badanych
Wielka Wieś

Odsetek badanych,
uczestniczących
w konsultacjach
społecznych

znaczący

średni

znikomy

nie wiem

64,3

40,5

35,7

21,4

2,4

Ocena wpływu mieszkańców na sprawy lokalne
i decyzje władz (w %; razem w gminie =100):

Racławice

54,5

18,3

38,6

38,6

4,5

Teresin

67,4

11,6

51,2

34,9

2,3

Potworów

65,9

36,4

34,1

29,5

0

Juchnowiec Kościelny

66,7

2,2

35,6

60,0

2,2

Dziadkowice

75,0

20,5

34,1

38,6

6,8

Dopiewo

50,0

5,0

52,5

40,0

2,5

Wierzbinek

52,3

13,6

52,3

34,1

0

Będzino

86,0

41,9

23,3

32,6

2,2

Brojce

72,7

11,4

43,2

40,9

4,5

Gminy rozwojowe

67,1

20,3

39,4

38,0

2,3

Gminy oddalone

64,1

20,0

40,5

36,4

3,1

Gminy ogółem

65,6

20,1

40,0

37,2

2,7

– wg przedsiębiorców

45,8

16,8

38,0

43,0

2,2

– wg radnych

94,1

34,5

42,9

21,0

1,6

– wg rolników

66,7

11,9

40,0

43,7

4,4

Źródło: Opracowano na podstawie wyników własnych badań.

Brak wpływu badanych na podejmowanie działań dotyczących rozwoju gmin
wiejskich i ich sprawnego funkcjonowania wynikał z wielu różnych czynników,
wśród których można wskazać – na podstawie wywiadów swobodnych – na:
– brak szerokiej konsultacji, wynikający z wąskiego kręgu osób zapraszanych
do dyskusji o lokalnych problemach i wynikający z tego brak pełnej reprezentatywności badanych mieszkańców gmin,
– brak szerokiej konsultacji, wynikający z małej aktywności w tym zakresie
mieszkańców gmin wiejskich,
– brak pełnego zrozumienia ze strony badanych celów i zakresu proponowanych konsultacji, wynikający z niejasności sformułowanych pytań, ale także
ze słownictwa (nieznajomość terminologii) niedostosowanego do poziomu
wykształcenia wielu mieszkańców wsi,
– krótki okres na przygotowanie opinii, co w połączeniu z niejasnością celów
konsultacji, utrudniało udzielenie odpowiedzi,
– nieuwzględnianie w przygotowanych programach i rozwiązaniach uwag zgłaszanych przez badanych w trakcie konsultacji społecznych, zwłaszcza gdy do-
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tyczyły one zmian proponowanych przez władze samorządowe gminy,
– brak dostatecznych informacji o wynikach konsultacji i podjętych decyzjach, zwłaszcza dotyczących kryteriów jakimi kierowano się przy podejmowaniu decyzji.
Na podobne czynniki ograniczające wpływ mieszkańców na sprawy rozwoju
wsi wskazują też Długosz i Wygnański [2005, 9 i 55]. Wszystkie te czynniki, jak
i wiele innych, utrudniały przeprowadzanie konsultacji społecznych i ograniczały
udział mieszkańców wsi w zarządzaniu gminą. W rezultacie „(...) przeprowadzone
konsultacje są czasem gorsze niż ich brak. Wywołują one frustrację obywateli i zamiast pobudzać ich do aktywności — zniechęcają ich” [Długosz i Wygnański.2005,
9]. A tymczasem – o czym była już mowa – jest obowiązek konsultowania ważnych spraw dotyczących funkcjonowania gminy i jej rozwoju. Oznacza to, że te
konsultacje miały charakter tylko formalny i obejmowały potwierdzenie działania
zgodnego z wymogami, ale bez dostatecznego zwracania uwagi na ich wyniki,
o czym może świadczyć brak znajomości tej strategii przez badanych (tabela 2).
Wyniki badań wskazują, że tylko 37,6% wiedziało, że gmina posiada strategie rozwoju, 58,2% – odpowiedziało „nie wiem”, a 4,2% – „nie”.
Brakiem znajomości strategii wykazali się zarówno mieszkańcy gmin oddalonych, jak i rozwojowych, przy czym w większość w tych pierwszych (odpowiednio: 70,1% i 55,4%) twierdzi, że nie wie o strategii gminy lub gmina jej nie posiada. Tylko 6,8% badanych w gminie Dziadkowice wie o strategii rozwoju gminy,
natomiast w gminie Wielka Wieś – 61,9% badanych. Charakterystyczne jest to,
że najmniej osób wie o strategii w gminach województw, w których są mniejsze ośrodki miejskie (np. woj. podlaskie), natomiast wzrasta znajomość strategii
w województwach, w których są większe aglomeracje (np. w województwie wielkopolskim, małopolskim i mazowieckim). W woj. wielkopolskim w gminie oddalonej Wierzbinek znajomość strategii jest nawet większa niż w gminie Dopiewo (odpowiednio: 54,5% i 50,0%). Dane z tabeli 26 wskazują, że wśród rolników
(23,0%) i przedsiębiorców (28,5%) niewielka jest znajomość faktu dysponowania
przez gminę strategią rozwoju, co oznacza, że w procesie jej tworzenia grupy te
aktywnie nie uczestniczyły, że nie stała się narzędziem oddziaływania na kierunki ich działania i procesy zmian w prowadzonych przez nich przedsiębiorstwach
i gospodarstwach rolniczych. Wynikało to z małego upowszechnienia strategii
i niedostatecznego jej promowania, ale także z niedostosowania proponowanych
działań do potrzeb przedsiębiorców i rolników.
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Posiadanie strategii rozwoju gminy wg badanych
(w %; razem w gminie =100)
Gminy i grupy badanych

Tak

Wielka Wieś

61,9

0

Racławice

31,8

4,5

63,7

Teresin

48,8

0

51,2

Potworów

34,1

2,3

63,6

Juchnowiec Kościelny

22,2

15,6

62,2

6,8

9,1

84,1

Dopiewo

50,0

2,5

47,5

Wierzbinek

54,5

0

45,5

Dziadkowice

Nie

Tabela 2

Nie wiem
38,1

Będzino

41,9

0

58,1

Brojce

27,3

6,8

65,9

Gminy rozwojowe

44,6

3,8

51,6

Gminy oddalone

30,9

4,5

64,6

Gminy ogółem

37,6

4,2

58,2

– wg przedsiębiorców

28,5

2,8

68,7

– wg radnych

68,1

8,4

23,5

– wg rolników

23,0

2,2

74,8

Źródło: Opracowano na podstawie wyników własnych badań.

Z badanych trzech grup ludności jedynie radni w większości znają strategię
(68,1%). Jednakże ten wynik nie jest w pełni satysfakcjonujący, gdyż ta grupa ludności uczestniczy w jej przygotowaniu. W związku z tym powinna mieć pełną
wiedzę o strategii rozwoju gminy, a jeśli tak nie jest, świadczy to o niedostatecznej
ich aktywności przy tworzeniu tego dokumentu.. Podkreślić należy, że także wielu
pracowników urzędów gmin nie potrafiło powiedzieć, czy gmina w ogóle posiada
strategię rozwoju. Omawiane wyniki są rezultatem różnych czynników, ale wydaje
się, że z jednej strony – są następstwem braku uspołecznienia procesu przygotowania strategii i jej niedostatecznego upowszechnienia po uchwaleniu dokumentu, z drugiej zaś – małej aktywności i zainteresowania samych mieszkańców wsi
programami rozwoju obszarów wiejskich.
Dane tabeli 3. potwierdzają uczestnictwo mieszkańców gminy w przygotowaniu strategii rozwojowych. Na uczestnictwo w przygotowaniu strategii rozwoju gminy wskazało 58,3% badanych – wiedzących o jej przygotowaniu, przy
czym w gminach rozwojowych 66,4%, a w gminach oddalonych – 47,1%. Także
w tym wypadku na uczestnictwo w przygotowaniu strategii wskazywali przede
wszystkim radni (70,4%), a następnie rolnicy (58,1%), a na końcu przedsiębiorcy
(39,2%).
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Tabela 3
Uczestnictwo mieszkańców w przygotowaniu strategii rozwoju gminy
w opinii badanych (w %; razem znający strategię w gminie =100)
Gminy i grupy badanych

Tak

Nie

Nie wiem

Wielka Wieś

65,4

26,9

7,7

Racławice

50,0

14,3

35,7

Teresin

71,4

4,8

23,8

Potworów

46,7

40,0

13,3

Juchnowiec Kościelny

30,0

40,0

30,0

Dziadkowice

33,4

33,3

33,3

Dopiewo

65,0

15,0

20,0

Wierzbinek

45,8

12,5

41,7

Będzino

83,3

5,6

11,1

Brojce

50,0

16,7

33,3

Gminy rozwojowe

66,4

16,8

16,8

Gminy oddalone

47,1

20,6

32,3

Gminy ogółem

58,3

18,4

23,3

– wg przedsiębiorców

39,2

21,6

39,2

– wg radnych

70,4

16,0

13,6

– wg rolników

58,1

19,3

22,6

Źródło: Opracowano na podstawie wyników własnych badań.

Danych z tabel 1 i 3 nie można bezpośrednio porównać, gdyż pierwsza z nich
dotyczy całej badanej populacji, a druga – tylko osób znających strategię. Ale
porównanie danych z tych tabel wskazuje, że mieszkańców wsi częściej się pyta
o zagadnienia bieżące, niż o zagadnienia, które mogą być rozwiązane w długim
okresie, a takie są zamieszczane w strategiach rozwoju gmin. Gdy dane o udziale
w przygotowaniu strategii rozwoju gminy odniesiemy do całej badanej populacji,
to wówczas odsetek mieszkańców uczestniczących w jej przygotowaniu według
wiedzy badanych wynosi odpowiednio:
– w gminach ogółem
21,9%
– w gminach rozwojowych
29,6%
– w gminach oddalonych
14,6%
– wg przedsiębiorców
11,2%
– wg radnych
47,4%
– wg rolników
12,2%
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Prezentowane dane świadczą o małym udziale mieszkańców gminy w przygotowaniu strategii rozwoju gminy lub też o braku wiedzy na ten temat. Odpowiedzi
te świadczą, niezależnie od tego, który czynnik przeważa, że większość mieszkańców gmin wiejskich niewiele wnosi do strategii rozwojowych swoich gmin.
Jedynie radni wskazują na uczestnictwo mieszkańców wsi w przygotowaniu tych
strategii, które w ich opinii wynosi 47,4%. Jednakże ta wypowiedź prawdopodobnie jest zawyżona, gdyż patrzą oni na przygotowanie strategii rozwoju gminy z punktu widzenia własnej aktywności. Rolnicy i przedsiębiorcy wskazują, że
udział mieszkańców wsi w przygotowaniu strategii gminy jest niższy o 35 punktów procentowych,

6. Wnioski
Biorąc pod uwagę prowadzone rozważania w niniejszym artykule, oparte na
analizie dokumentów strategicznych i wynikach badań opinii mieszkańców badanych gmin na ten temat, należy potwierdzić przyjętą hipotezę badawczą. Świadczą o tym wyniki badań, z których wynika, że ponad 60% badanych nie wiedziało,
czy gmina ma taką strategię, w tym ponad 30% radnych, którzy z wyboru powinni uczestniczyć w jej przygotowaniu. Nieznajomość tej strategii wynika z braku
konsultacji społecznych przy jej przygotowaniu i nie uczestniczeniu w dyskusjach
na temat kierunków przyszłego rozwoju gminy, ale także z braku lub niedostatecznego upowszechnienia tej strategii i skierowania jej do odpowiedniej grupy
adresatów.
Wyniki te potwierdzają brak dostatecznego uspołecznienia na etapie przygotowania strategii rozwoju gmin wiejskich. Obserwuje się, że jest to zwykle opinia
określonych grup społecznych w gminie, ale nie zawsze w pełni przedstawicielska, a tym bardziej powszechna. Brak pełnej opinii i partnerstwa w tym zakresie
wynika zwykle z nałożenia się dwóch grup czynników: małej aktywności społeczności w gminie w zakresie aktywizowaniu rozwoju gminy i rozwiązywania jej
problemów oraz niedostatecznego zaangażowania władz gminy, aby zmienić ten
stan. Ponadto w wielu programach realizowanych w gminie, w tym wynikających
z strategii rozwoju gminy, nie ma czasu na dyskusje, gdyż aby je zrealizować, należy jak najszybciej je uruchomić. W rezultacie programy te mogą odpowiadać
oczekiwaniom tylko części społeczności lokalnej, która miała wpływ na ich przygotowanie, ale dla większości są one niezrozumiałe lub ich nie dotyczą, co nie
sprzyja zainteresowaniu się nimi.
Reasumując, na podstawie tych wypowiedzi należy uznać, że obecne niskie
uspołecznienie zarządzania w gminach wynika zarówno z podejścia władz samorządowych, jak i zaangażowania samych mieszkańców. Władze samorządowe
gmin za mało pytają mieszkańców i rzadko uwzględniają ich opinie, natomiast
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mieszkańcy za mało interesują się sprawami rozwojowymi wsi i nie włączają się
w ich rozwiązanie. Takie odpowiedzi wskazują, że władze gminy powinny przywiązywać większą wagę do aktywności mieszkańców i powinien to być jeden
z podstawowych celów przygotowywanych strategii.
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ANDRZEJ PIOTR WIATRAK

USPOŁECZNIENIE PRZYGOTOWANIA STRATEGII W GMINACH WIEJSKICH
Słowa kluczowe: gmina, społeczność lokalna, strategia rozwoju, zarządzanie
STRESZCZENIE

Celem artykułu było ukazanie uspołecznienia przygotowania strategii rozwoju gmin
wiejskich w świetle literatury przedmiotu i wyników badań empirycznych w 5 województwach w różnej części Polski i 10 gminach (po dwie w województwie), Badania obejmowały dwa rodzaje gmin wiejskich: rozwojowe i oddalone oraz trzy grupy ludności wiejskiej:
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rolnicy, przedsiębiorcy i radni. Podstawowymi materiałami badawczymi były dokumenty
strategiczne z badanych gmin oraz wyniki własnych badań przeprowadzonych w formie
wywiadu z kwestionariuszem badań (433 wywiady). Wyniki badań wskazują, że w przygotowaniu strategii rozwoju gmin wiejskich brakuje pełnego uspołecznienia procesu
przygotowania strategii gminy, gdyż ponad 60% badanych nie wiedziało, czy gmina ma
taką strategię, w tym ponad 30% radnych, którzy z wyboru powinni uczestniczyć w jej
przygotowaniu. Wyniki te także świadczą o braku dostatecznego upowszechnienia tej
strategii oraz o małej aktywności i zainteresowaniu mieszkańców wsi programami rozwoju obszarów wiejskich.
ANDRZEJ PIOTR WIATRAK
SOCIALIZATION OF THE TO PREPARE A STRATEGY IN RURAL COMMUNITIES

Key words: community, local community, strategy development, management
SUM M A RY

The aim of this article was to show the socialization prepare rural development strategy
in the light of literature and empirical studies in 5 voivodships in various parts of Poland
– 10 rural communes (two in voivodship). The study encompassed two types of rural
communes, developed and remote, as well as three groups of rural populations – farmers,
entrepreneurs, and councilpeople. Strategic documentation from communes and results
of personal research in the form of questionnaire (433 interviews) comprised the basic
research material. The results indicate that in the preparation of rural development strategies are missing the full socialization of the process of its preparation, since over 60% of
the interviewed individuals, including 30% of commune councilpeople who should have
been willingly participating in its preparation These results also indicate that the lack of
adequate dissemination of the strategy and the low activity and interests of rural residents
of rural development programs.
e-mail: apw@mail.wz.uw.edu.pl
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EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA I ZRÓWNOWAŻENIE
ŚRODOWISKOWE GOSPODARSTW INDYWIDUALNYCH
Z OBSZARU INTENSYWNEGO ROLNICTWA W WIELKOPOLSCE
WEDŁUG TYPÓW*

1. Wstęp
Efektywność gospodarowania w rolnictwie wynika z oddziaływania czynników endogenicznych i egzogenicznych na wyniki ekonomiczne uzyskiwane przez
producentów rolnych. Wpływ czynników wewnętrznych jest ściśle związany z decyzjami podejmowanymi przez kierownika gospodarstwa, które dotyczą wyboru
określonych alokacji nakładów czynników wytwórczych i alternatyw produkcyjnych w danych warunkach cenowych [Kowalski, Rembisz 2003]. Zgodnie z zasadą racjonalności proces produkcji rolnej sprowadza się do transformacji (przetworzenia, przekształcenia) nakładów w możliwie najwyższe wyniki (efekty).
Relacja wyników do nakładów określa natomiast sprawność (efektywność) procesu produkcji, zwaną również efektywnością techniczną [Zegar 1998]. W ujęciu
całościowym gospodarstwo rolne będzie tym bardziej efektywne technicznie, im
dla osiągnięcia założonego celu produkcyjnego zużywać będzie mniejszą wielkość
nakładów bądź przy danych nakładach osiągać będzie coraz wyższy efekt (wynik
produkcyjny). Ocena efektywności technicznej gospodarstwa rolnego jest trudnym zadaniem, co wynika ze złożonego charakteru powiązań techniczno bilansowych pomiędzy poszczególnymi elementami procesu produkcji, a także w przypadku gospodarstw chłopskich z ich rodzinnego charakteru [Kowalski 1992]. Pomiar efektywności technicznej nie orzeka również o opłacalności lub rentowności
produkcji prowadzonej w gospodarstwie [Kulawik 2008], które są kształtowane
*Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki, na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr 3834/B/H03/2011/40 z dnia 04.02.2011.
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przez podstawowy czynnik egzogeniczny, jakim są fluktuacje cen produktów rolnych i środków do ich wytwarzania. Oddziaływanie tych czynników na sytuację
ekonomiczną gospodarstw rolnych wyrażane jest najczęściej poprzez pomiar tzw.
efektywności finansowej. W opracowaniu wpływ czynników zewnętrznych na
sytuację ekonomiczną analizowanych gospodarstw znajduje odzwierciedlenie we
wskaźnikach efektywności technicznej, gdyż wielkość efektu wyrażono poprzez
przychody ze sprzedaży w cenach bieżących. Zastosowano również drugie podejście, w którym abstrahowano od wpływu tych czynników na efektywność ekonomiczną analizowanych gospodarstw, co znajduje odzwierciedlenie we wskaźnikach produktywności zasobów analizowanych gospodarstw.
W świetle aktualnych uwarunkowań makroekonomicznych rolnictwa (zwrot
wspólnej polityki rolnej UE w kierunku rolnictwa zrównoważonego po reformie
Mc Sharry’ego, zintensyfikowany następnie przez Agendę 2000, Reformę Luksemburską i Przegląd „Health Check”) analizy efektywności gospodarstw rolnych
wymagają wzbogacenia o ocenę ich wpływu na równowagę środowiskową obszarów wiejskich. Uwzględnienie tego faktu pozwala na wyeliminowanie mankamentów podstawowych miar efektywności, które odnoszą się jedynie do dóbr
o charakterze rynkowym, a pomijają efekty środowiskowe [Kulawik 2009]. Sam
pomiar zrównoważenia środowiskowego produkcji rolniczej jest także trudny ze
względu na wielość zmiennych, które tworzą to pojęcie. Często jednak wykorzystywane są kryteria zaczerpnięte z programów rolno-środowiskowych, w których
do szczególnie istotnych działań zaliczono polegające na zoptymalizowaniu gospodarki nawozami i przestrzeganiu odpowiedniego następstwa roślin oraz struktury zasiewów. W opracowaniu podjęto próbę wykorzystania tych kryteriów do
określenia relatywnych różnic w stopniu zrównoważenia środowiskowego procesów produkcyjnych prowadzonych w gospodarstwach różnych typów z powiatu
gostyńskiego. Należy więc mieć na uwadze, że uzyskany w ten sposób wskaźnik
zrównoważenia środowiskowego badanych gospodarstw ma charakter uproszczony, gdyż zbudowany został w oparciu o wybrane kryteria pakietu rolnictwo
zrównoważone, stąd można go traktować jako sygnalizator pewnych tendencji,
a wnioski traktować ostrożnie. Wskaźniki zrównoważenia środowiskowego dla
gospodarstw poszczególnych typów porównano z osiąganymi przez nie wskaźnikami efektywności ekonomicznej w celu odpowiedzi na pytanie, czy znaczne zrównoważenie środowiskowe procesów produkcyjnych może mieć miejsce
w warunkach osiągania przez gospodarstwo wysokich wskaźników efektywności
ekonomicznej.
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2. Metodologia
Badaniem objęto gospodarstwa rolne z powiatu gostyńskiego, prowadzące rachunkowość rolną, w latach 2004-2009. W zależności od roku próba obejmowała
41-45 gospodarstw indywidualnych. Rolnictwo powiatu gostyńskiego należy do
najintensywniejszych i najbardziej towarowych w Wielkopolsce zatem wyniki obliczeń nie mogą być uogólniane na gospodarstwa w skali Polski. W pomiarze efektywności wykorzystano nieparametryczną metodę obwiedni danych (ang. Data
Envelopment Analysis – DEA). Bazuje ona na liniowym programowaniu matematycznym oraz na estymacji granicy efektywności i służy do pomiaru względnej
efektywności badanych obiektów, w sytuacji gdy występuje jednocześnie wiele nakładów i efektów. Sprowadzane są one do wielkości syntetycznych, co umożliwia
wyliczenie współczynnika efektywności będącego funkcją celu programowania
liniowego. Optymalizacji podlega wielkość ilorazu „syntetycznego” efektu danego
obiektu oraz „syntetycznego” nakładu [Ziółkowska 2008]. Metoda DEA bazuje
na wartościach granicznych, co umożliwia uszeregowanie badanych gospodarstw
według stopnia ich efektywności i ustalenie relatywnych różnic między nimi
w tym zakresie. W badaniu zastosowano dwa podejścia. W pierwszym po stronie
efektów zastosowano przychody ze sprzedaży w cenach bieżących osiągane przez
poszczególne gospodarstwa, zaś po stronie ich nakładów: liczbę roboczogodzin
w ciągu roku, nakład ziemi w ha UR własnych i dzierżawionych oraz koszty ogółem z pominięciem kosztów czynników zewnętrznych. Obliczony w ten sposób
wskaźnik efektywności technicznej odzwierciedlał wpływ relacji rynkowych na
efektywność ekonomiczną badanych gospodarstw i nazwany został wskaźnikiem
efektywności technicznej w cenach bieżących. W drugim podejściu wyeliminowano wpływ cen na wskaźniki efektywności analizowanych gospodarstw. Po stronie efektów zamieszczono przychody ze sprzedaży wyrażone w cenach bazowych
z 2004 r. po stronie nakładów: pracę w roboczogodzinach w ciągu roku, ziemię
w ha UR własnych i dzierżawionych oraz aktywa trwałe w zł pomniejszone o wartość gruntów rolnych, będących własnością gospodarstwa, co pozwoliło odzwierciedlić wielkość kapitału w jego dyspozycji. Określone w ten sposób wskaźniki
efektywności odzwierciedlały relatywne różnice w zakresie syntetycznej produktywności analizowanych gospodarstw, a więc efektywności wykorzystania czynników wytwórczych stąd nazwano je wskaźnikami produktywności zasobów.
W pomiarze zrównoważenia środowiskowego zastosowano wybrane kryteria
obowiązujące beneficjentów programów rolnośrodowiskowych. Należały do nich:
udział zbóż w strukturze zasiewów gruntów ornych, który nie powinien przekraczać 66%, liczba grup roślin uprawnych w gospodarstwie, która powinna wynosić najmniej 3. Zgodnie z pakietem rolnictwo zrównoważone w PROW 2007-2013
maksymalne nawożenie gruntów ornych azotem wynosi do 150 kg/ha. Wymóg ten
dotyczy nawozów naturalnych, kompostów i nawozów mineralnych. Dla trwałych
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użytków zielonych maksymalna dawka azotu wynosi 120 kg/ ha. Ze względu na
braki w zakresie materiału informacyjnego uniemożliwiające sporządzenie bilansu materii organicznej kryterium to zastosowano również do pomiaru zrównoważenia środowiskowego produkcji analizowanych gospodarstw z powiatu gostyńskiego1. Obsadę zwierząt w SD w każdym z tych gospodarstw przeliczono
na wielkość produkcji azotu w kg/ha UR. Założono brak możliwości odpływu tj.
zagospodarowania w innych gospodarstwach masy organicznej, jak i jej dopływu.
Następnie zużycie nawozów azotowych i wieloskładnikowych, wyrażone w zł/ha
UR przeliczono za pomocą ich cen (przyjęto cenę saletry amonowej 33-34,5%
i Polifoski 8% (N), 24% (P2O5 i K2O), na zużycie czystego składnika wyrażonego
w kg N/ha użytków rolnych. Wielkości azotu pochodzącego ze źródeł organicznych i mineralnych zsumowano przyjmując, że przekroczenie wartości 150 kg azotu/ha UR świadczy o negatywnym oddziaływaniu gospodarki nawozowej prowadzonej w gospodarstwie na środowisko przyrodnicze2. Właściwszym kryterium
rozstrzygania w tym zakresie byłoby sporządzenie bilansu materii organicznej
w analizowanych gospodarstwach. Ze względu na brak odpowiednich danych nie
użyto tego wskaźnika. W analizach pominięto wpływ nawożenia fosforem i potasem na równowagę środowiskową produkcji, ponieważ wartości zużywanych
nawozów fosforowych i potasowych w analizowanych gospodarstwach były niewielkie, a niektóre z nich w ogóle nie stosowały tego typu nawożenia. Zatem można
sądzić, że nawożenie fosforem i potasem stosowane w analizowanych gospodarstwach nie wpływało negatywnie na zasoby przyrodnicze obszaru ich występowania. W oparciu o powyższe kryteria skonstruowano syntetyczny wskaźnik zrównoważenia środowiskowego. W tym celu wykorzystano wielowymiarową metodę
porządkowania liniowego, przyjmując za stymulantę produkcji zrównoważonej
środowiskowo liczbę grup roślin uprawnych w gospodarstwie oraz za jej destymulantę: udział zbóż w strukturze zasiewów. Ponadto przyjęto, że azot pochodzący z produkcji zwierzęcej oraz z nawozów mineralnych w wymiarze 150 kg/ha UR
stanowi dopuszczalną wartość graniczną. Zgodnie z pakietem rolnictwo zrównoważone w PROW 2007-2013 maksymalne nawożenie gruntów ornych azotem
wynosi do 150 kg/ha. Wysokie dodatnie salda bilansów świadczą o możliwości
przemieszczania się niewykorzystanych składników (głownie azotu i fosforu) do
wód gruntowych oraz w przypadku azotu o ulatnianiu do atmosfery. Niedobór
1 Sporządzenie bilansu materii organicznej wymaga wiedzy na temat rodzaju gleb i prowadzonych na obszarze każdego z nich kierunków produkcji roślinnej. Dla oceny ilości azotu pobieranego
wraz ze zbiorami konieczna jest również znajomość plonów uzyskiwanych z poszczególnych rodzajów produkcji roślinnej. Oszacowanie dokładnej wielkości produkcji azotu pochodzenia organicznego wymaga natomiast wiedzy na temat liczebności zwierząt gospodarskich według kategorii
i grup wiekowych.
2 Przyjęcie granicznej wartości w wysokości 150 kg azotu/ha UR było podyktowane tym, że
w strukturach użytków rolnych badanych gospodarstw nie występowały trwałe użytki zielone.

87

Efektywność ekonomiczna i zrównoważenie środowiskowe gospodarstw ...

może natomiast wskazywać na niebezpieczeństwo degradacji potencjału produkcyjnego gleb [Krasowicz 2005]. Stąd łączna wielkość azotu produkowanego
w gospodarstwie i wnoszonego do gleby w postaci nawozów w przeliczeniu na ha
UR stanowiła nominantę produkcji zrównoważonej środowiskowo. Ze względu
na różne miana wskaźników oraz kierunki oddziaływania na badane zjawisko zostały one poddane procesowi unormowania w drodze unitaryzacji.

3. Wyniki
Najwyższą średnią produktywność zasobów w latach 2004-2009 wykazywały gospodarstwa wyspecjalizowane w chowie świń, co wynikało ze zdecydowanie
wyższej i rosnącej skali produkcji zwierzęcej w gospodarstwach tego typu przy relatywnie najniższych zasobach kapitału i ziemi. W latach kryzysu na rynku wieprzowiny, a więc w okresie od 2005 r. do 2007 r. relatywnie wysoka produktywność
zasobów w tych gospodarstwach nie znajdowała odzwierciedlenia w ich sytuacji
ekonomicznej. Wówczas wskaźniki całkowitej produktywności zasobów w tych
gospodarstwach należały do wyższych niż w gospodarstwach typów chów bydła
i wielokierunkowych natomiast efektywności technicznej w cenach bieżących były
relatywnie najniższe (por. tabelę 1 i 2). Zmieniło się to w 2008 i 2009 r. kiedy to relatywnie najwyższa produktywność zasobów w gospodarstwach typu chów świń szła
w parze z ich relatywnie najwyższą efektywnością techniczną w cenach bieżących.
Tabela 1
Wskaźniki całkowitej produktywności zasobów w analizowanych
gospodarstwach indywidualnych z powiatu gostyńskiego
według ich typów w latach 2004-2009
Typ gospodarstwa

2004

2005

2006

2007

2008

2009

średnia

wielokierunkowe

0,639

0,613

0,682

0,654

0,616

0,661

0,644

chów bydła

0,414

0,453

0,505

0,580

0,469

0,665

0,514

chów trzody chlewnej

0,607

0,632

0,592

0,689

0,665

0,770

0,659

Źródło Opracowanie własne.

Tabela 2
Wskaźniki efektywności technicznej w cenach bieżących, w analizowanych
gospodarstwach indywidualnych z powiatu gostyńskiego
według ich typów w latach 2004-2009
Typ gospodarstwa

2004

2005

2006

2007

2008

2009

średnia

wielokierunkowe

0,759

0,774

0,799

0,612

0,714

0,680

0,723

chów bydła

0,716

0,732

0,771

0,729

0,712

0,705

0,728

chów trzody chlewnej

0,760

0,710

0,666

0,519

0,743

0,798

0,699

Źródło: Opracowanie własne.
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Najbardziej zbliżone wskaźniki produktywności zasobów do gospodarstw
typu chów trzody odnotowywały gospodarstwa wielokierunkowe. Wielkości tych
wskaźników w gospodarstwach o zdywersyfikowanych strukturach produkcji
ulegały również w analizowanym okresie najmniejszym wahaniom, co pozwala
sądzić że zmiany w zakresie produktywności zasobów w tych gospodarstwach
względem pozostałych typów były najmniejsze. Najniższe średnie wskaźniki produktywności zasobów w analizowanym okresie względem pozostałych typów wykazywały gospodarstwa wyspecjalizowane w chowie bydła. Biorąc pod uwagę fakt
relatywnie najwyższej opłacalności tego rodzaju produkcji względem pozostałych
kierunków po akcesji Polski do UE można powiedzieć, że gospodarstwa te były
zdecydowanie w uprzywilejowanej pozycji względem pozostałych. Ich korzystne
położenie ekonomiczne nie wynikało bowiem z ich relatywnie najwyższej wydajności a z korzystnych relacji cenowych, jakie ukształtowały się na rynku mleka
i wołowiny po integracji Polski z UE. Z drugiej strony należy zauważyć, że obserwowana jest tendencja polepszającej się całkowitej produktywności w tych gospodarstwach względem pozostałych. Należy również pamiętać, że niższa relatywna
produktywność zasobów w gospodarstwach wyspecjalizowanych w chowie bydła
względem pozostałych typów wynika również ze specyfiki tego rodzaju produkcji.
Temu rodzajowi specjalizacji towarzyszy bowiem zdecydowanie wyższe wyposażenie w zasoby kapitału i ziemi, w stosunku do pozostałych analizowanych typów.
Najwyższe zrównoważenie środowiskowe produkcji, bazujące na wybranych
kryteriach oceny (liczba grup roślin uprawnych, udział zbóż w strukturze zasiewów,
zużycie azotu w kg/ha UR) wykazano w analizowanych gospodarstwach z powiatu
gostyńskiego wyspecjalizowanych w chowie bydła (tabela 3).
Tabela 3
Uproszczone wskaźniki zrównoważenia środowiskowego produkcji
w analizowanych gospodarstwach indywidualnych z powiatu gostyńskiego
według ich typów w latach 2004-2009
Typ gospodarstwa

2004

2005

2006

2007

2008

2009

średnia

wielokierunkowe

0,596

0,572

0,559

0,542

0,542

0,497

0,551

chów bydła

0,744

0,725

0,694

0,688

0,665

0,681

0,699

chów trzody chlewnej

0,424

0,410

0,383

0,413

0,409

0,369

0,401

Źródło: Opracowanie własne.

Uzyskane wskaźniki zrównoważenia mogą sugerować, iż najniższy stopień
zrównoważenia środowiskowego produkcji, w latach 2004-2009 wykazywały analizowane gospodarstwa, wyspecjalizowane w tuczu trzody chlewnej z tego obszaru. Średnie wskaźniki zrównoważenia środowiskowego produkcji, ujmujące przyjęte kryteria, uzyskano dla gospodarstw wielokierunkowych.
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Podsumowanie
Dodatnia zależność pomiędzy wskaźnikami efektywności technicznej w cenach bieżących i produktywności zasobów wystąpiła w analizowanych gospodarstwach wielokierunkowych z powiatu gostyńskiego. Zależności takiej nie
obserwowano w gospodarstwach typu chów bydła oraz w wyspecjalizowanych
w chowie trzody. Stąd można sądzić, że w kształtowaniu się sytuacji ekonomicznej
tych typów gospodarstw w latach 2004-2009 zasadnicze znaczenie miały uwarunkowania rynkowe wynikające ze zmieniających się relacji opłacalności na rynkach mleka i wołowiny oraz wieprzowiny po akcesji Polski do UE. Poddawały one
uprzywilejowaniu gospodarstwa wyspecjalizowane w chowie bydła, w warunkach
ich najniższej produktywności oraz deprecjonowały gospodarstwa typu chów
trzody, które pomimo relatywnie najwyższej produktywności, uzyskiwały zdecydowanie najniższe wyniki ekonomiczne. Tendencja ta zmieniła się w latach 20082009. Jednocześnie obliczony na podstawie przyjętych kryteriów uproszczony
wskaźnik zrównoważenia środowiskowego produkcji sugeruje, iż gospodarstwa
typu chów trzody mogły w największym stopniu niekorzystnie oddziaływać na
stan zasobów przyrodniczych powiatu gostyńskiego. W świetle przyjętych kryteriów można sądzić, że najwyższe zrównoważenie środowiskowe procesów produkcyjnych towarzyszyło analizowanym gospodarstwom z powiatu gostyńskiego
wyspecjalizowanym w chowie bydła, a w dalszej kolejności wielokierunkowym.
Przeprowadzone badania sugerują więc, że produkcji wyspecjalizowanej, zapewniającej wysoki stopień efektywności ekonomicznej może towarzyszyć relatywnie
wysokie zrównoważenie środowiskowe procesów produkcyjnych. Przemawia za
tym przykład gospodarstw z powiatu gostyńskiego, wyspecjalizowanych w chowie bydła. Z drugiej strony gospodarstwa typu chów trzody, objęte analizą, osiągały w latach 2004-2007 najniższe wskaźniki efektywności ekonomicznej a także
można przypuszczać, że oddziaływanie produkcji rolnej przez nie prowadzonej
na stan zasobów przyrodniczych powiatu gostyńskiego mogło być najbardziej
niekorzystne. Konstrukcja wskaźnika zrównoważenia środowiskowego i jego
uproszczony charakter powodują jednak, że zależności te należy zweryfikować.
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KATARZYNA SMĘDZIK
EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA I ZRÓWNOWAŻENIE ŚRODOWISKOWE
GOSPODARSTW INDYWIDUALNYCH Z OBSZARU INTENSYWNEGO ROLNICTWA
W WIELKOPOLSCE WEDŁUG TYPÓW*3

Słowa kluczowe: efektywność, zrównoważenie środowiskowe produkcji, rolnictwo
intensywne
STRESZCZENIE

W opracowaniu podjęto próbę wyznaczenia i oceny relatywnych różnic w efektywności ekonomicznej (mierzonej produktywnością zasobów i efektywnością techniczną
w cenach bieżących) oraz zrównoważenia środowiskowego produkcji w gospodarstwach
indywidualnych z obszaru intensywnego rolnictwa w Wielkopolsce (powiat gostyński)
według ich typów. Badania sugerują najwyższy stopień efektywności technicznej i zrównoważenia środowiskowego gospodarstw wyspecjalizowanych w chowie bydła przy najniższych wskaźnikach produktywności zasobów. Odwrotne zależności zaobserwowano
w gospodarstwach wyspecjalizowanych w produkcji żywca wieprzowego.

3*Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki, na podstawie decyzji

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr 3834/B/H03/2011/40 z dnia 04.02.2011.
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SUM M A RY

The study is an attempt to determine and assess the relative differences in economic
performance (measured by the productivity of resources and technical efficiency) and
environmental sustainability of production farms in the area of intensive agriculture in
Wielkopolska (District gostyński) according to their types. It has been shown the highest
degree of technical efficiency and environmental sustainability of farms specialized in cattle breeding. Inverse relationship occurred in farms specialized in the production of pigs.
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SYTUACJA GOSPODARSTW NISKOTOWAROWYCH
NA PRZYKŁADZIE GMINY JEŻEWO
1. Wstęp
Zgodnie z opinią Stańko [2008], rolnictwo można postrzegać jako jedną
z pierwszych sfer działalności materialnej ludności, która podobnie jak życie
ludzkie ulega ciągłemu rozwojowi. Dzięki rozwojowi w chwili obecnej rolnictwo
traktowane jest jako integralna część gospodarki, bowiem niewątpliwie wywiera na nią duży wpływ, tak samo jak i gospodarka wywiera wpływ na rolnictwo
[Ekonomika… 1983, za: Stańko 2008]. Wśród czynników wpływających na rozwój rolnictwa można wyróżnić dwa rodzaje: zewnętrzne zwane inaczej egzogenicznymi oraz wewnętrzne (endogeniczne). Do tych pierwszych można zaliczyć
m.in. sytuację ekonomiczną, tempo wzrostu gospodarczego czy też kształtowanie
się relacji cenowych. Na wyżej wymienione czynniki rolnik nie wpływa w sposób
bezpośredni, może on co najwyżej kształtować wielkość i wydajność własnego gospodarstwa (czynniki endogeniczne) [Klusek 2001]. Pierwszą próbę zdefiniowania tzw. gospodarstwa rozwojowego podjęto w 1972 roku w oparciu o koncepcje
planu Mansholta. Wówczas gospodarstwo, które chciało uzyskać status rozwojowego musiało spełniać m.in. następujące kryteria: uzyskiwać główny dochód
z działalności rolniczej, właściciel powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje
zawodowe, prowadzić określoną rachunkowość w gospodarstwie, przygotować
plan modernizacji gospodarstwa. Taka, a nie inna definicja była podstawą do
udzielenia gospodarstwom pomocy w ramach europejskiej wspólnoty [Tańska-Hus, Orlewski 2006].
Obecnie w Polsce, pomimo trwających od dłuższego czasu przemian sektora rolnego istnieje wiele gospodarstw małych, charakteryzujących się niewielkim
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obszarem, na którym gospodarują oraz znikomą wielkością ekonomiczną [Sulewski, Kłoczko-Gajewska 2010]. Do takich gospodarstw z pewnością można zaliczyć
gospodarstwa niskotowarowe. Zgodnie z definicją Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich (PROW) są to jednostki o wielkości ekonomicznej (mierzonej za pomocą wartości standardowych nadwyżek bezpośrednich) 2-4 ESU. Gospodarstwa
te cechują się także tym, iż tylko część wytwarzanych przez nie produktów trafia
na rynek. W swoich badaniach wyżej wymienieni autorzy, wyróżnili 4 grupy gospodarstw niskotowarowych z punktu widzenia szans rozwojowych:
• „rozwojowi” – wyróżniający się dużym potencjałem i siłą ekonomiczną, dla
których istnieje szansa przejścia do jednostek towarowych;
• „hobbyści” – charakteryzujący się dość dużym potencjałem ekonomicznym,
ale mało rolniczym charakterem;
• „bez szans” – jednostki najsłabsze ekonomicznie i w sensie towarowym
mało rolnicze, będące u schyłku cyklu życia;
• „problemowi” – cechujący się niewielkim potencjałem ekonomicznym, jednak towarowym charakterem działalności rolniczej.
Gospodarstwa niskotowarowe są często pomijanymi przedmiotami badań naukowych, a wynika to głównie z faktu, iż ich wpływ na wyniki sektora rolnego
jest po prostu niewielki. Ponadto gospodarstwa niskotowarowe nie są w takim samym stopniu konkurencyjne jak jednostki większe, a co się z tym wiąże ich szanse rozwojowe są w pewnym sensie ograniczone. Przez zdolność konkurencyjną
gospodarstwa rozumie się umiejętność zdobycia i utrzymania udziału w rynkach
lokalnym, regionalnym czy też krajowym. O osiągnięciu takiej zdolności mogą
świadczyć np. osiągane dochody i przeprowadzane inwestycje. Pomimo wyżej
wymienionych mankamentów, w wielu rozwijających się państwach małe gospodarstwa odgrywają wiele istotnych funkcji, przede wszystkim stanowią pewnego
rodzaju bufor, oferujący rolnikowi i jego rodzinie miejsce zamieszkania, a także
są źródłem dodatkowych dochodów [Józwiak, Mirowska 2007; Majewski 2009].
Inne zalety występowania małych gospodarstw rolnych podkreślał Józwiak [2006]
i wymieniał tutaj przede wszystkim ich funkcje społeczne oraz pozytywny wpływ
na środowisko przyrodnicze.
W opinii większości analityków, gospodarstwa te nie mają zdolności rozwojowych, dlatego też jak najbardziej na miejscu wydaje się być pytanie, jak wyżej wymienione gospodarstwa odnajdują się w tej sytuacji? Postanowiono więc podjąć
się wyzwania zweryfikowania dotychczasowych wyników prac badawczych, gdyż
panowało przekonanie, iż skoro owe gospodarstwa funkcjonują do dnia dzisiejszego, to muszą istnieć konkretne powody, dla których ich właściciele decydują
się kontynuować prowadzenie działalności, a więc i być może konkretne przesłanki świadczące o możliwości ich rozwoju. Aby osiągnąć zamierzony cel, niezwykle
ważne było poznanie aktualnej sytuacji tych gospodarstw, ich dotychczasowego

94

Mateusz Wojanowski

stanu posiadania czy też podejmowanych inwestycji. Dodatkowo należało również odnieść się do opinii rolników, jak postrzegają funkcjonowanie jednostek,
którymi gospodarują oraz ich planów na przyszłość.
Wszystkie wymienione wcześniej aspekty są tak ważne, gdyż zaprzestanie gospodarowania gospodarstw mniejszych może nieść za sobą wiele negatywnych
skutków dla całego sektora rolnego. Dlatego też w trakcie tworzenia koncepcji
badań, główną myślą przyświecającą była chęć dowiedzenia się czy gospodarstwa
te mogą być konkurencyjne dla większych, czyli czy mogą być dochodowe oraz
zdolne do podejmowania inwestycji, co z kolei świadczy o możliwości rozwoju.

2. Metodyka i organizacja badań
Jako główny cel pracy postawiono zbadanie aktualnej sytuacji gospodarstw niskotowarowych gminy Jeżewo w województwie kujawsko-pomorskim oraz ewentualnych szans ich rozwoju. Badania zostały przeprowadzone we wrześniu oraz
październiku 2010 roku. W badaniach wzięły udział osoby zamieszkujące gminę
Jeżewo, prowadzące gospodarstwa rolne, które można traktować jako niskotowarowe w oparciu o założenia PROW (o wielkości ekonomicznej 2-4 ESU). W momencie badań, gospodarstw spełniających wyżej wymienione kryterium było 58.
Jako technikę badań mającą na celu zanalizowanie grupy gospodarstw niskotowarowych wykorzystano badanie ankietowe. Liczba wypełnionych ankiet wyniosła
54, gdyż 4 ankiety nie zostały oddane.
Wśród badanej grupy respondentów zdecydowanie dominowali mężczyźni
– stanowili oni 88,9% populacji, natomiast kobiety stanowiły pozostałe 11,1%.
Skupiając się na wieku badanych respondentów, w analizowanej grupie najwięcej
było osób w wieku od 50 do 59 lat, rolnicy w tym przedziale wiekowym stanowili
aż 42,6% całej populacji. Kolejną grupą co do wielkości byli respondenci w przedziale wiekowym 40-49 lat, ich odsetek wyniósł 29,6%. Mniej liczne grupy tworzyły osoby w wieku do 29 lat (13,0%), 30-39 lat (7,4%) oraz 60 lat i więcej (7,4%).
Wśród osób, które wzięły udział w badaniu ankietowym najwięcej legitymowało
się wykształceniem zawodowym (66,6%). Kolejne grupy co do wielkości stanowili
rolnicy z wykształceniem średnim (20,4%) oraz podstawowym (9,3%). Najmniej
liczna grupa to osoby z wykształceniem wyższym – respondenci deklarujący takie
wykształcenie stanowili 3,7% badanej populacji.
Z danych zamieszczonych na rysunku 1 można wywnioskować, iż najliczniejszą grupę stanowili rolnicy użytkujący gospodarstwa o powierzchni 5,0-9,99 ha
(35,2%). Na przeciwnym biegunie znajdowali się użytkownicy gospodarstw o powierzchni 15,0-19,99 ha, ponieważ stanowili oni jedynie 3,7% populacji.

Sytuacja gospodarstw niskotowarowych na przykładzie gminy Jeżewo

Powierzchnia analizowanych gospodarstw

95
Rysunek 1

Źródło: Badania własne.

3. Wyniki badań
Odpowiednia analiza zebranych ankiet, uprzednio wypełnionych przez rolników, pozwoliła na szereg obserwacji. Jednym z podjętych problemów w badaniach była zmiana wielkości produkcji na przestrzeni ostatnich 5 lat. Wyniki rozłożyły się równomiernie: u 31,5% gospodarstw produkcja w wyżej wymienionym
okresie zwiększyła się, co trzecie gospodarstwo (33,3%) zmniejszyło rozmiary
swojej produkcji, natomiast u 35,2% przypadków nie zanotowano żadnych zmian.
Jednym ze sposobów zwiększenia możliwości produkcyjnych gospodarstw jest
zwiększenie ich powierzchni, jednak wśród badanych rolników, stosunkowo niewielu deklarowało takie działania w ostatnich 5 latach (18,5%). U znacznej części
(46,3%) powierzchnia gospodarstwa nie uległa zmianie, natomiast u 35,2% badanych uległa ona zmniejszeniu.
Działalność inwestycyjna jest jednym z koniecznych warunków, aby gospodarstwo mogło skutecznie konkurować z innymi, dlatego w badaniu ankietowym podjęto również tę kwestię. Wśród analizowanych gospodarstw najwięcej
(48,1%) było takich, które nie przeprowadzały żadnych inwestycji. Znaczna
część rolników (40,7%) deklarowała zakup maszyn. Na budowę i modernizację
budynków decydowało się 27,8% respondentów, natomiast na zakup ziemi 1,9%
(rysunek 2).
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Przeprowadzane modernizacje w ostatnich 5 latach

Rysunek 2

*suma przekracza 100%, gdyż respondenci mogli udzielić więcej niż 1 odpowiedź
Źródło: Badania własne.

W związku z podejmowanymi inwestycjami, zapytano rolników o główne motywacje związane z ich realizacją. Respondenci na pierwszym miejscu stawiali
ułatwienie sobie pracy (71,4%), natomiast na drugim chęć zwiększenia dochodów
(39,3%). Inni oczekiwali poprawy wizerunku gospodarstwa (32,1%) lub też w ten
sposób chcieli sprostać wymaganiom UE (10,7%). Najmniej liczną grupę (7,1%)
stanowili ci rolnicy, którzy zaznaczali odpowiedź o pozostawieniu gospodarstwa
następcy w dobrym stanie (rysunek 3).
Rysunek 3
Oczekiwania związane z realizacją inwestycji

*suma przekracza 100%, gdyż respondenci mogli udzielić więcej niż 1 odpowiedź
Źródło: Badania własne.
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W celu zachęcenia podejmowania inwestycji, UE proponuje takie programy pomocowe jak SAPARD, SPO czy PROW, dlatego też kolejne pytanie dotyczyło tychże programów. Jak się okazało, rolnicy prowadzący gospodarstwa
niskotowarowe i jednocześnie realizujący inwestycje niechętnie korzystali z tego
typu pomocy, bowiem stanowili oni jedynie 17,9% ogółu badanej populacji. Rolników podejmujących się inwestowania zapytano o główne powody, dla których
zrezygnowali ze środków pomocowych. Według znacznej części (47,8%) główną
przyczyną zaistniałej sytuacji było to, iż inwestycje te nie były wspierane. Niewiele
mniej osób (43,5%) niepowodzenia w pozyskiwaniu owych środków upatrywało
w zbyt dużej liczbie wymagań, natomiast zdaniem 17,4% odpowiadających, wnioski, które należało wypełnić były zbyt skomplikowane. Dla 8,7% rolników środki
te nie były korzystne bądź po prostu wyczerpały się, natomiast 4,3% respondentów deklarowało chęć skorzystania z pomocy, jednak spóźniło się ze złożeniem
wniosku (rysunek 4).
Rysunek 4
Główne powody nie korzystania ze środków pomocowych

*suma przekracza 100%, gdyż respondenci mogli udzielić więcej niż 1 odpowiedź
Źródło: Badania własne.

Rolnicy, którzy zaniechali inwestycji w swoich gospodarstwach w ostatnich
5 latach byli poproszeni o podanie głównych powodów takiego stanu rzeczy.
Z wyników zestawionych na rysunku 5. wynika, iż najczęstszymi powodami były:
brak następcy (46,2%), brak szans na rozwój gospodarstwa (34,6%) oraz po prostu brak pieniędzy (23,1%). Często za powód zaprzestania inwestowania podawano także chęć zmiany zawodu, przeznaczenie pieniędzy na inny cel oraz podeszły
wiek. Niektórym na inwestowanie nie pozwalał zły stan zdrowia natomiast część
respondentów uważała, że w rolnictwo nie warto inwestować.
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Powody zaniechania inwestycji w gospodarstwach

Rysunek 5

*suma przekracza 100%, gdyż respondenci mogli udzielić więcej niż 1 odpowiedź
Źródło: Badania własne.

Plany produkcyjne na przyszłość niejednokrotnie mogą świadczyć o możliwości rozwoju lub też o jego braku. W badanej grupie najczęściej powtarzającą
się odpowiedzią na temat tych planów była: kontynuacja działalności w obecnym
kształcie (27,7%). Kolejnymi odpowiedziami według kolejności były: zaprzestanie
gospodarowania (22,2%), zwiększenie skali produkcji bez znacznej modernizacji
(20,4%) oraz produkcja na własne potrzeby (18,5%). Ograniczenie działalności
produkcyjnej (9,3%) oraz zwiększenie skali produkcji ze znaczną modernizacją
(1,9%) były najrzadziej udzielanymi odpowiedziami (rysunek 6).
Plany produkcyjne na przyszłość

Rysunek 6

Źródło: wyniki - badania własne, plany produkcyjne wg: Majewski [2009].

Sytuacja gospodarstw niskotowarowych na przykładzie gminy Jeżewo

99

W ramach PROW Unia Europejska proponuje dofinansowanie dla gospodarstw niskotowarowych, aby mogły przeistoczyć się one w jednostki żywotne
ekonomicznie i rozwojowe. Pomimo, iż wsparcie to wynosi 1250 euro/rok/gospodarstwo, to nie cieszyło się ono dużą popularnością wśród badanej populacji
rolników, gdyż jedynie 5,6% deklarowało uczestnictwo w tym programie. Rolnicy,
którzy skorzystali z tego dofinansowania w większości (66,7%) uważali wyżej wymienioną sumę za wysoką.
Często rolnicy oprócz dochodów z gospodarstwa, pieniądze pozyskują także
z pozarolniczych źródeł. W badanej populacji posiadanie dochodów z produkcji
nierolniczej deklarowało 72,2%. Najczęściej pozarolnicze źródło dochodu stanowiła praca na etacie (43,6%), następnie działalność gospodarcza (28,2%), emerytura (15,4%) oraz renta (7,7%). Niektórzy deklarowali inne źródła dodatkowego
dochodu, np. pracę dorywczą (5,1%). Rodzaje pozarolniczego źródła dochodu
przedstawia rysunek 7.
Rysunek 7
Rodzaje pozarolniczego źródła dochodu

Źródło: Badania własne.

Końcowe pytania ankiety dotyczyły kwestii stopnia zadowolenia z osiąganych
dochodów z gospodarstwa oraz oceny zmian dokonujących się w sektorze rolnym
w Polsce pod względem kształtowania się cen za oferowane produkty. Co nie może
dziwić, w badanej grupie przeważały osoby „trochę niezadowolone” z osiąganych
dochodów (37,0%). Jeżeli zaś chodzi o drugą kwestię – to równie można zaobserwować przewagę opinii negatywnych (48,1%) na temat kształtujących się cen.
Rolnicy zostali również zapytani o ocenę wstąpienia Polski do UE z perspektywy
własnych gospodarstw – tutaj najczęstszą odpowiedzią było „średnio” (35,1%)
oraz „źle” (31,5%). Jedno z pytań zwracało również uwagę na główne powody
hamowania rozwoju małych gospodarstw. W opinii rolników to zbyt niskie ceny
za oferowane produkty były głównym hamulcem rozwoju ich gospodarstw. 37,0%
badanych uważało za przyczynę takiego stanu rzeczy brak perspektyw na znaczący rozwój, a 18,5% - brak odpowiedniego wsparcia ze strony UE. 16,7% odpowia-
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dających obawiało się silnej konkurencji ze strony większych gospodarstw, natomiast 5,6% ankietowanych to w swoim kierowaniu gospodarstwem upatrywało
główną przyczynę niepowodzenia rozwoju. Główne powody hamowania rozwoju
małych gospodarstw w opinii rolników przedstawia rysunek 8.
Rysunek 8
Powody hamowania rozwoju małych gospodarstw

Źródło: Badania własne.

3. Wnioski
W wyniku przeprowadzonych badań można sformułować następujące wnioski dotyczące analizowanej populacji gospodarstw:
1. Mimo dużej szansy jaką było wstąpienie Polski do UE, wśród rolników
przeważały negatywne opinię na temat integracji. Jest to o tyle zaskakujące,
ponieważ rolnicy dopłaty bezpośrednie, a więc najpopularniejszą formę pomocy, uznali za ważną składową ich dochodu z gospodarstwa. Jeszcze gorzej
przez rolników były oceniane zmiany w polskim sektorze rolnym, bowiem
większość była zdania, iż ceny za oferowane produkty są nieadekwatne do
ponoszonych nakładów. To właśnie w zbyt niskich cenach rolnicy upatrywali główny powód hamujący rozwój ich gospodarstw. Nie dziwi więc, iż
w badanej populacji więcej było rolników niezadowolonych z osiąganych
przez siebie dochodów z gospodarstw.
2. Główne wsparcie dla gospodarstw niskotowarowych było w bardzo niewielkim stopniu wykorzystywane przez rolników, natomiast ci, którzy z niego
skorzystali byli w większości zadowoleni z jego wysokości. Ponadto rolnicy
przeprowadzający modernizacje również nie byli zainteresowani programami pomocowymi przeznaczonymi na ten cel. Jako jeden z głównych powo-
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dów takiego postępowania respondenci podawali zbyt dużą liczbę wymagań do spełnienia. Znaczna część rolników korzystała natomiast z płatności
ONW.
3. Jak już wcześniej wspomniano rolnicy nie zawsze byli zadowoleni z osiąganych dochodów z gospodarstwa, dlatego często decydowali się na pozarolnicze źródła utrzymania. W tym przypadku przeważała praca na etacie,
ale niektórzy decydowali się także na otwieranie własnej działalności gospodarczej.
Jak wynika z badań jedynie niewielki odsetek gospodarstw można traktować
jako rozwojowe, które mają szansę przejść do grupy gospodarstw towarowych.
Wynika to z wielu powodów. Przede wszystkim gospodarstwa te nie zwiększały
swojej powierzchni, a jeśli tak, to tylko nieliczne. Również odsetek gospodarstw,
które w ostatnich 5 latach zwiększyły swoją produkcję był niezadowalający. Co
gorsze, największą frakcję stanowili rolnicy nie przeprowadzający żadnych modernizacji w swoich gospodarstwach, natomiast ci należący do modernizujących
za główny powód takiego postępowania nie podawali chęci zwiększenia dochodów, a ułatwienie sobie pracy. Część użytkowników gospodarstw, zdawała sobie
sprawę, iż ich gospodarstwa nie mają szans na rozwój, gdyż to był powód zaniechania inwestycji. Inni uważali także rolnictwo za sektor, w który nie warto inwestować. Tylko nieliczni pragnęli modernizować swoje gospodarstwa w przyszłości, natomiast większość zadowalała się obecnym kształtem ich działalności lub
wręcz zapowiadała zaprzestanie gospodarowania.
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MATEUSZ WOJANOWSKI
SYTUACJA GOSPODARSTW NISKOTOWAROWYCH NA PRZYKŁADZIE
GMINY JEŻEWO

Słowa kluczowe: gospodarstwa niskotowarowe, rozwój, zdolność do konkurowania
STRESZCZENIE

Gospodarstwa niskotowarowe to małe, rodzinne gospodarstwa, które wytwarzane produkty częściowo przeznaczają na potrzeby własne, a częściowo na użytek rynku. Stanowią
one ważny element składowy polskiego sektora rolniczego. Przewiduje się, iż odpowiednia
ich modernizacja może spowodować wzrost ich konkurencyjności i możliwość rozwoju.
Badania zostały przeprowadzone we wrześniu oraz październiku 2010 roku. Wzięli w nich
udział wszyscy rolnicy, których gospodarstwa można traktować za niskotowarowe. Jako metodę badań wybrano kwestionariusz ankiety. Spośród 58 wysłanych ankiet, 4 nie zostały
zwrócone. Ankieta zawierała 38 pytań, które dotyczyły m.in. częstotliwości przeprowadzania
inwestycji, korzystania z programów pomocowych czy też planów rolników na przyszłość.
Na podstawie przeprowadzonych badań, wyciągnięto kilka wniosków dotyczących
analizowanej populacji gospodarstw. Wynika z nich, że przy obecnym kształcie tychże
gospodarstw ich prawidłowy rozwój jest niemożliwy. Jest to głównie spowodowane brakiem znaczących inwestycji, niskim wykorzystaniem programu „wspieranie gospodarstw
niskotowarowych” oraz przede wszystkim deklaracjami rolników na temat dalszego funkcjonowania ich gospodarstw.
MATEUSZ WOJANOWSKI
SITUATION OF SUBSISTENCE FARMS ON THE EXAMPLE OF JEŻEWO COMMUNITY

Key words: semi-subsistence farms, development, ability to compete
A B S T R AC T

Semi-subsistence farms are small, family farms, which spend part of products manufactured for own use and partly for the purposes of the market. They constitute an important component of Polish agricultural sector. It is expected that the appropriate upgrading
can increase their competitiveness and the possibility of development.
The research was conducted in September and October 2010. They were supported by
all the farmers whose farms can be regarded as subsistence. As the test method selected
questionnaire. Of the 58 questionnaires, 4 were not returned. The questionnaire contained
38 questions which included, the frequency of investments, to benefit from aid programs
for farmers or plans for the future.
Based on own made scientific researches, drew several conclusions concern analyzed
population of farms. They show, that right development of farms at the present form is
impossible. This is mainly due to the lack of substantial investment, low utilization of the
program “to support subsistence farmers” and above all the declarations of the farmers on
the further operation of their farms.
e-mail: mateuszwojanowski@op.pl
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EWA MATYJASZCZYK
Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
w Poznaniu

STOSOWANIE OBNIŻONYCH DAWEK ŚRODKÓW
OCHRONY ROŚLIN W POLSCE – AKTUALNY STAN PRAWNY
1. Wstęp
W 2009 roku Parlament Europejski przyjął nowe przepisy tzw. „pakietu pestycydowego”. Pakiet ten tworzą cztery akty prawne, które zapewne wywrą duży
wpływ na praktykę ochrony roślin we wszystkich państwach członkowskich Unii,
w tym w Polsce:
1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE ustanawiająca
ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów;
2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczące wprowadzenia do obrotu środków ochrony roślin i uchylające Dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG;
3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/127/WE zmieniająca dyrektywę 2006/42/WE w odniesieniu do maszyn do stosowania pestycydów;
4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 1185/2009 w sprawie statystyk dotyczących pestycydów.
Mimo, że wyżej wymienione akty prawne zostały uchwalone i uprawomocniły
się w 2009 roku to ich wejście w życie było nieco odsunięte w czasie. Dyrektywy
Unii Europejskiej wymagają implementacji (wprowadzenia) do prawodawstwa
państw członkowskich na mocy krajowych aktów prawnych, co jest procesem
czasochłonnym. Państwa członkowskie zostały zobowiązane do przyjęcia krajowych ustaw i rozporządzeń niezbędnych do wdrożenia Dyrektywy 2009/127/WE
do 15 czerwca 2011, a Dyrektywy 2009/128/WE do 14 grudnia 2011.
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Rozporządzenie nr 1107/2009 podobnie jak inne rozporządzenia unijne obowiązuje w państwach członkowskich bezpośrednio, czyli bez konieczności implementacji
przez ustawy krajowe od 14 czerwca 2011. Rozporządzenie 1185/2009 weszło w życie
dwudziestego dnia po jego opublikowaniu, czyli jeszcze w grudniu 2009, a pierwsze
sprawozdanie na jego podstawie ma zostać sporządzone do 31 grudnia 2016 r.
Celem pakietu pestycydowego jest:
a) zminimalizowanie niebezpieczeństw i zagrożeń dla zdrowia i środowiska
naturalnego wynikających ze stosowania środków ochrony roślin,
b) poprawa kontroli stosowania i dystrybucji środków ochrony roślin,
c) zmniejszenie poziomów szkodliwych substancji aktywnych, łącznie z zastąpieniem najgroźniejszych przez bezpieczniejsze (również niechemiczne)
środki alternatywne,
d) zachęcanie do stosowania niskich dawek lub upraw wolnych od środków
ochrony roślin, między innymi przez zwiększanie świadomości użytkowników, wspieranie stosowania kodeksów dobrych praktyk i rozważenie możliwego zastosowania instrumentów finansowych,
e) stworzenie przejrzystego systemu sprawozdawczości i monitorowania postępu osiągniętego podczas realizacji celów strategii łącznie z opracowaniem odpowiednich wskaźników.
Zachęta do stosowania obniżonych dawek środków ochrony roślin znalazła
miejsce w dwóch spośród wyżej wymienionych aktów prawnych: Rozporządzeniu
1107/2009 i Dyrektywie 128/2009. Jednak o ile do wprowadzenia w życie wymagań Dyrektywy 128/2009 potrzebne są krajowe akty prawne, o tyle Rozporządzenie 1107/2009 obowiązuje już od kilku miesięcy.

2. Stosowanie obniżonych dawek środków ochrony roślin
w Unii Europejskiej
Racjonalne ograniczanie dawek środków ochrony roślin umożliwia obniżenie
kosztów zabiegu przy zachowaniu jego skuteczności, a ponadto ogranicza zbędną chemizację środowiska naturalnego. Aby jednak osiągnąć pożądany efekt, tzn.
aby skuteczność zabiegu ochrony roślin utrzymała się na wymaganym poziomie
mimo ograniczenia dawki, rolnik lub jego doradca powinni dysponować określonym zasobem wiedzy.
Oczywistą dla rolników zaletą stosowania obniżonych dawek środków ochrony roślin jest niższy koszt zabiegu ochrony roślin. Zysk rolnika z tytułu stosowania obniżonej dawki jest tym wyższy im większy areał zostaje poddany zabiegowi
chemicznemu. Z drugiej jednak strony nieprzemyślane zastosowanie obniżonej
dawki prowadzi bardzo często do braku skuteczności zabiegu. Całkowity brak
skuteczności jest z finansowego punktu widzenia zwykle znacznie gorszy dla rol-
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nika niż niewykonanie zabiegu, ponieważ do strat wywołanych działaniem organizmów szkodliwych trzeba doliczyć koszty użytego środka ochrony roślin oraz
koszty zabiegu ochrony roślin.
Warto tu także podkreślić, że fakt, iż przepisy dopuszczają stosowanie obniżonych dawek nie oznacza odpowiedzialności finansowej producenta środka za
gorszą skuteczność. Producent środka ochrony roślin jest odpowiedzialny za jego
skuteczność tylko wtedy gdy zostanie on zastosowany w dawkach zalecanych
w etykiecie. Decydując się na obniżenie dawki rolnik pozbawia się zatem prawa
do reklamacji z tytułu braku skuteczności lub obniżonej skuteczności. Zachowuje
pełne prawo do reklamacji jedynie w przypadku wystąpienia objawów fitotoksyczności na uprawie chronionej.
W wielu państwach członkowskich Unii Europejskiej doradcy w określonych
przypadkach od dawna zalecali rolnikom stosowanie obniżonych dawek środków
ochrony roślin. Mieli ku temu solidne podstawy ponieważ ze względu na dążenie
do obniżania chemizacji środowiska ograniczanie dawek było od wielu lat silnie
popierane przez organy administracji państwowej wielu państw Unii Europejskich, w tym szczególnie w państwach skandynawskich [Kudsk i Nistrup-Joergensen 2011]. Łączyło się to z funduszami na badania i upowszechnianie wiedzy
w zakresie ochrony roślin. Instytucje naukowe działające na rzecz rolnictwa prowadziły finansowane z budżetu programy badań, mające na celu ustalenie w jakich okolicznościach obniżanie dawek przynosi najlepsze efekty. Prowadzone były
kompleksowe doświadczenia, zwłaszcza dotyczące obniżania dawek w ochronie
przed chwastami. Na podstawie wyników tych doświadczeń przygotowano publikacje oraz szkolenia dla rolników i doradców.
Wymagania zawarte w nowych, unijnych aktach prawnych nie są zatem dla
rolników wielu państw członkowskich niczym nowym. Wręcz przeciwnie, sankcjonują one istniejącą praktykę.

3. Stan prawny w Polsce
Polscy rolnicy byli przez wiele lat w całkowicie odmiennej sytuacji niż ich koledzy na zachodzie i północy. Obowiązek aplikacji środków ochrony roślin zgodnie z wymaganiami etykiety – instrukcji stosowania dotyczył również dawek.
Oznaczało to, że stosowanie dawek niższych niż w etykiecie, nawet jeśli doradca
zaleciłby takie rozwiązanie, było niezgodne z prawem i podlegało karze grzywny.
W ostatnich miesiącach sytuacja ta zmieniła się i warto ją przeanalizować.
Najważniejszym polskim aktem prawnym w zakresie ochrony roślin jest
Ustawa o ochronie roślin, która została uchwalona przez Sejm 18 grudnia 2003
roku, a weszła w życie z dniem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej - 1 maja
2004 roku. Ustawa ta ma w najbliższym czasie zostać zmieniona, jednak nadal
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obowiązuje. Projekt nowej Ustawy o środkach ochrony roślin (uwzględniający
możliwość stosowania obniżonych dawek środków ochrony roślin) jest już przygotowany i dostępny na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa [Projekt
2011]. Wszystko wskazuje na to, że uchwalenie nowej ustawy o środkach ochrony
roślin nastąpi dopiero za kilka miesięcy.
Obowiązująca ustawa o ochronie roślin stwierdza, że środki ochrony roślin
można stosować wyłącznie zgodnie z etykietą – instrukcją stosowania (artykuł
68) oraz że zabronione jest podawanie informacji niezgodnych z etykietą – instrukcją stosowania (artykuł 67).
Mimo, że Ustawa o ochronie roślin nie została jeszcze zmieniona to sytuacja
prawna w kwestii możliwości stosowania obniżonych dawek środków ochrony
roślin zmieniła się kilka miesięcy temu. Przyczyną jest wejście w życie 14 czerwca
bieżącego roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1107/2009
dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin. Rozporządzenia
unijne obowiązują w państwach członkowskich bezpośrednio, zatem (inaczej niż
w przypadku dyrektyw) krajowe akty prawne nie są konieczne dla ich wejścia
w życie. Nowe Rozporządzenie 1107/2009 dotyczące wprowadzania do obrotu
środków ochrony roślin obowiązuje zatem i należy go przestrzegać.
Rozporządzenie 1107/2009 w artykule 55 wyjaśnia, że właściwe stosowanie
środków ochrony roślin obejmuje stosowanie zasad dobrej praktyki ochrony roślin i spełnianie warunków ustanowionych zgodnie z zezwoleniem i podanymi
w etykietach. Rozporządzenie wymaga, żeby etykieta podawała maksymalną dawkę środka (artykuł 31). Zgodnie z Rozporządzeniem stosowanie dawek wyższych
od podanych w etykiecie jest zakazane, natomiast stosowanie dawek niższych jest
popierane. Sama definicja „dobrej praktyki ochrony roślin” kładzie nacisk na obniżanie dawek. W świetle artykułu 3 Rozporządzenia 1107/2009 „dobra praktyka
ochrony roślin” oznacza, że zabiegi z użyciem środków ochrony roślin stosowanych do danych roślin lub produktów roślinnych, zgodnie z warunkami dozwolonego stosowania, są wybierane, dawkowane i planowane tak, aby zapewnić akceptowalną skuteczność przy minimalnej niezbędnej ilości środka, z właściwym
uwzględnieniem miejscowych warunków oraz możliwości zwalczania metodami
mechanicznymi i biologicznymi.
Podsumowując: stan prawny w zakresie możliwości stosowania obniżonych
dawek środków ochrony roślin nie jest całkiem jasny. Dwa obowiązujące obecnie
w Polsce akty prawne: Ustawa o ochronie roślin i Rozporządzenie UE 1107/2009
podają w tym względzie odmienne zalecenia. Wymagania rozporządzeń unijnych
są jednak nadrzędne nad prawem państw członkowskich, a obowiązujące unijne
Rozporządzenie 1107/2009 zaleca stosowanie obniżonych dawek tam, gdzie to
uzasadnione. W opinii autorki oznacza to, że obniżone dawki środków ochrony
roślin mogą być stosowane w Polsce już obecnie.
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Nie ulega również wątpliwości, że nowa polska ustawa o środkach ochrony
roślin, także będzie zawierała zapisy umożliwiające stosowanie obniżonych dawek
środków ochrony roślin. Odpowiednie zapisy zostały wprowadzone do aktualnego projektu ustawy.

4. Problemy związane ze stosowaniem obniżonych dawek środków
ochrony roślin
Zapewnienie odpowiedniego doradztwa dla rolników w zakresie możliwości
stosowania obniżonych dawek, wobec braku odpowiedniej literatury w języku
polskim i dostosowanej do krajowych realiów będzie poważnym wyzwaniem na
najbliższe lata. Wobec zakazu stosowania obniżonych dawek w Polsce nie publikowano żadnych poradników ani artykułów w prasie rolniczej na ten temat.
Naukowcy prowadzący badania posiadają odpowiednią wiedzę, jednak często
nie jest ona kompleksowa i dotyczy konkretnych środków albo upraw, które były
przedmiotem badań. Brakuje literatury na ten temat przeznaczonej dla masowego
odbiorcy. Rolnicy i doradcy, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę na temat
stosowania środków ochrony roślin w obniżonych dawkach mają zatem problem
z dotarciem do odpowiednich publikacji i informacji. Korzystanie z publikacji zagranicznych jest utrudnione ze względu na barierę językową, ponadto nie zawsze
jest celowe ponieważ w różnych państwach i w różnych warunkach klimatycznych rolnictwo napotyka odmienne problemy z organizmami szkodliwymi.
Podkreślając zatem fakt, że nawet doradcy mają problem z poszerzeniem wiedzy na temat stosowania obniżonych dawek środków ochrony roślin warto również przypomnieć, że polscy rolnicy mają często problemy z dotarciem do doradcy. Liczba gospodarstw przypadających na jednego doradcę wynosiła w Polsce
w 2009 roku 367 gospodarstw i wielokrotnie przewyższała zalecaną wielość 80 gospodarstw na doradcę [Matuszak 2011]. Doradców jest w naszym kraju zbyt mało,
a ci którzy są ze względu na brak czasu zajmują się często głównie doradztwem
związanym z uzyskaniem różnego typu dofinansowania, a nie rozwiązywaniem
problemów praktyki rolniczej.

5. Wnioski
W świetle obowiązującego Rozporządzenia Unii Europejskiej 1107/2009 stosowanie obniżonych dawek środków ochrony roślin jest obecnie nie tylko możliwe
ale wręcz rekomendowane. Ze względu na fakt, że Rozporządzenie to obowiązuje
we wszystkich państwach członkowskich, w tym również w Polsce, rekomendacja
do stosowania środków ochrony roślin w dawkach obniżonych tam, gdzie to możliwe dotyczy również polskich rolników. Pewna niespójność pomiędzy prawem
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unijnym, a polskim w kwestii stosowania obniżonych dawek przestanie istnieć
w najbliższych miesiącach.
Stosowanie środków ochrony roślin w obniżonych dawkach jest dla praktyki
rolniczej zagadnieniem niezwykle ważnym. Jest to zagadnienie złożone, wymagające sporej wiedzy, która jest trudno dostępna. Można być pewnym, że w najbliższych latach będzie istniało ogromne zapotrzebowanie na wiedzę i jej transfer do
praktyki rolniczej.
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OMÓWIENIE KSIĄŻKI EDWINA HUWYLERA ZE ZDJĘCIAMI
MARCUSA GYGERA I CHRISTIANA PERRETA PT. „BALLENBERG
DAS ERLEBNIS – SCHWEIZERISCHES FREILICHTMUSEUM FÜR
LÄNDLICHE KULTUR“ (BALLENBERG PRZEŻYCIE – SZWAJCARSKI SKANSEN KULTURY WIEJSKIEJ)

Od Redakcji:
Wydana w 2010 roku książka Edwina Huwylera ze zdjeciami Marcusa Gygera i Christiana Perreta pt. „Ballenberg das Erlebnis – Schweizerisches Freilichtmuseum für ländliche
Kultur“ z uwagi na jej treść wydaje się godna spopularyzowania wśród polskich czytelników,
szczególnie tych, którzy profesjonalnie czy hobbystycznie zajmują się problematyką ochrony
materialnego dziedzictwa kultury wiejskiej w krajach europejskich i znają język niemiecki.
Natomiast dla zainteresowanych, którzy tego języka nie znają niech będzie przydatne krótkie
jej omówienie zamieszczone poniżej.

W dniu 26 maja 1978 r. na obszarze Berner Oberland koło Brienz otwarto
pierwszy i jedyny dotąd w Szwajcari i– „Szwajcarski Skansen Kultury Wiejskiej
Ballenberg”. Całkowity obszar urządzonego na zasadach naukowych skansenu
wynosi 66 ha. Znajduje się na nim ponad sto oryginalnych budowli, liczących
ponad sto lat zwiezionych ze wszystkich części Szwajcarii. Do tego należą jeszcze
liczne autentyczne urządzenia, meble, sprzęty i narzędzia. W ciągu ponad trzydziestu lat swojego istnienia skansen w Ballenbergu odwiedziło około 8 mln gości.
Skansen nie stanowi jednak „zakurzonego” zbioru historycznych przedmiotów,
ale dobrze pokazuje dawne życie mieszkańców Szwajcarii i zapewnia wiele wspaniałych przeżyć. Historyczne zabudowania chłopskie i rzemieślnicze otaczają tradycyjne ogrody, łąki i pola, a na obszarze zajmowanym przez skansen żyje 250 rodzimych zwierząt domowych, w tym z takich ras, które zagrożone są wymarciem.
Wiele uwagi poświęcono tradycyjnemu rzemiosłu i przemysłowi, które dobrze
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przedstawiają zwiedzającym ówczesną wytwórczość, jaką kiedyś podejmowano
na obszarach wiejskich m.in. wypalanie wapna i węgla drzewnego, produkcję serów, pieczenie chleba, tkactwo i produkcję tradycyjnych kapeluszy. Książka zawiera znakomite barwne ilustracje z Ballenbergu, a także historyczne fotografie
wykonane niekiedy wiele lat temu.
Omawiana tutaj praca E. Huwylera składa się z osiemnastu charakterystycznych części: „30 lat Ballenbergu”; „Ballenberg przeżycie dla zmysłów”; „Wiejskie
budynki i mieszkania z sześciu stuleci”; „Budowa domów i wypalanie wapna”;
„W Ballenbergu znajdziemy drzwi otwarte”; „Tutaj zebrano nie tylko domy”; „Całkowita różnorodność zwierząt gospodarstw rolnych”; „Tutaj możecie się Państwo
przyjrzeć pracy”; „Tutaj możecie się Państwo zająć samemu”; „Od snycerzy do
wytwórców kapeluszy”; „Z pola i ogrodu”; „Zrobione w domu z Ballenbergu”;
„Drogie nici gąsienic jedwabnika”; „Dobre, stare czasy”; „Ballenberg wkracza na
nieznane obszary”; „Wolna scena …”; „Impresje zimowe”; „Spojrzenie w przyszłość”. W ciągu ponad 30 lat swojego istnieniu skansen w Ballendergu uległ zasadniczym zmianom. Pierwotnie na jego terenie było tylko 16 budowli, obecnie
jest ich ponad 100. Należy do nich m.in. „Dom dotyku”, gdzie zwiedzający mogą
podejmować samodzielnie różne działania rzemieślnicze w myśl głównego motta
skansenu: „Skansen Ballenberg – przeżycie” („Freilichtmuseum Ballenberg – das
Erlebnis”). Obszar muzeum ma bardzo malowniczy charakter, gdyż położony
jest na mocno zalesionej sieci pagórków. Na obszarze „Freilichtmuseum Ballenberg” odbywają się liczne imprezy specjalne, które cieszą się dużym powodzeniem
wśród zwiedzających m.in. dzień zwierząt domowych skansenu, dni ziół w ogrodzie ziołowym i historyczną drogerią, produktami żywnościowymi wytworzonymi i sprzedawanymi na obszarze skansenu. Osiągnięcia skansenu są wynikiem
pracy wielu ludzi, instytucji i różnych organizacji. Pobyt w Ballenbergu stanowi
ogromne przeżycie, ponieważ daje świadectwo życia poprzednich pokoleń, gdzie
dzisiejsi rzemieślnicy wykonują czynności, które na terenie Szwajcarii prawie zanikły. Dzieci i dorośli poznają w Ballenbergu świat, który od dawna już nie istnieje
na obszarach wiejskich.
Pobyt w skansenie pozwala stwierdzić, że typowy szwajcarski dom chłopski po
prostu nie istnieje, a bogactwo domów mieszkalnych i innych budynków występujących na różnych obszarach Szwajcarii jest wprost zdumiewające na różnych
obszarach Szwajcarii. Największa różnorodność zabudowań dotyczy terenów
szwajcarskiej Jury, Mittellandu, Obszarów przedalpejskich i samych Alp. Najstarszy dom, znajdujący się w Ballendergu, liczy już 700 lat i pochodzi z Ibach w kantonie Schwyc (z 1337 r.). Na uwagę zasługują oprócz budynków mieszkalnych także budowle pieców do pieczenia chleba i suszenia owoców. Największą budowlą
w Ballenbergu jest dwór z Novazzano z włoskojęzycznego kantoru Tessin (Ticino).
Ciekawe są również budowle sakralne pochodzące z różnych obszarów Szwajcarii,
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a także szałasy budowane na wysokogórskich halach. Charakterystyczne są też
domy rzemieślników i dawnych przemysłowców wiejskich. Na obszarze skansenu
można poznawać techniki budowy domów i wypalania wapna według wzorów
XIX wieku, a nawet i starszych (m.in. z wykorzystaniem kamieni budowlanych).
Na obszarach wiejskich Szwajcarii również i dziś można spotkać wiele starannie utrzymanych starych domów chłopskich i rzemieślniczych. Jednakże tylko
w Ballenbergu panuje szczególna atmosfera sprzyjająca ich poznawaniu. Dawniej
w tych domach ogrzewano zazwyczaj tylko jeden pokój wykorzystywany wszechstronnie przez mieszkańców. Piece zainstalowane w domach znajdujących się
w Ballenbergu mają z reguły od 150 do 200 lat. Wszystkie te domy posiadają autentyczne wyposażenie w przedmioty dnia codziennego. Pochodzące z darowizn
obecnych mieszkańców Szwajcarii. Hodowla zwierząt należała zawsze do ważnych
tradycji wsi szwajcarskiej. Na obszarze Ballenbergu zebrano zwierzęta wszystkich
zwierząt domowych z obszaru Szwajcarii. Jest ich tam ponad 250 sztuk. Skansen współpracuje z różnymi organizacjami ochrony starych ras zwierząt domowych („ProSpezieRara”; „Kleintiere Schweiz”; „Zürcher Tierschutz”) zabiegającymi o utrzymanie stad zachowawczych pogłowia starych ras różnych gatunków
zwierząt domowych, takich jak: kozy i owce, świnie, konie, osły, muły i bydło. Na
obszarze skansenu w Ballenbergu można zobaczyć jak wyglądała dawniej praca w tradycyjnym rzemiośle i przemyśle wiejskim. Pokazy tego cieszą się dużym
zainteresowaniem zwiedzających. W 1996 r. zostało otwarte Centrum Kursów,
w którego ofercie znajduje się około 200 różnorodnych kursów obejmujących tematykę tradycyjnego rzemiosła, budownictwa, ogrodnictwa i rolnictwa. Niegdyś
wielu rolników zajmowało się dodatkowo rzemiosłem., w tym zwłaszcza wytwarzaniem kapeluszy słomkowych i filcowych, produkcją olejów roślinnych, tworzeniem rzeźb z drewna, garncarstwem czy produkcją koszy.
W minionych czasach domy chłopskie otaczały zazwyczaj ogrody pełne zapomnianych obecnie odmian warzyw, drzew owocowych i kwiatów. Obecnie wiele z tych roślin zagrożonych jest wymarciem. Na przykład znanych było ponad
200 roślin leczniczych, które znajdowały zastosowanie w naturalnym lecznictwie.
Zagrożonych jest wiele dawnych odmian roślin uprawnych, takich jak: tradycyjne uprawy pszenicy płaskurki, pszenicy orkisz, lnu, wielu odmian winorośli czy
tytoniu. Przed laty do produkcji chleba wykorzystywano kasztany jadalne. Rozpowszechniona była też uprawa jarząbu domowego i białej morwy, ta ostatnia
głównie dla potrzeb hodowli jedwabników występującej na wielu terenach dawnej
Szwajcarii. Rzadkimi stają się także barwne chwasty pól i ogrodów. W skansenie
Ballenberg można poznać smak dawnej chłopskiej kuchni, a więc sporządzanych
wg starych receptur wędlin, serów, pieczywa, przetworów z warzyw, owoców,
a także smak wspaniałej czekolady. Można również spożyć obiad w tradycyjnych
restauracjach znajdujących się na obszarze skansenu. W ciągu ostatnich dziesię-
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cioleci kultura rolna i życie na wsi uległo zasadniczym zmianom. Wywołane one
zostały przez mechanizację i uprzemysłowienie rolnictwa, co znacznie ułatwiło
codzienne życie na wsi. Jeszcze w 1850 r. połowa ludności szwajcarskiej pracowała w rolnictwie, a już 1910 r. tylko jedna czwarta. Obecnie zaangażowanych
bezpośrednio w produkcję rolną jest 3% zawodowo czynnych Szwajcarów. W toczonych obecnie dyskusjach pomija się jednak często ciemne strony ówczesnego
życia wiejskiego. „Dobry, stary czas” stanowił dla większości populacji Szwajcarii
czas dużych braków – pokazują to bardziej pogłębione opisy ówczesnego życia.
Współcześnie staje się niezbędna działalność skansenu w Ballenbergu na rzecz
modernizacji obszarów wiejskich, a zwłaszcza modernizacji oryginalnego starego
budownictwa wiejskiego. Wiele starych domów można ukształtować nowocześnie
i umożliwić ich dalsze zamieszkanie i wykorzystanie. Autor książki wskazuje na
wiele możliwości takich przekształceń. Na obszarze skansenu w Ballenbergu, od
1991 r. wystawia się regularnie sztuki teatralne, co stanowi znaczne urozmaicenie
oferty dla zwiedzających. Są to głównie sztuki autorów szwajcarskich z ubiegłych
stuleci (m.in. Gottfrieda Kellera czy też Carla Zuckmayera). Cieszą się one nadal
dużym zainteresowaniem zwiedzających. Podsumowując można stwierdzić, że
bogato ilustrowana praca „Ballenberg przeżycie – Szwajcarski Skansen Kultury
Wiejskiej” zasługuje na uwagę polskich czytelników. Pokazano w niej podstawowe
zmiany kultury wiejskiej w Szwajcarii w ciągu ostatniego stulecia. Zmiany te były
bardzo głębokie, gdyż w tym okresie zmieniła się zasadniczo kultura wiejska, materialna i duchowa, a populacja mieszkańców wsi drastycznie spadła
Edwin Huwyler mit Fotos Marcus Gyger Und Christian Perret :
„Ballenberg das Erlebnis – Schweizerisches Frilichmuseum für ländliche Kultur”,
Bern-Stuttgart-Wien 2010, ss.200,
ISBN 978-3-258-07286-9

Nowości wydawnicze

113

NOWOŚCI WYDAWNICZE
„Perspektywy rozwoju grup producentów rolnych – szanse i zagrożenia”. Praca zbiorowa pod redakcją naukową prof. dr hab. Sławomira Zawiszy, Wydawca: Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego
w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2010, s. 148.
Książka bardzo ciekawie ujmuje problematykę rozwoju grup producenckich
w Polsce. Tekst podzielono na dwie części. Pierwsza przedstawia grupy producenckie w świetle danych literaturowych, opisuje znaczenie powstawania grup producentów w procesie rozwoju wsi i rolnictwa, prezentuje społeczne oraz prawno-ekonomiczne uwarunkowania zespołowej, zorganizowanej działalności rolników, a na
zakończenie przybliża czytelnikowi rolę, jaką odegrała Unia Europejska w rozwoju
grup producentów w Polsce. Druga część opracowania przedstawia wyniki badań
empirycznych dotyczących grup producenckich. Próbowano poznać m.in. czynniki zwiększające chęć organizowania się rolników w grupy lub hamujące tą tendencję, analizowano efekty ekonomiczne działalności istniejących grup, a także starano się odpowiedzieć na pytanie czy grupy producenckie mogą być drogą i szansą
rozwoju gospodarstw niskotowarowych.
Pozycja skierowana do doradców rolnych, których rola w integrowaniu i organizowaniu się rolników jest nie do przecenienia, a także do naukowców oraz
wszystkich zainteresowanych powyższą tematyką.

„Partnerstwo dla turystyki wiejskiej”. Praca zbiorowa, wydana na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Opracowanie: Elżbieta Kmita-Dziasek,
Wydawca: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie,
Kraków 2011., s. 97.
Publikacja prezentuje dorobek i zarys polskiej oferty agroturystycznej, wskazuje najlepsze dla rozwoju turystyki wiejskiej rozwiązania organizacyjne, prezentując
równocześnie uroki polskiej wsi. Przede wszystkim jednak pokazuje, że dzięki sieci współpracy ludzi, instytucji i organizacji można osiągnąć bardzo wiele. Cztery
rozdziały: Zarządzanie turystyką wiejską, Współpraca branżowa, Partnerstwo lokalne, Konsolidacja wiedzy, podparte bogatym wykazem źródeł stanowią cenną
informację na temat agroturystyki w Polsce. Pozycja przeznaczona dla wszystkich
zainteresowanych rozwojem turystyki wiejskiej, może być przydatna zarówno rolnikowi, który szuka pomysłu na dodatkowe dochody jak i urzędnikowi zajmującemu się zawodowo problematyką związaną z turystyką wiejską i będącemu często
decydentem w kwestiach jej rozwoju.
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Wskazówki dla autorów

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

1. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego zamieszczają artykuły z zakresu metodyki
i organizacji doradztwa rolniczego, funkcjonowania agrobiznesu i rozwoju
obszarów wiejskich, polityki agrarnej i oświaty rolniczej oraz współpracy
doradztwa z nauką w wymienionych obszarach.
2. Oprócz artykułów Zagadnienia przyjmują:
• informacje o pracy doradczej i życiu instytucji doradczych;
• informacje o sympozjach, seminariach i innych formach oświatowych z zakresu doradztwa i dla doradców;
• recenzje i omówienia prac związanych z doradztwem rolniczym oraz ze wsią
i agrobiznesem;
• przeglądy czasopism krajowych i zagranicznych, ukazujące dorobek w wymienionych dziedzinach;
• noty bibliograficzne o nowościach wydawniczych (do 1100 znaków);
• inne informacje w wymienionych dziedzinach;
3. Artykuły należy dostarczyć wydawcy w następującej formie:
• Tytuł artykułu i streszczenie w języku polskim i angielskim - maksymalnie
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), czcionka nr 12;
• dopuszczalna objętość prac do 20 000 znaków;
• rysunki, tabele, wykresy i grafika dołączone w pliku zasadniczym, oraz dodatkowo w oddzielnych plikach w programach źródłowych, w których zostały wykonane, najlepiej w programach Word, Excel i CoreIDRAW w formacie B5;
• dane literaturowe – odwołania w tekście do pozycji literaturowych należy
umieścić w nawiasie kwadratowym, a w nim podać: nazwisko cytowanego autora, rok wydania cytowanej pracy, numer cytowanej strony (lub
stron), np. [Kowalski 2010, 32];
• 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;

Wskazówki dla autorów
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• jeżeli w tekście umieszcza się numer kolejnego przypisu, powinien on być
przed-stawiony 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 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
„Zagadnienia Doradztwa Rolniczego”
e-mail: kwartalnik@cdr.gov.pl

Uwaga !
Redakcja informuje Autorów, że na stronie internetowej czasopisma, obok spisów treści kolejnych numerów zamieszczane są pełne teksty artykułów w języku
polskim i streszczenia w języku polskim i angielskim. Jeśli Autor nie wyraża zgody na zamieszczenie artykułu na stronie internetowej czasopisma 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.

