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INFORMACJA OD REDAKCJI
KWARTALNIKA
„ZAGADNIENIA DORADZTWA ROLNICZEGO”

Szanowni Czytelnicy.
Od 2011 roku kwartalnik „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego” ma dwóch
współwydawców:
Centrum Doradztwa Rolniczego, Oddział w Poznaniu (wydawca od 1994 r.) –
którego celem działania jest m. in. podwyższanie kwalifikacji zawodowych doradców rolniczych, nauczycieli szkół rolniczych, rolników i innych mieszkańców
obszarów wiejskich, zwłaszcza dotyczących organizacji oraz prowadzenia gospodarstw rolnych i poprawy ich konkurencyjności rynkowej, zrównoważonego
rozwoju obszarów wiejskich, podejmowania przedsięwzięć gospodarczych na wsi
w celu powiększania poziomu dochodów rolniczych i pozarolniczych itd.
Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu – organizacji społecznej powstałej w 1993 roku, której celem działania jest m. in. popieranie badań
naukowych w dziedzinie nauk ekonomicznych i społecznych związanych z rolnictwem, agrobiznesem, doradztwem oraz upowszechnianie i wymiana doświadczeń
i osiągnięć naukowych i dydaktycznych.
Cele działania współwydawców są zbieżne, a zwłaszcza w zakresie upowszechniania wyników badań naukowych w praktyce rolniczej i na obszarach wiejskich.
Centrum Doradztwa Rolniczego współpracuje ściśle z instytucjami administracji
rządowej i samorządowej, organizacjami rolników, placówkami naukowo-badawczymi, ośrodkami doradztwa rolniczego oraz innymi organizacjami i instytucjami pracującymi na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa. Spośród pracowników wymienionych instytucji najczęściej rekrutują się członkowie Stowarzyszenia, którymi
są m. in.:
– osoby prowadzące działalność naukową z zakresu rolnictwa, agrobiznesu
i wspierania rozwoju wsi,
– praktycy z zakresu rolnictwa i agrobiznesu,
– osoby wspierające swą działalnością badania i wdrożenia osiągnięć naukowych z zakresu rolnictwa i agrobiznesu,
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– osoby interesujące się zawodowo i społecznie sprawami rolnictwa i agrobiznesu,
– studenci i uczniowie szkół średnich zainteresowani problematyką rolnictwa
i agrobiznesu.
Wymieniony zakres działań obydwu współwydawców jest zbieżny z problematyką kwartalnika „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego”, na łamach którego są
publikowane: studia, materiały, komunikaty z badań, prace przeglądowe oraz rozprawy dotyczące metodyki doradztwa, oświaty rolniczej, polityki agrarnej i wiejskiej, funkcjonowania podmiotów w agrobiznesie, wielofunkcyjnego rozwoju
wsi i rolnictwa, polityki agrarnej, socjologii wsi, ekologii i ochrony środowiska
oraz rozwoju zrównoważonego. Obejmują szeroki wachlarz zagadnień jakie stoją
przed rolnictwem, gospodarką żywnościową oraz wsią, zagadnień dotyczących
stanu doradztwa, uwarunkowań jego zmian i nowych zadań po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej.
Kwartalnik przeznaczony jest dla szerokiego grona czytelników, poczynając od
doradców pracujących w Ośrodkach Doradztwa Rolniczego i nauczycieli szkół
rolniczych, poprzez pracowników naukowych zajmujących się upowszechnianiem wyników badań w praktyce, a kończąc na pracownikach instytucji rolniczych. Centrum Doradztwa Rolniczego oraz Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu biorąc pod uwagę wspólne środowisko działania i zbieżność
celów swojej pracy postanowiły współpracować w tym zakresie, aby osiągnąć
efekt synergiczny, wyrażający się m.in. w:
– poszerzeniu bazy artykułów o wyniki badań naukowych z zakresu rolnictwa, agrobiznesu i wsi prowadzonych w polskich uczelniach i instytutach,
– prezentowaniu na łamach kwartalnika dyskusji naukowych dotyczących rolnictwa, agrobiznesu i wsi oraz miejsca w nich doradztwa rolniczego,
– przygotowywaniu artykułów, zawierających omówienie ekspertyz, analiz
i prognoz w zakresie rolnictwa, agrobiznesu i wsi, w tym również odnoszących się do rozwoju doradztwa rolniczego i funkcjonowania instytucji
doradczych;
– przygotowywaniu artykułów, które mogą być podstawą materiałów szkoleniowych i informacyjnych dla ośrodków doradztwa rolniczego i nauczycieli
szkół rolniczych,
– szerszym upowszechnianiu wyników badań naukowych z zakresu rolnictwa, agrobiznesu i wsi, poprzez doradców i nauczycieli szkół rolniczych do
rolników i społeczności wiejskiej,
– informowaniu o wynikach badań naukowych zastosowanych w praktyce,
w tym zwłaszcza poprzez współpracę z ośrodkami doradztwa rolniczego.
Uzyskanie efektu synergicznego będzie możliwe, jeśli współdziałały będą osoby związane z tymi organizacjami oraz celami, które one propagują.
W związku z tym zachęcamy do współpracy, podzielenia się wynikami swoich
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badań, doświadczeń i spostrzeżeń wszystkich, którym są bliskie sprawy rolnictwa,
agrobiznesu i wsi. Liczymy na współpracę i oczekujemy jak najbardziej wartościowych materiałów, ich przystępności w upowszechnianiu w społecznościach wiejskich, ale też w gremiach, które decydują o rolnictwie, wsi i agrobiznesie. Chcielibyśmy, aby publikacje w kwartalniku były znane i pozwalały kształtować opinię
o omawianych przez nas problemach. Jednocześnie chcielibyśmy, aby były dobrze
oceniane, miały wysoki walor zarówno naukowy-poznawczy, jak i praktyczny. W
związku z tym oczekujemy, że współpraca współwydawców i poszerzenie grona
Autorów będzie sprzyjało zwiększaniu jakości merytorycznej pisma, co znajdzie
odzwierciedlenie w punktacji czasopism prowadzonej przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego.
Komitet Redakcyjny i Rada Programowa podejmie starania w tym zakresie, ale
ich podstawą będzie jakość artykułów przysyłanych do Redakcji.
Zapraszamy do Współpracy
W imieniu Komitetu Redakcyjnego
i Rady Programowej kwartalnika
„Zagadnienia Doradztwa Rolniczego”
Prof. dr hab. Andrzej Piotr Wiatrak – redaktor naczelny
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STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA
I AGROBIZNESU

Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu (SERiA) jest organizacją międzynarodową, zarejestrowaną, działająca na podstawie przepisów obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
Stowarzyszenie zostało powołane 26 listopada 1993 roku na założycielskim zabraniu w Falentach k/Warszawy. Wolę powołania Stowarzyszenia wyraziło blisko 60 członków założycieli. Ówczesny rektor Akademii Rolniczej w Poznaniu
prof. dr hab. Ryszard Ganowicz wyraził zgodę, aby siedzibą Stowarzyszenia była
Akademia Rolnicza w Poznaniu.
Stowarzyszenie stanowi zorganizowaną formę integracji a zarazem reprezentacji ekonomistów rolnictwa i agrobiznesu. Wspiera swoich członków w rozlicznych formach działalności w zakresie rozwoju ekonomiczno-rolniczych dyscyplin
naukowych, nauczania uniwersyteckiego, doradztwa rolniczego itd. Dla członków
Stowarzyszenia ważny jest profesjonalny patriotyzm, poczucie odpowiedzialności
za sprawy wsi polskiej, rolnictwa polskiego, wiara w sens i skuteczność działań na
rzecz rozwoju rolnictwa i wsi.
Stowarzyszenie stanowi forum wzajemnej inspiracji, wspierania się, ale i krytycznej oceny społeczności ekonomistów rolnictwa i agrobiznesu. Zachowuje niezależność polityczną.
Stowarzyszenie organizuje corocznie międzynarodowe Kongresy umożliwiające spotkanie naukowe członków Stowarzyszenia. I Kongres SERiA odbył się
w Poznaniu w dniach 2-3.12.1994. Dotyczył tematu „Doradztwo rolniczo-ekonomiczne wobec wymagań współczesnego rolnictwa”. Otworzył go Rektor Akademii
Rolniczej im. A. Cieszkowskiego prof. dr hab. Ryszard Ganowicz. Organizatorem
Kongresu obok Stowarzyszenia była Katedra Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa
Akademii Rolniczej w Poznaniu.
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Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu wydaje Roczniki Naukowe, które ukazują się od 1998 r. Czasopismo to zawiera publikacje z dziedziny nauk ekonomicznych i społecznych związanych z rolnictwem i agrobiznesem.
Pracami programowymi kieruje Rada Programowa Roczników Naukowych SERiA w skład, której wchodzą wszyscy dotychczasowi Prezesi SERiA oraz Sekretarz Generalny. Artykuły przygotowywane są w standardzie odpowiadającym wymogom listy filadelfijskiej tzn.: tytuł artykułu i słowa kluczowe w języku polskim
i angielskim, synopsis i treść artykułu (wstęp, materiał i metody, wyniki badań,
podsumowanie i wnioski oraz bibliografia) w języku polskim, opis tabel i rysunków w języku polskim i angielskim, streszczenie w języku angielskim (summary)
oraz dane autora (tytuł naukowy, adres, miejsce pracy, telefon, e-mail).
Cele i zadania Stowarzyszenia to:
■ Popieranie badań naukowych w dziedzinie nauk ekonomicznych i społecznych związanych z rolnictwem i agrobiznesem.
■ Wymiana doświadczeń i osiągnięć naukowych i dydaktycznych oraz w zakresie doradztwa.
Stowarzyszenie realizuje swoje zadania poprzez:
■ organizowanie seminariów, sympozjów i konferencji naukowych;
■ opracowanie ekspertyz;
■ organizowanie i pośredniczenie w wymianie naukowej krajowej i zagranicznej;
■ powołanie Fundacji Stowarzyszenia Ekonomistów rolnictwa i Agrobiznesu, której zadaniem będzie pozyskanie środków finansowych na działalność
statutową Stowarzyszenia ze źródeł innych niż składki członkowskiej i prowadzenie działalności gospodarczej.
Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być:
■ Osoby prowadzące działalność naukową w dziedzinach ekonomicznych
i społecznych związanych z rolnictwem i agrobiznesem.
■ Praktycy z zakresu rolnictwa i agrobiznesu.
■ Osoby wspierające swą działalnością badania i wdrożenia osiągnięć naukowych.
■ Osoby interesujące się zawodowo i społecznie sprawami rolnictwa i agrobiznesu.
■ Studenci i uczniowie szkół średnich zainteresowani problematyką rolnictwa
i agrobiznesu.
W charakterze członków wspierających mogą występować osoby i organizacje wspierające realizację celów Stowarzyszenia. Osobom wybitnie zasłużonym
w dziedzinie badań ekonomicznych i społecznych związanych z rolnictwem na
wniosek Zarządu przyznaje się członkowstwo honorowe.
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Organami Stowarzyszenia są:
■ Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia;
■ Zarząd;
■ Komisja Rewizyjna.
Zarząd Stowarzyszenia
■ Prezes SERiA, prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
■ V-ce Prezes SERiA, prof. dr hab. Grażyna Karmowska - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
■ V-ce Prezes SERiA, prof. dr hab. Barbara Kutkowska - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
■ Sekretarz Generalny SERiA, prof. dr hab. Michał Jerzak - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
■ Skarbnik SERiA, prof. dr hab. Feliks Wysocki - Uniwersytet Przyrodniczy
w Poznaniu
■ Członek Zarządu SERiA, dr hab. Józef Kania - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
■ Członek Zarządu SERiA, dr Adam Sadowski - Uniwersytet w Białymstoku
■ Sekretariat SERiA, mgr Joanna Stanisławska - Uniwersytet Przyrodniczy
w Poznaniu
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Prof. dr hab. Aleksander Lewczuk Dr h.c.
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że
19 marca 2011 r. zmarł
prof. dr hab. Aleksander Lewczuk Dr h.c.,
wybitny naukowiec, wychowawca
i nauczyciel akademicki, wieloletni
kierownik Katedry Agrobiznesu
i Ekonomii Środowiska, człowiek prawy,
życzliwy i pracowity.
Prof. dr hab. Aleksander Lewczuk urodził
się 8 kwietnia 1940 r. w Krzywcu na Podlasiu. Studia wyższe ukończył w 1965 r. na Wydziale Hodowli Zwierząt, Wyższej
Szkoły Rolniczej w Olsztynie uzyskując tytuł magistra. W latach 1965-1969 pracował w Wojewódzkiej Stacji Oceny Zwierząt w Olsztynie jako główny specjalista
ds. hodowli bydła, przygotowując jednocześnie pracę doktorską. Pracę w Wyższej
Szkole Rolniczej w Olsztynie rozpoczął w 1969 r. na stanowisku starszego asystenta
w organizującym się wówczas Zakładzie Upowszechniania Postępu w Rolnictwie.
Po uzyskaniu w 1971 r. stopnia naukowego doktora nauk rolniczych na Wydziale
Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie awansował na stanowisko adiunkta. Kolejny etap pracy zawodowej Profesora A. Lewczuka to uzyskany w 1976 r. stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych.
Po przekształceniu w 1983 r. Zakładu Upowszechniania Postępu w Rolnictwie
w Zakład Doradztwa Rolniczego i włączeniu go do Instytutu Oświaty Rolniczej
ART w Olsztynie Profesor A. Lewczuk objął w nim funkcję zastępcy dyrektora
d/s naukowych. W 1991 r. Rada Państwa nadała Mu tytuł profesora nauk rolniczych. Od 1992 do 2010 r. Profesor A. Lewczuk piastował funkcję kierownika Katedry Doradztwa Rolniczego, a od 2003 r. po zmianie nazwy Katedry Agrobiznesu
i Ekonomii Środowiska.
W pracy zawodowej Profesora A. Lewczuka wyróżnić można dwa okresy. Okres
pierwszy związany z pracą w Wojewódzkiej Stacji Oceny Zwierząt w Olsztynie,
w którym zainteresowania Profesora koncentrowały się wokół problematyki intensyfikacji mlecznego użytkowania krów w warunkach północno-wschodniej Polski.
Drugi okres od 1971 r. był ściśle związany z pracą na Uczelni, tu zainteresowania
naukowe Prof. Lewczuka koncentrowały się wokół zagadnień postępu w produkcji
rolniczej, teorii i praktyki upowszechniania wiedzy oraz doradztwa rolniczego.
Profesor A. Lewczuk jest autorem lub współautorem 370 prac w tym 175 oryginalnych prac twórczych (monografie, studia, rozprawy), 62 artykułów i komu-
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nikatów naukowych, 45 opracowań o charakterze praktycznym (opracowania
informacyjno-bibliograficzne dotyczące transferu nauki do potrzeb praktyki rolniczej, syntezy z badań ART, instrukcje wdrożeniowe badań własnych, prace popularno-naukowe). Ponadto Profesor A. Lewczuk jest współautorem podręcznika
pt.: „Wybrane kategorie gospodarstw indywidualnych a upowszechnianie postępu” oraz współautorem i autorem 7 skryptów akademickich.
Do szczególnych osiągnięć Profesora A. Lewczuka należy zaliczyć popularyzowanie nowej specjalności naukowej i dydaktycznej o nazwie „Doradztwo
w agrobiznesie”. Profesor A. Lewczuk był inicjatorem powołanych w 1993 r., Magisterskich Zaoczno-Eksternistycznych Studiów Uzupełniających z Doradztwa
w Agrobiznesie, dla których opracował program. Studia te cieszyły się bardzo
dużą popularnością w kraju. Obecnie są to Magisterskie Studia Uzupełniające
z Doradztwa Rolniczego. Pod kierunkiem Prof. A. Lewczuka zostało obronionych
11 prac doktorskich i około 450 prac magisterskich.
Profesor A. Lewczuk wiele wysiłku i pasji naukowej wkładał we współpracę
z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego, służąc nie tylko wiedzą, ale często udzielając wsparcia organizacyjnego w wielu przedsięwzięciach. Szczególnie cenił sobie
Prof. Lewczuk zainteresowania badawcze dotyczące problematyki doskonalenia
systemu doradztwa rolniczego w Polsce.
Z ważniejszych osiągnięć praktycznych z tego zakresu należy wymienić opracowania:
– kierunków doskonalenia systemu doradztwa rolniczego dla gospodarstw rodzinnych dokonujących transformacji do warunków gospodarki rynkowej,
– założeń systemu doradztwa dla ekorozwoju obszarów wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa ekologicznego,
– założeń dla systemu edukacji i doradztwa na rzecz wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem wychowania mieszkańców wsi w duchu przedsiębiorczości.
Od początku powstania kwartalnika „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego”
Profesor Aleksander Lewczuk współpracował z Redakcją, a od roku 2002 był
członkiem Rady Programowej czasopisma. Poprzez swoje życzliwe i wnikliwe
opinie oraz zamieszczane w Kwartalniku artykuły wpływał na poziom merytoryczny czasopisma.
Za bogaty dorobek naukowy, dydaktyczny i społeczny był wielokrotnie wyróżniony nagrodami i odznaczeniami. Do najważniejszych należy zaliczyć: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Honorową Odznakę Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Odznakę Honorową NOT, Odznakę Zasłużony Białostocczyźnie, Zasłużony Pracownik Rolnictwa,
Honorową Odznakę Uczelni, Honorową Odznakę Zasłużony dla Warmii i Mazur,
Odznakę Zasłużony dla Województwa Suwalskiego, Medal Zasłużony dla Uczelni,
Medal Zasłużony dla Akademii Rolniczej w Szczecinie.
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JUSTYNA DOROFIEJCZUK-PARADNY 1,
SŁAWOMIR ZAWISZA
Katedra Ekonomiki i Doradztwa w Agrobiznesie
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
w Bydgoszczy

EWOLUCJA SYSTEMÓW WSPARCIA DORADCZEGO NA ŚWIECIE
- OD DORADZTWA PAŃSTWOWEGO DO PRYWATNYCH
USŁUG DORADCZYCH
1. Wstęp
Współczesne systemy wsparcia doradczego są efektem wielu wieków ewolucji
różnych form upowszechniania wiedzy rolniczej oraz ponad 160 lat przekształceń
instytucjonalnych form doradztwa rolniczego. W wielu krajach, o których można powiedzieć, że są przykładem skutecznego rozwoju gospodarczego obszarów
wiejskich i całej sfery agrobiznesu, rozwinęły się systemy wsparcia doradczego.
Początkowo były to niesformalizowane sposoby przekazywania wiedzy o metodach i sztuce prowadzenia produkcji rolniczej. Następnie zaczęły powstawać
formalne podstawy dla profesjonalizacji doradztwa rolniczego i tworzenia grupy
zawodowej pracowników zajmujących się wyłącznie doradzaniem rolnikom. Początki i ewolucja instytucjonalnych form doradztwa rolniczego w różnych krajach
jest nieco odmienna, stąd też obecnie mamy do czynienia z różnymi formami
organizacyjnymi systemów wsparcia doradczego w poszczególnych krajach. Jak
wskazuje Kania [2007], w najbardziej rozwiniętych gospodarczo państwach następuje stopniowy proces komercjalizacji usług doradczych. Przyczyną tego jest
zapewne kilka czynników, wśród których należy wymienić przede wszystkim: ro1 Współautorka przebywała przez kilka lat w Kanadzie i przygotowała pracę magisterską pod
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snące wymagania rolników korzystających z doradztwa, swobodę konkurencji na
rynku usług doradczych w krajach o gospodarce rynkowej, rosnącą zamożność
rolników powodującą większe możliwości sfinansowania porad, brak możliwości
świadczenia usług doradczych w pełnym zakresie przez systemy państwowe oraz
ich ograniczoną efektywność.
Analizy ewolucji doradztwa rolniczego zostały wykonane w oparciu o studia
literaturowe dotyczące procesu rozwoju systemów doradczych w świecie. Zostały
przedstawione wyzwania doradztwa rolniczego w połączeniu z przeglądem historycznym doradztwa i jego początkami wywodzącymi się ze starożytnej Mezopotamii i Chin. Zaprezentowano udoskonalanie systemów doradztwa w Europie na
początku XIX wieku oraz w Stanach Zjednoczonych w późnych latach XIX i na
początku XX wieku. Przegląd kończy analiza współczesnych, nowoczesnych form
wsparcia doradczego funkcjonujących od lat osiemdziesiątych XX wieku, z wykorzystaniem technologii informatycznych oraz ich komercjalizacji.

2. Historia powstania doradztwa rolniczego
Zmienność w sposobie dostarczania ważnych informacji rolnikom istniała
zanim powstały współczesne zinstytucjonalizowane systemy doradztwa rolniczego. Natrafiono na ślad najstarszego znanego przykładu doradztwa z około 1800
roku przed naszą erą w Mezopotamii. Na glinianych tablicach wyryto użyteczne informacje i rady dla rolników na temat nawadniania upraw i zapobiegania
inwazji szczurów. Także hieroglify wyryte na kolumnach egipskich zawierają
porady na temat sposobów uniknięcia szkód w uprawach z powodu wylewów
Nilu. Najwcześniejsze teksty rolnicze pochodzą z antycznej Grecji i cywilizacji
Fenickiej, które w późniejszym czasie zostały zaadaptowane przez Rzymskich pisarzy. Kilka łacińskich tekstów napisanych w okresie pomiędzy II wiekiem przed
naszą erą, a IV wiekiem naszej ery, udzielających porad z zakresu praktycznych
doświadczeń hodowlanych, miało na celu pomóc Rzymianom utrzymać majątki
i poprawić dochody. W Chinach pierwsze formy doradztwa rolniczego rozwijały się mniej więcej w tym samym czasie. Od VI wieku przed naszą erą pomoc
w rozpowszechnianiu informacji i doświadczeń w dziedzinie rolnictwa stała się
problemem dla państwa, gdyż dochody opierały się w znacznej mierze na opodatkowaniu produkcji rolnej. Najstarszy zachowany chiński tekst pochodzący z XVI
wieku naszej ery: „Istotne techniki dla chłopstwa” nauczał właścicieli ziemskich,
że mogą osiągnąć zyski przekazując najemcom porady efektywnego zarządzania
gospodarstwem. Kolejne chińskie rządy w dalszym ciągu organizowały i promowały rozpowszechnianie informacji rolniczych, badań i edukacji, zdając sobie
sprawę jak ważne jest dobrze prosperujące doradztwo w osiąganiu jak największych korzyści z działalności rolniczej [Jones, Garforth 1997].
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W 1827 roku pojęcie doradztwa ciągle było na etapie rozwoju, a organizacje
w Wielkiej Brytanii (np. „Towarzystwo Rozpowszechniania Przydatnych Informacji”) zmierzały do przekazywania informacji wszystkim grupom w społeczeństwie, zwłaszcza tym, które nie były w stanie skorzystać z innego źródła lub wolały uczyć się same. Starano się przekazywać informacje przygotowując publikacje
o niskim koszcie wytwarzania i pomagając w założeniu lokalnych komitetów na
terenie całego kraju, w celu ułatwienia dostępu do informacji. Ta praktyka umożliwiła drukowanie i rozprowadzanie praktycznych przewodników i poradników
dotyczących nowych odkryć i nowości z zakresu rolnictwa na znaczną skalę [Jones, Garforth 1997].
Dopiero w 1840 roku w Wielkiej Brytanii zostało zanotowane powszechne użycie terminu „extension” [Van den Ban, Hawkins 1996, s. 7]. Przyjmuje się, że pierwszy ówczesny system doradztwa rolniczego powstał w latach 1845-1851 w Irlandii
w wyniku zarazy ziemniaczanej, która zniszczyła plony w Irlandii. W 1847 roku
brytyjski wicekról w Irlandii, hrabia Clarendon zaapelował do Królewskiego Towarzystwa Poprawy Rolnictwa o powołanie doradców rolniczych, których zadaniem
miało być podróżowanie do najbardziej narażonych na niebezpieczeństwo terenów
rolnych, zwłaszcza właścicieli małych gospodarstw, aby poradzić im, w jaki sposób
mogą poprawić praktyki rolnicze i uprawiać inne rośliny, oprócz ziemniaków. Przez
cztery lata istnienia tego programu praca tych objazdowych doradców rolniczych
była finansowana przez właścicieli ziemskich z darowizn i w około 50% z funduszy
zarządzanych przez rząd [Jones, Garforth 1997]. W polskiej literaturze przyjmowano dotychczas za początki profesjonalnego doradztwa powołanie, w 1860 roku
przez Królewskie Duńskie Towarzystwo Rolnicze, konsultanta w zakresie mleczarstwa. Był to pierwowzór doradców, którzy następnie byli powoływani w Danii i innych krajach Europy, stanowiąc podstawę do ukształtowania się odrębnej
profesji doradcy rolniczego. Na ziemiach polskich zaś początki upowszechniania
i doradztwa związane były z działaniem Towarzystwa Rolniczego w Wielkopolsce,
gdzie w końcu XIX wieku zatrudniono wędrownych nauczycieli, którzy wygłaszali
rocznie około 100-150 pogadanek dla rolników [Maziarz 1984, s.32].
Pomysł powoływania doradców rolniczych, którzy podróżowali do społeczności wiejskich w celu edukacji i rozpowszechniania informacji był dalej rozwijany
w Niemczech. Wprowadzono system „Wanderlehrer”, w miesiącach letnich podróżowano do wiejskich społeczności w celu wygłaszania wykładów i pokazów, w miesiącach zimowych uczono w szkołach rolniczych. Model ten rozprzestrzenił się na
wiele uprzemysłowionych krajów w Europie w okresie późnego XIX wieku, stymulując tworzenie lokalnych systemów doradztwa rolniczego [Jones, Garforth 1997].
Każdy kraj do koncepcji doradztwa dodał swoje indywidualne zmiany, istnieje
jednak szereg warunków, które musiały być spełnione, aby rozwinąć system doradztwa rolniczego:
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• funkcjonowanie prawa, które uznaje wartość prac doradczych i możliwość
ich kontynuowania,

• powołanie organu administracyjnego nadzorującego działania w zakresie
upowszechniania informacji,

• zorganizowanie i gromadzenie informacji na temat innowacyjnych praktyk
rolniczych oraz wyników badań naukowych,

• wyznaczenie grupy nauczycieli i doradców rolnych do podróżowania na

obszary wiejskie, w celu zaangażowania rolników do uczestniczenia w ich
lokalnych społecznościach w prezentacjach i rozmowach na temat nowych
i ulepszonych praktyk rolniczych,
• wsparcie finansowe dla pracowników doradztwa w całości lub częściowo
pochodzące z funduszy publicznych [Jones, Garforth 1997].
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].
Ustawa z 1862 roku (Morrill Act) uważana jest za jeden z najbardziej znaczących aktów prawodawstwa w zakresie rozwoju doradztwa rolniczego w historii
Stanów Zjednoczonych. Położyła ona podwaliny do powołania ogólnokrajowego systemu badań naukowych w dziedzinie rolnictwa i edukacji. Postanowienia
w niej zawarte przyznawały każdemu stanowi ziemie należące do tej pory do państwa, a zyski z ich sprzedaży były przeznaczone na tworzenie i finansowanie państwowych uczelni z kierunkami rolniczymi i mechanicznymi [Cash 2001]. Dotacje te przyczyniły się do promowania ówcześnie przyjętej koncepcji zakładającej,
że edukacja powinna być dostępna dla każdego [Blackburn, Vist 1984].
W tym okresie zaobserwowano szczególnie szybki rozwój usług doradczych
na amerykańskim Zachodzie, gdzie utworzenie centrów edukacji rolniczej, dostępnych dla ludności zamieszkującej obszary wiejskie, uznano za ważny krok na
drodze do ułatwienia procesu osiedlania i samowystarczalności na tych terenach.
Wpłynęło to na sprawniejsze przekazywanie informacji rolniczych do nowo powstałych terenów wiejskich, szczególnie w czasie, gdy przekazywanie wiadomości
było kosztowne i powolne [Cash 2001].
Powołana do życia w 1914 roku nowa ustawa (Smith-Lever Act), uformowała
niepowtarzalne partnerstwo pomiędzy Federalnym Biurem Doradztwa w Ministerstwie Rolnictwa w Stanach Zjednoczonych (Federal Extension Office in the
United States Departament of Agriculture USDA), a Stanową Spółdzielnią Doradczą (State Cooperative Extension Offices) z siedzibą w Lad-Grant Collage. Rezultatem tego partnerstwa było ustanowienie Spółdzielczego Serwisu Doradztwa
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(Cooperative Extension Service CES) [McKenna 1987]. Główną funkcją CES było
rozpowszechnianie informacji i umożliwienie dostępu do edukacji ludziom, którzy nie byli zarejestrowani na państwowych uczelniach. W ciągu swojego istnienia
CES spełniał różne funkcje w społecznościach rolniczych Stanów Zjednoczonych.
Jednak głównie wspólnie z Uniwersytetem Land-Grant odgrywał istotną rolę
w rozwoju programów edukacyjnych opartych na problemach i możliwościach
stojących przed rolnikami. CES jest ogólnie uznawany za największy pozauczelniany system nieformalnej edukacji na świecie [Blackburn, Vist 1984].

3. Współczesne zmiany zachodzące w kształtowaniu się systemów
wsparcia doradczego
Od początku lat osiemdziesiątych XX wieku zaobserwowano ważne zmiany
na całym świecie w zakresie relacji państwowych i prywatnych usług doradztwa
rolniczego, głównie w finansowaniu i dostarczaniu usług doradczych do zainteresowanych rolników. Znaczne zmiany w państwowych instytucjach odpowiedzialnych za doradztwo rolnicze sugerują, iż rządy chciały odizolować się od pełnienia ważnej roli w dostarczaniu porad i serwisów informacji rolnikom. Literatura
rolnicza koncentruje się na zmianach, które zaszły w Ameryce Południowej, lecz
siły powodujące te zmiany oraz ich efekty były widoczne również w Ameryce Północnej [Kidd i inni 2000].
Spośród kilku sił napędowych tych zmian, być może jedną z najbardziej znaczących było stałe obniżanie budżetów operacyjnych przeznaczonych na finansowanie państwowego doradztwa rolniczego. W dużym stopniu wynikało to
z krytyki instytucji publicznych odpowiedzialnych za doradztwo, wskazywano
bowiem, że ich programy są niezwiązane z rzeczywistymi potrzebami rolników
i sektora rolnego jako całości. Powstało przekonanie, że instytucje publiczne są
niezdolne do właściwego wykorzystania dostępnych środków, a skuteczne doradztwo wymaga kompetentnego doradztwa oraz szybkiego dostępu rolników do
porad i informacji [Anderson, Feder 2004]. Instytucje państwowe były traktowane jako nieskuteczne i biurokratyczne, zbyt sztywno i nieodpowiednio reagujące
na potrzeby nowoczesnych rolników, źle zorganizowane, z brakami wykwalifikowanej kadry, materiałów edukacyjnych i z nieuzasadnionymi, wysokimi kosztami
administracyjnymi [Kidd i inni 2000].
Dalsza krytyka państwowego doradztwa obejmowała: brak odpowiednich
i aktualnych technologii, negatywne ogólne wrażenie spowodowane udzielaniem
niepełnych porad, brak odpowiednich rozwiązań problemów napotykanych przez
rolników, zauważalny brak odpowiedzialności ze strony personelu doradczego
za efekty porad [Davidson, Ahmad 2003]. Dzieje się tak, gdyż klienci są coraz
bardziej wyspecjalizowani i zróżnicowani, zatem doradzanie staje się coraz trud-

18

Justyna Dorofiejczuk-Paradny, Sławomir Zawisza

niejsze dla niewyspecjalizowanego pracownika doradztwa, który ma trudności
z poprawnym zidentyfikowaniem ich potrzeb. Rolnicy coraz częściej potrzebują
specjalistycznych porad i wielu z nich, znając odpowiedniego specjalistę, zwraca się bezpośrednio do niego, mając przekonanie, że ogólny doradca nie będzie
w stanie im pomóc [Baker 1987, s. 12].
Doradztwo rolnicze w tradycyjnej strukturze dalej było krytykowane za liniowy, ukierunkowany sposób przepływu informacji pomiędzy instytucjami badawczymi, a rolnikami [Farrington 1995]. Doradztwo zamiast pomagać ludziom
w rozwiązywaniu ich problemów, jako partner w ramach systemu, stało się skupiskiem biurokratycznych organizacji [Kidd 2000]. Badacze naukowi doradztwa
rolniczego zaczęli odrzucać nieskuteczny model doradztwa, gdzie doradcy byli
twórcami informacji, które później były „dostarczane w postaci informacji do zastosowania niespodziewającym się tego rolnikom” [Russell 1981].
Poprzez ogólną krytykę państwowego doradztwa rolniczego stało się oczywiste, że era państwowo administrowanego systemu doradztwa dobiega końca,
a „rolnicy powinni mieć szanse uzyskania porad i możliwości, których szukają od
tych, którzy mogą im najszybciej i najskuteczniej pomóc” [Kidd i inni 2000, s. 95].
W odpowiedzi na wszechobecną krytykę, nieskuteczność i nieudolność, rządy
w wielu częściach świata zmierzały do szybkiego wyzbycia się ciężaru zarządzania i finansowania doradztwa rolniczego. Ta nagła transformacja i instytucjonalne
uzgodnienia dotyczące państwowego doradztwa odegrały ważną rolę w rozwoju
doradztwa prywatnego [Kidd i inni 2000]. Pojawiły się zwłaszcza większe szanse
dla małych gospodarstw w uzyskaniu technicznych i biznesowych informacji z innych źródeł niż państwowe doradztwo [Farrington 1995]. Zakłada się, że prywatny sektor specjalistów, wolny od organizacyjnych i politycznych ograniczeń, widocznych w publicznie zarządzanym doradztwie, nadal będzie dostarczać usługi
informacyjne dla rolników w ramach zasad wolnorynkowych. Uważa się, że oparty na mechanizmie rynkowym prywatny sektor jest bardziej zdolny do świadczenia usług wymaganych przez rolników, przy jednoczesnym bardziej efektywnym
wykorzystaniu dostępnych zasobów [Kidd i inni 2000].
Coraz bardziej widoczne są przyspieszone zmiany w organizacji, funkcjach
i strategiach doradztwa rolniczego. Nowo opracowany model doradztwa rolniczego obejmuje przejście od „mentalności usługodawcy”, związanej z tradycyjnym
pojęciem doradztwa, skupionej na dystrybucji wcześniej zaplanowanych i określonych materiałów, w kierunku „mentalności użytkownika”, skupionej na reagowaniu na potrzeby klienta i zapewnieniu dostępu do informacji i wiedzy [King,
Boehlje 2000]. Spadek znaczenia publicznego sektora w doradztwie, jako dostawcy informacji rolniczych, nie usunął go całkowicie z mapy doradztwa rolniczego.
Wpłynęło to na wzmożone powstawanie nowych uczestników w zmieniającym
się środowisku doradztwa. Należą do nich: organizacje rolników, spółdzielnie,
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grupy producentów rolnych (w zakresie zaopatrzenia w odpowiednie środki do
produkcji: materiał siewny, pasze, nawozy i środki chemiczne), ośrodki badawcze
i wydziały uniwersyteckie [Marsh, Pannell 2000].
Ekspansja sektora prywatnego doprowadziła do ułatwionego dostępu do szerszej grupy doradców. Kombinacja zwiększonego dostępu odbiorców do informacji, poprzez technologiczne zmiany w połączeniu z pojawieniem się komercyjnych
dostawców informacji przyczyniła się do zmiany pozycji państwowego doradztwa
rolniczego. Z pozycji jedynego źródła informacji stało się uczestnikiem (jednym
z wielu) w nowym, konkurencyjnym rynku [King, Boehlje 2000]. Zmiana polityki w sferze państwowego doradztwa w kierunku zwiększonej aktywności sektora
prywatnego wywarła presję na rządy, aby uzyskać większą wydajność i odpowiedzialność w oczach podatników [Marsh. Pannell 2000]. Koncepcja doradztwa dotyczącego bezpośrednio rolników i pozostającego tylko obowiązkiem rządu państwowego jest obecnie postrzegana, jako przestarzała [Farrington 1994]. Nowe
podejście do doradztwa wskazuje na to, że rolnicy często są gotowi zapłacić za
usługi doradcze. Gdy wzrasta zapotrzebowanie na informacje i dostęp do odpowiednich informacji rolniczych, powinien istnieć odpowiadający na ten popyt
rozwój serwisów obsługujących rolników [Anderson, Feder 2004]. W kontekście
reform w doradztwie często cytowane są pojęcia: „ dobro publiczne” i „dobro
prywatne”, jako sposób określenia, które usługi uzasadniają nakłady publicznych
środków, a które powinny być finansowane z prywatnych środków. Następstwa
wynikające ze zmian koncepcji doradztwa rolniczego można ująć w 5 poniższych
punktach:
• niezależnie od tego, czy najlepsze usługi są dostarczane lub finansowane
przez sektor publiczny czy sektor prywatny lub poprzez wspólne partnerstwo pomiędzy nimi, serwis zależy od charakterystyki informacji i usługi,
• dostarczenie informacji ściśle związanych z zakupem w rolnictwie (szczegóły produktu, rodzaj i wykorzystanie) jest generalnie w rękach prywatnego
sektora,
• informacje uważane za specyficzne mogą być efektywnie dostarczone wspólnym wysiłkiem obu sektorów,
• informacje na temat zarządzania wspólnymi dobrami (lasy, wspólne pasy
ziemi, woda) o niskiej możliwości wykluczenia i wysokiej konkurencyjności, są zwykle najlepiej dostarczane przez rolnicze i charytatywne organizacje,
• tylko wtedy, gdy zagrożenia rynku są wysokie lub występują stany klęski,
publiczny sektor powinien być odpowiedzialny za finansowanie, tworzenie
i rozpowszechnianie informacji [Anderson, Feder 2004].
W ramach nowej koncepcji państwowe doradztwo, kierując się zasadą maksymalnej wydajności, odsuwa na dalszy plan porady produkcyjne i technologiczne,
skupiając się na obszarach w niedostatecznym stopniu obsługiwanych przez pry-
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watny sektor. Skupia się także na długoterminowej stabilizacji i ochronie zasobów
naturalnych, dostarczaniu informacji i serwisów rolnikom znajdującym się na
szczególnie odległych obszarach i pracą z najbardziej poszkodowanymi grupami
w społeczeństwie [Kidd i inni 2000; Marsh, Pannell 2000].
Sektor prywatny nie tylko zwiększył swoją rolę w dostarczaniu informacji i porad rolnikom w ciągu ostatnich dwudziestu, trzydziestu lat, ale także ma większy
wpływ na określanie priorytetów w polityce rolnej i badaniach naukowych [Lacy
2001]. Zmiany w doradztwie pomogły instytucjom państwowego doradztwa lepiej
skoncentrować się na badaniach i przyczyniły się do wykorzystania przez sektor
prywatny nowych handlowych nisz. Struktura ta stworzyła wiele obaw i niepokojów. Obawy te szczególnie dotyczą jakości generowanych informacji i zaufania do
rozpowszechnianych porad. Oba systemy publiczny i prywatny mogą mieć różne
priorytety badań i celów oraz różne podejścia do ich osiągnięcia [Lacy 2001].
Sektor prywatny, często bardziej zainteresowany zdobywaniem większego
udziału w rynku, ma tendencję do krótkoterminowych celów gospodarczych oraz
pracy z wynikami badań z zapewnioną prywatnością w ramach ochrony praw
własności intelektualnej. Ten rosnący trend w kierunku zastrzeżonych informacji
zawiera potencjalne ograniczenia dotyczące udostępniania i przekazywania ważnych informacji rolnikom [Boone, Meisenbach, Trucker 2000]. Prywatny sektor
chce, aby badania i doradztwo rozwijały się w kierunku większego wykorzystania
nawozów, herbicydów, pestycydów i rozmnażania zastrzeżonych odmian materiału siewnego. Organizacje rządowe jednak mogą ustalić priorytety, które przewidywać będą badania i rozwój nowych odmian nasion, nieszkodliwych dla środowiska i takich, z których wytworzona zostanie bezpieczna żywność [Lacy 2001].
Ponadto przedsiębiorstwa, będące dostawcami dla rolników, często zatrudniają
agronomów i specjalistów żywienia zwierząt. W połączeniu z zespołem sprzedaży i marketingu są oni odpowiedzialni za badania, rozwój działalności doradczej
i udzielanie porad indywidualnym klientom. Informacje i porady uzyskane przez
rolników z prywatnego sektora zazwyczaj wiążą się także z dokonaniem zakupów
od tych prywatnych dostawców [Marsh, Pannell 2000]. Doradztwo firm obsługujących rolnictwo jest zatem usługą dodatkową, oferowaną jako uzupełnienie
sprzedaży swoich produktów. Celem jest zapewne zwiększenie sprzedaży poprzez
oferowanie dodatkowego serwisu doradczego i związanie klientów na stałe, dzięki
zwiększeniu zadowolenia rolników z kompleksowej obsługi.

4. Nowoczesne technologie w działalności doradczej dla rolników
W wyniku rewolucyjnego postępu w telekomunikacji i technologii komputerowej, kraje rozwinięte mają teraz natychmiastowy dostęp do różnych informacji
i baz danych z całego świata [Russell 1981]. Niektórzy twierdzą, że szybki rozwój
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Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (ICTs) był przyczyną ostatecznego
upadku tradycyjnego modelu doradztwa. Jedną z głównych korzyści z rozwoju
technologii jest umożliwienie dotarcia do większej populacji w bardziej wygodny
i mniej kosztowny sposób. W przeszłości mogło to być wykonane tylko przez drogich specjalistów w określonych, niewygodnych dla klientów lokalizacjach. Szczególne znaczenie mają takie aplikacje jak: internet, poczta elektroniczna, biuletyny
i serwisy informacyjne. Na konkurencyjnym rynku powodzenie zależy od wiedzy
i dostosowania do zmieniających się potrzeb klientów. Wiele osób jest przekonanych, że usługi doradcze będą dostarczane do rolników w coraz większym stopniu
za pośrednictwem szybko rozwijających się technologii [King, Boehlje 2000]. Biorąc pod uwagę szybkość dostarczenia informacji do wielu klientów w tym samym
czasie oraz nieograniczony zasięg przekazywanych serwisów informacyjnych poprzez tworzone bazy danych, doradztwo przez serwisy udostępniane w zasobach
przesyłanych poprzez intenet ma coraz większe znaczenie. Jedyne ograniczenie
dotyczy dostępu do sieci (w krajach najbardziej rozwiniętych nie stanowi to bariery) oraz dostępu do adresów baz danych oferujących niezbędne informacje,
a także wyposażenia technicznego i umiejętności posługiwania się technologiami
informatycznymi (w krajach mniej rozwiniętych). Taka sytuacja stwarza również
rynek dla firm tworzących i udostępniających bazy danych dla świadczenia usług
doradczych.
Prywatne organizacje doradcze uznały wartość własnych baz wiedzy, a nie tylko zdobywanie i adaptowanie informacji napływających z instytucji publicznych.
Często za pośrednictwem nowych technologii komunikacyjnych zainteresowani
uzyskują dostęp do grupy ludzi o podobnych potrzebach i zainteresowaniach, co
wiąże się z dostępem do wielu cennych i praktycznych informacji [King, Boehlje
2000]. Jednak wielu krytyków uważa, iż zbytnie skupianie się na elektronicznym
dostarczaniu informacji i usług może być błędne zwłaszcza, gdy w wyniku tego
mniej informacji jest udostępnianych w konwencjonalny sposób. Elektroniczne serwisy informacyjne wydają się być odpowiednim nośnikiem dostarczania
informacji wymagających bieżącego aktualizowania, takich jak: informacje dotyczące zarządzania gospodarstwem rolnym, informacje rynkowe na temat cen
towarów czy warunków pogodowych. Lecz dla innych rodzajów informacji, między innymi dotyczących technologii w agronomii, zwłaszcza produkcji polowej
i chowie zwierząt gospodarskich, internet wydaje się być mniej użyteczny [Marsh,
Pannell 2000].
Internet na całym świecie stał się jednym z najbardziej popularnych sposobów
komunikacji między ludźmi, służąc do wysyłania wiadomości oraz dostępu do
serwisów i baz danych zawierających różne zasoby informacji. Rola i wykorzystanie tego środka, jako jedynego źródła informacji nadal nie jest oczywista [Boone
2000]. Internet jest cennym źródłem informacji dla niektórych, lecz większość
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rolników nadal polega na kontaktach międzyludzkich i publikacjach dotyczących
rolnictwa dla zaspokojenia swych potrzeb [Claussen 2005]. Rolnicy na obszarach wiejskich często żyją w większej izolacji niż zatrudnieni w innych zawodach.
W wyniku tego cenią sposoby pozyskiwania informacji, które zapewniają również
kontakt społeczny. Istnieje duże prawdopodobieństwo odrzucenia technologii
mogących działać na rzecz dalszego zmniejszania kontaktów z ludźmi. Wydawałoby się, że rolnictwo, jako styl życia wraz z poważnymi brakami w bazie telekomunikacyjnej na obszarach wiejskich, wesprze internetową komunikację. Tak się
jednak nie stało, bowiem zanotowano słabe przyjęcie elektronicznego doradztwa
jako cennego źródła informacji [Marsh, Pannell 2000].
W centrum zainteresowania doradztwa rolniczego istnieje idea komunikacji,
jako środka pogłębiającego zrozumienie i zastosowanie nowych idei i technologii.
Naukowcy związani z rolnictwem, opierając się na wiedzy specjalistycznej wybierają tematy badawcze z potencjalnymi odkryciami naukowymi, które mogą
mieć istotny wpływ na produkcję. Prowadzą badania w stacjach badawczych, które są później replikowane w różnych miejscach. Na podstawie tych doświadczeń
pracownicy naukowi formułują zalecenia, które są przekazywane pracownikom
doradztwa rolniczego w celu rozpowszechnienia ich wśród rolników. Najbardziej nowatorscy rolnicy pierwsi przyjmują nowe technologie [Kaimowitz 1991,
s. 103]. W tradycyjnym modelu związek doradcy z rolnikiem istnieje na zasadzie:
doradca w roli eksperta, a rolnik na pozycji słuchacza, odbiorcy informacji [Leeuwis 2004, s. 23]. Liniowe podejście do doradztwa przedstawia przepływ informacji w jedną stronę, od naukowców do rolników. Jednak odbiorcy informacji
nie zawsze oczekują informacji przewidywanych przez doradców. Liniowy model
nie pozwala na udział rolników w doświadczeniach i tworzeniu nowych technologii, są oni raczej biernymi odbiorcami i użytkownikami jednorodnych pakietów
technologii. Zauważono, iż często nietechniczne czynniki mają wpływ na przyjmowanie innowacji przez rolników, nie branie pod uwagę odmienności produkcji rolniczej na różnych obszarach, płci rolników oraz innych czynników nie jest
skuteczne z punktu widzenia procesu doradczego [Davison, Ahmad 2003]. Spowodowało to poszukiwanie innych rozwiązań, które wyeliminują powyższe ograniczenia. Ważne było umieszczenie perspektywy „systemu doradztwa rolniczego”
w poszukiwaniach skutecznego doradztwa. Wzrosło zainteresowanie aspektami
kulturowymi środowisk rolniczych, stylem życia, światopoglądem, zapotrzebowaniem na informacje. Gospodarstwa rolne stały się częścią dynamicznego systemu,
związanego ze społecznością, edukacją, marketingiem, polityką rządu itp. [Boone
1989]. Koncepcja systemu wiedzy rolniczej i informacji (Agricultural Knowledge
and Information System – AKIS) wprowadzona przez Niels Röling definiowana jest jako zbiór organizacji rolniczych lub osób i powiązań między nimi. Biorą
one udział w procesach takich jak wytwarzanie, transformacja, przechowywanie,
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pobieranie, integracja, dyfuzji, wykorzystanie wiedzy i informacji w celu podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów i wprowadzania nowości [Röling
1987]. System integruje rolników, badaczy naukowych, wykładowców i doradców
do wykorzystania wiedzy i informacji dla różnych źródeł w celu usprawnienia
produkcji rolniczej i poprawy warunków życia mieszkańców wsi.
Literatura opisuje zmiany w doradztwie rolniczym z tradycyjnego modelu,
z jednym źródłem informacji, w kierunku modelu zdominowanego przez wielu
prywatnych dostawców informacji. Faktem jest, że rolnicy mają dostęp do informacji związanych z zarządzaniem gospodarstwem z coraz większej liczby źródeł.
Nowsze badania potwierdzają wzrost różnorodnych źródeł dostępnych dla rolników, szczególnie w zakresie doradztwa prywatnego. Interakcja wielu czynników:
wielkość gospodarstwa, wiek rolników, doświadczenie, typ gospodarstwa, położenie geograficzne, podejście do zarządzania określają wybór źródła informacji.
W przeszłości wiele informacji pochodziło z państwowego doradztwa i uniwersyteckich placówek. W ówczesnych czasach pojawiło się wiele prywatnych placówek
pełniących tę rolę, starając się rozprowadzać informację w najbardziej efektywny sposób, poprzez biuletyny informacyjne, konsultantów, przedstawicieli handlowych czy komputerowe bazy danych [Ford, Babb 1989]. Rolnicy generalnie
jednak preferują międzyludzkie kontakty, niż korzystanie z samych pisemnych
informacji, baz danych i serwisów.
Instytucje odpowiedzialne za państwowe doradztwo rolnicze powinny dążyć
do zapewnienia wysokiej jakości serwisów, aby sprostać nowym potrzebom rolników. Ze względu na powszechne występowanie prywatnych przedsiębiorstw rolniczych, rozpowszechniających informacje i świadczących usługi doradcze, współpraca z organizacjami doradztwa państwowego powinna zapewnić dostarczanie
wysokiej jakości serwisów do rolników. Badania naukowe i opracowania technologiczne powinny być prowadzone nadal przez państwowe instytucje i uczelnie
szczególnie w dziedzinach pomijanych przez prywatny sektor doradztwa [Ford,
Babb 1989]. Stwierdzono, że wybór źródeł informacji, z których korzystają rolnicy zależy od indywidualnych cech rolnika, wieku, wykształcenia, rodzaju i wielkości gospodarstwa, odległości od zaludnionych terenów i aglomeracji miejskich.
Lecz mimo istnienia tych korelacji, przewidzenie wyboru źródła przez rolnika jest
w dalszym stopniu znikome [Solano i inni 2003]. Wykorzystanie publicznych lub
prywatnych źródeł informacji i porad przez rolników zależy w dużej mierze od
charakteru informacji i typu dostarczanych usług, ale także od społeczno-gospodarczej i rolno-ekologicznej sytuacji rolników korzystających z usług [Anderson,
Feder 2004].
Większość autorów w publikowanych badaniach dąży do określenia wyborów
źródeł informacji przez rolników, wielu nie było zarazem w stanie wyjaśnić motywacji ich wyboru, zwyczajnie stwierdzając, że pochodziły one z zaufanych źródeł.
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Sugerowano, iż należy zwrócić większą uwagę na: źródła informacji, dynamikę
przepływu informacji, mechanizmy promowania, transfer technologii i szkolenia [Solano i inni 2003]. Zapotrzebowanie na doradztwo w gospodarstwie można
znaleźć we wszystkich procesach niezbędnych do skutecznego funkcjonowania
gospodarstwa rolnego, od rozpoznania problemu, poprzez dokonanie analizy, do
rozwiązania problemu i końcowej oceny wyników [Öhlmer 1992]. Istnieje wiele powodów, dlaczego rolnicy preferują i mają zaufanie do konkretnych źródeł
informacji, lecz są to jedynie spekulacje badaczy, nie byli oni bowiem w stanie
uzasadnić motywacji wyboru przez rolnika danego źródła informacji.
Doradztwo rolnicze ma za sobą długą historię rozwoju od powstania w XIX wieku. Od samych początków jakość informacji była jednym z kluczowych elementów
doradztwa rolniczego. Rola sektora państwowego spada w wyniku redukcji finansowania i kwestionowanej wydajności. Instytucje państwowe świadczące usługi doradcze pozostają w dalszym ciągu głównym źródłem informacji dla wielu rolników,
jednak coraz większą rolę w dostarczaniu informacji rolnikom odgrywają przedstawiciele sektora prywatnego, organizacje rolnicze oraz internet. Współpraca wszystkich tych elementów jest bardzo istotna w procesie tworzenia systemu doradztwa
rolniczego i w jego prawidłowym funkcjonowaniu [Hulsebosch 2001].

5. Podsumowanie
Obecny stan rozwoju systemów doradztwa rolniczego jest efektem wielu
dziesiątek lat przemian instytucji doradczych i różnych doświadczeń w realizacji programów wsparcia doradczego dla rolników. Początki doradztwa rolniczego
związane były głównie z działalnością oświatową. Dopiero w dalszych etapach
rozwoju doradztwa rolniczego działalność oświatowo-szkoleniowa stała się jednym z wielu elementów aktywności organizacji doradczych. Przekształcenia organizacji wspierających rolników usługami doradczymi były zawsze spowodowane
koniecznością dostosowania się do nowych oczekiwań rolników oraz wyzwań jakie niosły przemiany gospodarcze. Poziom rozwoju wsi i rolnictwa był także wyznacznikiem zadań, celów i programów doradczych dla rolników. Ewolucja instytucjonalnych form wsparcia doradczego prowadziła do kolejnych etapów rozwoju
systemów wsparcia doradczego. We współczesnych systemach doradczych zauważa się wiele elementów wypracowanych we wcześniejszych dziesięcioleciach,
które tworzą podstawy dla nowych form działalności doradczej. Wydaje się, że
ewolucja nieuchronnie prowadzi w kierunku swobody konkurowania pomiędzy
podmiotami doradczymi na rynku usług dla rolników. Zmniejsza to zarazem rolę
państwa w kształtowaniu wsparcia doradczego dla rolników, a w zasadzie zmienia
rolę jaką powinno odgrywać doradztwo państwowe na konkurencyjnym rynku
usług doradczych. We współczesnych systemach doradztwa rolniczego zapewne
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jest miejsce dla państwowych organizacji doradztwa, jak i dla prywatnych usług
doradczych. Komercjalizacja może dotyczyć głównie tego zakresu działalności
doradczej, która jest najbardziej podatna na osiągnięcie rynkowych efektów ze
sprzedaży klientom informacji dających szybkie efekty ekonomiczne. Trudno
natomiast spodziewać się, aby udało się skomercjalizować ten zakres działań organizacji doradczych, który przynosi widoczne efekty w dłuższej perspektywie.
Wydaje się zatem, że jest to ten segment, który powinien pozostać w państwowym
sektorze doradczym, nie znajdzie on bowiem swojego miejsca w działalności prywatnego sektora doradztwa rolniczego.
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EWOLUCJA SYSTEMÓW WSPARCIA DORADCZEGO NA ŚWIECIE - OD DORADZTWA
PAŃSTWOWEGO DO PRYWATNYCH USŁUG DORADCZYCH
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STRESZCZENIE

Zaprezentowane analizy ewolucji doradztwa rolniczego zostały wykonane w oparciu
o studia literaturowe dotyczące procesu rozwoju systemów doradczych w świecie. Zostały
przedstawione wyzwania doradztwa rolniczego w powiązaniu z przeglądem historycznym doradztwa i jego początkami wywodzącymi się ze starożytnej Mezopotamii i Chin.
Zostały one udoskonalone w Europie na początku XIX wieku, a osiągnęły pełny rozwój
w Stanach Zjednoczonych w późnych latach XIX i na początku XX wieku. Obserwacja
przemian systemów doradztwa wskazuje na coraz większy udział prywatnych organizacji
doradczych na rynku usług dla rolników, zwłaszcza od lat osiemdziesiątych XX wieku.
Jednocześnie następuje zmiana funkcji i zadań doradztwa państwowego, wobec mniejszej
zdolności do zaspokajania potrzeb doradczych rolników i krytykowanej słabszej sprawności i zdolności do racjonalnego gospodarowania publicznymi środkami finansowymi.
Przegląd kończy analiza współczesnych, nowoczesnych form wsparcia doradczego z wykorzystaniem technologii informatycznych, które jak się wydaje nie będą w stanie wyeliminować bezpośrednich kontaktów z doradcami. Specyfika zamieszkiwania w środowiskach wiejskich, położonych peryferyjnie, wywołuje u rolników potrzeby utrzymywania
relacji społecznych. Powoduje to ograniczenie znaczenia udostępniania usług doradczych
do serwisów internetowych i baz danych z tendencjami zachowania kontaktów osobistych
z pracownikami instytucji doradczych.
JUSTYNA DOROFIEJCZUK-PARADNY, SŁAWOMIR ZAWISZA
EVOLUTION OF THE WORLD AGRICULTURAL EXTENSION SYSTEMS – FROM PUBLIC
TO PRIVATE EXTENSION SERVICES

Key words: agriculture, agricultural extension, evolution, extension services
SUM M A RY

In the article there have been presented literature based analyses of agricultural extension concerning the process of extension systems development in the world. There have
been presented challenges to be coped with by those systems as well as a historical survey
of agricultural extension whose origin dates back to ancient Mesopotamia and China.
Those systems were improved at the beginning of the XIX century, to come to full bloom
in the United States, in the late years of the XIX and the beginning of the XX century. Observation of extension systems indicates that the offer of private extension has been increasing, especially since the 80s of XX century. At the same time, a shift in function and tasks
offered by the state owned extension companies has been reported as their ability to fulfill
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farmers’ needs, work efficiency and poor management of public financial means came
in for criticism. The survey finishes with an analysis of contemporary extension support
forms using information technologies which appear unable to eliminate direct contact of
counselors with their clients. Specificity of living in peripherally situated rural areas, make
farmers willing to maintain social relations. This means that making extension services
and data bases more available via the Internet is not of primary importance as the farmers
tend to keep personal contact with agents of extension companies.
e-mail: j.drofiejczuk-paradny@utp.edu.pl
s.zawisza@utp.edu.pl
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ODNOWA WSI W DOLNEJ AUSTRII
1. Wstęp
Unia Europejska to związek 27 państw obejmujący 77 regionów (wg klasyfikacji NUTS 2) oraz setki mniejszych jednostek administracyjnych (prawie 100 tysięcy wg klasyfikacji NUTS 5). Pomimo zróżnicowanych warunków organizacyjnych, prawnych, poziomu rozwoju społeczno – gospodarczego, położenia geograficznego itp. realizują one wiele podobnych, tzn. ukierunkowanych na osiągnięcie
podobnych celów, inicjatyw, projektów. Jednym z nich jest odnowa wsi
Z doświadczeniami, przykładami i rozwiązaniami organizacyjnymi we wdrażaniu projektów odnowy wsi w Dolnej Austrii mogli się zapoznać uczestnicy
szkolenia nt.: „Odnowy wsi w Dolnej Austrii” zorganizowanego w dniach 13-17
września 2010 przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego, Oddział w Poznaniu oraz Europejskim Stowarzyszeniem Odnowy Wsi i Rozwoju Obszarów Wiejskich - ARGE.
Celem artykułu jest przedstawienie istoty odnowy wsi na podstawie wybranych przykładów oraz wskazanie, że przybiera ona różne wymiary w zależności
od miejscowych uwarunkowań, które determinują jej przebieg. Jej podstawę stanowi aktywność i zaangażowanie mieszkańców wsi, które sprzyja diagnozowaniu
problemów rozwojowych i poszukiwaniu dróg ich rozwiązań poprzez wykorzystanie miejscowych zasobów.
Artykuł ma zarazem charakter poznawczy, jak i praktyczny, wskazujący w jakim
iść kierunku. Odnowa wsi jest bowiem jednym ze sposobów osiągania celów rozwojowych, umożliwiającym poprawę jakości życia na obszarach wiejskich. Podstawą
artykułu jest analiza przypadków zebranych podczas wyjazdu studyjnego i uzupełnionych danymi statystyki masowej i informacjami na temat odnowy wsi.
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2. Analiza przykładów z zakresu odnowy wsi w Dolnej Austrii
Popieranie zrównoważonego i trwałego postępu gospodarczego i społecznego,
w szczególności poprzez utworzenie przestrzeni bez granic wewnętrznych, umacnianie gospodarczej i społecznej spójności oraz ustanowienie unii gospodarczej
i walutowej, obejmującej docelowo jedną walutę1, stanowi jeden z głównych celów
Unii Europejskiej. Dokonujący się proces rozszerzenia Unii Europejskiej, zwłaszcza akcesja 10 nowych państw z Europy Środkowo Wschodniej w 2004 roku pokazuje, że współdziałanie w ramach wspólnoty europejskiej wpływa na zdynamizowanie procesów gospodarczych krajów członkowskich i jest następstwem m.in.:
1. Zwiększonego napływu środków finansowych w ramach projektów, programów UE;
2. Rozwoju i unifikacji rynków;
3. Wzrostu partnerstwa i wymiany handlowej między państwami, członkami
wspólnoty;
4. Zwiększonej wiarygodności nowych członków na arenie międzynarodowej;
5. Swobodnego przepływu dóbr, usług, ludności itp.
Dane Eurostat wskazują, że w 2006 r. 42 regiony UE notowały dynamikę PKB
na poziomie powyżej 7%, z tego 21 regionów znajdowało się w „nowych” krajach członkowskich. Szybki wzrost gospodarczy umożliwia zniwelowanie różnic
rozwojowych, jednak nadal widoczne są duże dysproporcje w układzie krajów
członkowskich, ale także albo przede wszystkim na poziomie lokalnym – regionów (wykres 1).
Ośrodki charakteryzujące się wysokim poziomem rozwoju społeczno – gospodarczego (zazwyczaj aglomeracje miejskie) oferują wyższą jakość usług dla
mieszkańców w zakresie infrastruktury technicznej, społecznej, kulturalnej czy
warunków mieszkaniowych, oferty rynku pracy. Tym samym zaczynają oddziaływać na ośrodki lokalne – obszary podmiejskie, gminy, miejscowości, wsie posiadające niższy potencjał rozwojowy, odznaczające się niższą konkurencyjnością.
Widocznym tego skutkiem są:
1. Odpływ, migracja ludności;
2. Trwałe zmiany w strukturze wiekowej ludności – spadek populacji w wieku
przed i produkcyjnym, wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym;
3. Spadek dochodów samorządów, a tym samym ograniczenie finansowania
bieżącej działalności oraz inwestycji;
4. Wzrost zapotrzebowania na „specyficzne” usługi dla mieszkańców m.in.
usługi dla osób starszych, niepełnosprawnych itp.
1 Traktat z Maastricht o Unii Europejskiej – Wersja skonsolidowana Traktatu o Unii

Europejskiej, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 115/13 z 9.05.2008 PL
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Wykres 1
Różnice regionalne poziomu PKB wg parytetu siły nabywczej
w 2007 roku (w %, UE 27=100)

▐

– przeciętny poziom PKB dla wybranego kraju
region stołeczny

●–

Turcja: dane dotyczą 2006 roku

Źródło: Opracowano na podstawie: Eurostat, Yearbook 2010.
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Dostrzegając ten problem Rada Unii Europejskiej zainicjowała we współpracy
z państwami – członkami wspólnoty szereg działań „mających na celu zapewnienie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich a dotyczących konkurencyjności rolnictwa i leśnictwa, gospodarowania gruntami, środowiska naturalnego,
jakości życia i różnicowania działalności na tych obszarach, z uwzględnieniem
różnorodności sytuacji, od wyludniających się i podupadających oddalonych obszarów wiejskich aż po podmiejskie obszary wiejskie znajdujące się pod rosnącą
presją centrów miejskich”2.
Odnowa wsi jest jednym ze sposobów osiągania celów rozwojowych, rozumianych nie tylko w kontekście poprawy jakości infrastruktury. To także poprawa jakości życia na obszarach wiejskich. Ta możliwa jest wtedy, gdy angażuje jak
największą grupę mieszkańców wsi, we wszystkich aspektach życia. Program odnowa wsi – zakładając włączanie jej mieszkańców do tworzenia programów odnowy pobudza jednocześnie ich aktywność. To ważna inicjatywa, gdyż to właśnie
wciąż zbyt mała aktywność społeczna mieszkańców jest jedną z barier rozwoju
wsi3. Tę barierę można pokonać poprzez zaangażowanie władz lokalnych i ich
współpracę z mieszkańcami wsi, o czym świadczą doświadczenia gmin w Dolnej
Austrii, o których będzie mowa w dalszej części artykułu. Zaangażowanie i współpraca władz gmin, regionu Dolna Austria, instytucji społeczno – kulturalnych,
ale przede wszystkim mieszkańców umożliwiła właściwe zdiagnozowanie problemów, dokonanie gradacji celów a następnie przeprowadzenie szeregu działań,
które wpłynęły na poprawę jakości życia na danym obszarze.
Prellenkirchen – jest niewielką gminą (około 2020 mieszkańców) położoną w pobliżu granicy ze Słowacją, w regionie Römerland Camuntum. Zmiany po 1989 roku
stanowiły dla gminy nowe wyzwanie ale stworzyły także możliwości do jej rozwoju
w obszarze aglomeracyjnym Wiedeń – Bratysława. Dotychczasowe niekorzystne położenie stanowi obecnie jeden z głównych czynników rozwojowych gminy.
Imigracja, dwujęzyczność, opieka nad dziećmi, aktywizacja młodzieży, dobra
infrastruktura wypoczynkowa, aktywność podmiotów życia publicznego jak też
bogata oferta kulturalna oraz troska o zachowanie lokalnej tożsamości i zwyczajów są czynnikami, na których opiera się koncepcja rozwoju gminy i które mają
znaczący wpływ na codzienne funkcjonowanie mieszkańców.
W zakresie turystki gmina podejmuje działania ukierunkowane w pierwszym
rzędzie na mieszkańców obszaru aglomeracyjnego. Region słynie przede wszystkim z wysokiej jakości wina serwowanego w wyszynkach, bądź sprzedawanego
2 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia

rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
(EFRROW).
3 „Na wsi odnowa - nowa perspektywa” – edycja wielkopolska, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Poznań 2009.
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bezpośrednio w piwnicznych uliczkach – Kellergasse. Przykład różnicowania
działalności rolniczej na terenie gminy stanowi gospodarstwo państwa Bayer prowadzące produkcję żywca wołowego oraz działalność dodatkową, m.in. w zakresie usług noclegowych, sprzedaży produktów z gospodarstwa, edukacji dzieci na
temat produkcji rolniczej. Na potrzeby prowadzonej działalności, w celu częściowego uniezależnienia się od zewnętrznych źródeł energii oraz obniżki kosztów
funkcjonowania gospodarstwa, właściciele zdecydowali się na montaż w 2009
roku instalacji fotowoltaicznych i solarnych.
Jako uczestnik związku gmin na rzecz klimatu w Prellenkirchen podejmowane
są działania mające na celu wykorzystanie alternatywnych źródeł energii. Jednocześnie gmina działa na rzecz rozwoju i zastosowania odnawialnej energii, czemu
służy m.in. centrum informacyjne z zakresu energii wiatrowej (projekt latarnia
morska) o zasięgu ponadregionalnym i ponadgranicznym. Centrum Windinfo
rozpoczęło swoją działalność we wrześniu 2003 roku. Projekt zrealizowano przy
wsparciu kraju związkowego Dolna Austria, środków finansowych w ramach
programu Interreg IIIA Program Austria – Słowacja, jak też przy zaangażowaniu przedsiębiorców - producentów energii wietrznej. We współpracy z lokalnym
biurem podróży Auland - Carnuntum gmina opracowała specjalne programy dla
szkół, mające na celu wzrost zainteresowania i rozwój wiedzy na temat alternatywnych źródeł energii oraz ochrony środowiska. Zdecydowaną większość odwiedzających Centrum (prawie 80%) stanowią Słowacy.
Prellenkirchen podejmuje także działania skierowane do organizacji gospodarczych mające, na celu zachęcanie do korzystania z odnawialnych źródeł energii oraz promocje tego typu rozwiązań. Podobne długoterminowe inicjatywy kierowane i realizowane są przez i na rzecz mieszkańców gminy. Jednym z widocznych efektów tych działań jest współpraca kilku mieszkańców gminy związana
z budową i eksploatacją urządzeń biogazowni.
Równolegle z realizowaną odnową wsi i miast Dolnej Austrii podejmowane są
działania mające na celu aktywizację obywateli - projekt Gmina 21. Projekt ten realizowany jest w ramach akcji Gmina 21, będącej inicjatywą władz kraju związkowego Dolna Austria i służącej wsparciu władz oraz społeczności lokalnych w celu
wzmocnienia integracji społecznej oraz wypracowaniu modelu rozwoju na przyszłość. Formami takiej działalności są m.in. warsztaty, spotkania czy informowanie mieszkańców o planowanych działaniach rozwojowych oraz możliwość ich
uczestnictwa na każdym etapie procesu decyzyjnego. W zamierzeniu, realizacja
projektu Gmina 21 ma służyć zaangażowaniu mieszkańców wsi w rozwój ich bezpośredniego otoczenia - „wziąć sprawy w swoje ręce”. Dzięki takiemu podejściu
wiele oddolnych inicjatyw, projektów, idei odnowy wsi realizowanych w określonej miejscowości zostało rozwiniętych i wdrożonych na obszarze całej gminy.
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Grafenwörth położone jest na północno zachodnim krańcu Kotliny Tullneńskiej w odległości 60 kilometrów od Wiednia (obszar gminy 46 kilometrów kwadratowych, liczba mieszkańców 3460). Do lat 70 XX wieku w bezpośrednim
sąsiedztwie Grafenwörth istniały autonomiczne jednostki – gminy. W rezultacie połączenia gmin powstał związek miejscowości tzw. „Szóstka z Wagram”,
którego główne działania ukierunkowane są na zapewnienie wysokiej jakości
życia mieszkańców oraz rozwój oferty wypoczynkowo – turystycznej, z myślą
o osobach odwiedzających gminę. W ostatnich latach gmina zrealizowała szereg
inwestycji w zakresie opieki społecznej i medycznej.
We współpracy z władzami Dolnej Austrii w 2005 roku zainicjowano działalność centrum opieki społecznej Senecura. W założeniu centrum społeczne podejmuje działania na rzecz eliminacji największych problemów dnia codziennego:
samotności, nieporadności, znudzenia. Wspólne inicjatywy mieszkańców centrum,
dzieci, zajęcia ze zwierzętami bądź w otoczeniu centrum (gdzie znajdują się m.in.
drzewa owocowe, rabatki ziołowe, staw, mała architektura ogrodowa) mają na celu
wprowadzenie w porządek dnia więcej radości i spontaniczności. Centrum oferuje
możliwości pobytu dla 110 osób starszych bądź wymagających opieki, dysponuje
także 30 miejscami pobytu dla osób starszych, schorowanych wymagających stałej
opieki. Do budynku przylega kompleks rekreacyjno - wypoczynkowy o powierzchni 10 000 m2. W celu łączenia pokoleń na terenie SeneCura Sozialzentrum Grafenwörth uruchomiono także przedszkole i plac zabaw dla dzieci.
W kwietniu 2008 roku, w sąsiedztwie centrum opieki społecznej Senecura
zrealizowano kolejną część projektu - budynek mieszkalny z 12 lokalami o powierzchni 53-71 m2 dla osób starszych, niepełnosprawnych jednak nie wymagających całodobowej opieki. Z myślą o mieszkańcach wprowadzono także szereg
udogodnień i rozwiązań jak np.
1. „Program dnia wolnego” czyli: treningi pamięciowe, spotkania, czytanie
książek, seanse filmowe;
2. Bezpłatny czek na opiekę, w razie potrzeby pomoc w zorganizowaniu opieki
szpitalnej;
3. Usługi dodatkowe jak np. 24 godzinny pakiet bezpieczeństwa, serwis domowy, usługi pralnicze, rehabilitację, krótkookresową opiekę medyczną;
4. Telefony alarmowe, 24 godzinny punkt wsparcia medycznego.
Podejmowane przez gminę działania są dowodem wdzięczności dla starszych
mieszkańców gminy i służą ułatwieniu i poprawie ich warunków życia. Pomimo,
iż finansującym budowę centrum była gmina, zarządzanie i opiekę nad obiektem sprawuje SeneCura, instytucja mająca wieloletnie doświadczenie w opiece
nad ludźmi starszymi, niedołężnymi, prowadząca sieć domów opieki społecznej
w Austrii.
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Realizacja powyższych projektów stanowiła również pierwszy ale bardzo
istotny krok w procesie rewitalizacji przestrzeni publicznej. Kolejną inwestycją
zrealizowaną w 2008 roku w ramach kompleksu była szkoła muzyczna. W roku
szkolnym 2008/09 do szkoły uczęszczało 540 uczniów, co stanowiło główną przesłankę do nadania szkole muzycznej regionu Wagram statusu regionalnej szkoły
muzycznej.
Szczególny nacisk w działalności szkoły kładziony jest na wczesną edukację
dzieci (w przedziale wiekowym 3,5 - 6 lat) m.in. rozwój umiejętności tanecznych,
śpiewu, gry na instrumentach smyczkowych, muzyki, umiejętności gry w orkiestrze, zespole muzycznym, akompaniamentu.
Po zakończonej wizycie w gminie Grafenwóerth kolejny punkt pobytu w Dolnej Austrii stanowił zespół zamkowy Grafenegg, otoczony parkiem o powierzchni 32 ha., będący obecnie doskonałym przykładem łączenia historii, nowoczesności oraz bogactwa botanicznego. Wraz z pracami restauracyjnymi w budynkach
po ich opuszczeniu przez wojska radzieckie, na terenie kompleksu zainicjowano
kilka projektów m.in. w zakresie kultury i sztuki mających na celu wzrost atrakcyjności turystycznej miejsca. Pierwszym zrealizowanym dziełem była Wolkenturm – scena typu open air wkomponowana w układ parkowy, w sposób naturalny wykorzystująca ukształtowanie terenu. Dzięki temu uzyskano doskonałe
warunki akustyczne oraz swobodę w kształtowaniu przestrzeni na widowni poprzez możliwość zwiększenia liczby istniejących 1730 miejsc o dodatkowe 300 na
przylegającym wzniesieniu. W 2008 roku ukończono budowę audytorium z salą
koncertową mogącą pomieścić 1372 słuchaczy, z myślą o organizowanych imprezach cyklicznych czy wydarzeniach muzycznych z udziałem wybitnych artystów,
zespołów przybywających do Grafeneeg z całego świata. Pomimo, iż zamek pozostaje własnością prywatną, władze regionu Dolna Austria na podstawie umowy
z właścicielem podjęły i zrealizowały szereg inwestycji w zamku oraz w jego otoczeniu. Dzięki tej współpracy osoby przybywające do Grafenegg mają możliwość
„zasmakowania” lokalnej tradycji, kultury, przyrody a zwłaszcza lokalnych przysmaków, potraw oraz wina.
Uprawa winorośli oraz produkcja wina w regionie Kamptal stanowi wielowiekową tradycję. Umiarkowany klimat jak też gleby lessowo – piaskowe wpływają
na najwyższą jakość uzyskiwanego wina o czym uczestnicy wyjazdu przekonali
się w Engabrunn.
Engabrunn – jest jedną z południowoaustriackich wsi tematycznych. Oznacza
to, że rozwój wsi podporządkowany jest określonej tematyce, w tym przypadku
„winu i kulturze”. Każdego roku związek odnowy wsi oraz właściciele winnic organizują spotkanie na dany temat. Wyjątkowość tych spotkań polega na tym, że
gospodarstwa nie tylko prezentują dorobek swoich winnic - wino oraz tradycyjne
przysmaki, ale podejmują ciekawe inicjatywy w zakresie kultury i sztuki. 3 maja
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2003 roku w trakcie pierwszego festiwalu” Wino i kultura” dokonano na terenie
winnicy Riede Stein instalacji rzeźby. Co roku wystawa uzupełniona zostaje o kolejne rzeźby stanowiące dzieła różnych artystów. W zamyśle „droga rzeźby” stanowić ma impuls do osobistych przemyśleń, refleksji. W 2004 roku droga tematyczna zyskała nową atrakcję turystyczną – „wieżę widokową” o wysokości 10 m,
położoną 290 n.p.m. Przy dobrych warunkach pogodowych z wieży widoczne są
najwyższe wzniesienia Dolnej Austrii: Schneeberg i Oetscher oraz 5 okolicznych
winnic: Kamptal, Donauland, Traisental, Wachau, Kremstal. W sąsiedztwie drogi
rzeźby od bieżącego roku funkcjonuje także „ścieżka dobrej konwersacji” (pełniąca dotychczas rolę łącznika pomiędzy dwiema winnicami). Ścieżka składa się
z poszczególnych stacji rozmieszczonych na długości około 200 metrów W zamierzeniu powinna ona zachęcać, inspirować przechodnia do osobistej rozmowy,
czemu służą rozmieszczone tabliczki z cytatami, pytania, metafory (np. „chcesz
mieć racje lub być szczęśliwym”) oraz zastosowane rozwiązania jak choćby drogi
prowadzące donikąd, drogi okrężne, stanowiące artystyczną metaforę trudności
jakie każdy z nas napotyka w toku prowadzonych rozmów, konwersacji.
Ostatni dzień pobytu w Dolnej Austrii uczestnicy spędzili w Grossschönau.
Na terenie gminy zrealizowano szereg inwestycji z zakresu energii odnawialnej
(m.in. montaż w 1982 roku pierwszego w Dolnej Austrii pieca na biomasę przeznaczonego do ogrzewania pomieszczeń szkoły czy instalacji fotowoltaicznej
o mocy 25 KWp na dachu szkoły, z której energia wykorzystywana jest w pracy
urządzeń oczyszczalni ścieków), a także podjęto działania mające na celu promocję oraz rozwój wiedzy z danej tematyki (w ramach organizowanych wystaw
targowych oraz poprzez działalność centrum kompetencyjnego z zakresu budownictwa pasywnego).
Targi Bio–Energii BIOEM odbywają się od 1985 r i stanowią największą imprezę targową z zakresu energii odnawialnej o charakterze międzynarodowym
organizowaną w Austrii. Każdego roku targi odwiedza około 30000 osób, a swoje
produkty prezentuje około 250 wystawców.
W 2001 roku z inicjatywy Josefa Brucknera oraz burmistrza Martina Brucknera swoją działalność rozpoczęło Sonneplatz Grossschönau - kompleks budynków
pasywnych łączących funkcje edukacyjne oraz noclegowe. Budynki wykonane zostały w różnych technologiach m.in. drewnianej, betonowej itp. oraz cechują się
zróżnicowaną formą architektoniczną, dzięki czemu zainteresowane osoby mogą
odkrywać zalety oraz uzyskać cenne informacje na temat budownictwa pasywnego. Specjalnie zaprojektowane i wykonane pomieszczenia techniczne umożliwiają obserwację zużycia energii, ciepła oraz dostarczają wiele cennych informacji
o funkcjonowaniu domu.
Ze względu na różnice wynikające z podstaw kulturowych, geograficznych (położenie), historycznych, społecznych, gospodarczych każdy z podmiotów wypra-
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cował, zrealizował bądź realizuje własny model odnowy wsi. Ich działania wspierane są przez Związek „Odnowy wsi i miast Dolnej Austrii” powołany na rzecz
rozwoju kraju związkowego, regionów, gmin. Struktura organizacyjna związku
obejmuje zarząd - wytypowanych przedstawicieli gmin i miast oraz 4 biura regionalne, w których zatrudnionych jest 30 osób (specjalistów różnych dziedzin)
tzw. opiekunów kraju związkowego. Opiekunowie kraju związkowego wspierają
wsie i gminy w opracowaniu koncepcji oraz na etapie realizacji projektów, reprezentują interesy mieszkańców wsi, przyjmują ich wnioski, opinie, prowadzą
konsultacje, współpracują z instytucjami i osobami zaangażowanymi w projekt.
Punktem wyjścia dla współpracy jest wypracowana przez związek odnowy wsi,
mieszkańców, przedstawicieli władz lokalnych koncepcja, stanowiąca zbiór nadrzędnych dla rozwoju miejscowości celów oraz wypracowaną metodykę - system
oceny realizowanych przedsięwzięć.
Aktywne działania w zakresie i na rzecz odnowy wsi w aspekcie europejskim podejmuje ARGE czyli Europejskie Stowarzyszenie Odnowy Wsi i Rozwoju Obszarów
Wiejskich. ARGE utworzone zostało w 1989 roku jako Platform des Ökosozialen
Forum Österreich natomiast od lutego 2007 roku działa jako niezależna jednostka
z siedzibą w Wiedniu. Członkostwo w Stowarzyszeniu wymaga opłacenia składki
członkowskiej, która różnicowana jest ze względu na poziom rozwoju gospodarczego jak też liczbę mieszkańców regionu przystępującego do stowarzyszenia.

3. Podsumowanie i wnioski
Działania związane z odnową wsi realizowane są na wielu płaszczyznach i polegają na:
1. Wzmacnianiu i budowaniu tożsamości społeczności, wspólnot lokalnych
przywiązanych do określonych wartości, kultury, historii;
2. Motywowaniu mieszkańców lokalnych społeczności do zaangażowania
w proces decyzyjny, w ramach realizowanych na danym terenie działań;
3. Wymianie doświadczeń w układzie:
– mieszkańcy, instytucje życia społecznego, przedstawiciele władz,
– na poziomie krajów, regionów, gmin, wsi;
4. Propagowaniu a także ukazywaniu istoty, znaczenia rozwoju obszarów wiejskich m.in. w mediach, w trakcie spotkań, kongresów oraz poprzez organizacje konkursów np. o „Europejską nagrodę w zakresie rozwoju wsi”;
5. Uczestnictwie w pracach komitetu doradczego „Rozwój Obszarów Wiejskich” funkcjonującego przy Komisji Europejskiej;
6. Gromadzeniu informacji, doświadczeń z dotychczas realizowanych działań na
rzecz rozwoju wsi i regionów, oceny, upublicznianiu wyników, redagowaniu
czasopism z danej tematyki np. „Międzynarodowy rozwój obszarów wiejskich”.
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Odnowa wsi stanowi impuls do pozytywnych zmian na obszarach wiejskich.
Nie ogranicza się ona jednak do pojedynczych inwestycji ale jest procesem, dzięki
któremu realizując cele cząstkowe osiąga się założony cel główny. Efektem takich
działań, takiego spojrzenia na odnowę wsi są nowe idee, pomysły, rozwój sieci
wzajemnych powiązań, współpracy, wzrost zaangażowania mieszkańców. Należy
pamiętać, że odnowa wsi stanowi jedynie „narzędzie”. Prawdziwy potencjał regionów tkwi w ludziach. Ludziach, którzy znają lokalne potrzeby oraz problemy
i bezpośrednio uczestniczą w ich rozwiązywaniu.
Wsparcie dla podejmowanych lokalnie działań przewidziano także w ramach
Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku4. Stanowi ono jeden z celów głównych
WPR i służy wzmocnieniu, rozwojowi potencjału gospodarczego, społecznego,
przyrodniczego obszarów wiejskich poprzez wsparcie:
■ zatrudnienia na obszarach wiejskich oraz utrzymanie istniejącej struktury
społecznej,
■ gospodarki i dywersyfikację działalności w celu maksymalnego wykorzystania lokalnego potencjału ludzkiego a także posiadanych zasobów naturalnych,
■ różnicowania działalności w rolnictwie oraz zwiększanie potencjału i atrakcyjności regionów.
Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że realizacja tych działań wymaga
nie tylko zaangażowania środków publicznych ale i stworzenia rozwiązań organizacyjno – prawnych usprawniających działania jednostek publicznych. Podejmowane działania są także odpowiedzią na zmiany zachodzące na obszarach
wiejskich oraz w ich otoczeniu zarówno bliższym jak też dalszym (będące następstwem globalizacji i technologizacji).
Wiele projektów realizowanych lokalnie zaczyna także wykraczać poza administracyjnie określone granice regionów, a niekiedy państw (dotyczy to m.in.
działań w zakresie ochrony przyrody, ekologii, społecznych jak np. wspomniana
migracja przygraniczna na obszarze gminy Prellenkirchen czy gospodarczych).
Dobra współpraca na poziomie jednostek samorządowych, rozwój instytucji na
rzecz rozwoju wsi stanowi doskonałą platformę do wymiany informacji, doświadczeń, jednak służy przede wszystkim rozwiązywaniu problemów i wspieraniu regionów.
Badania prowadzone przez Komisję Europejską wskazują, że zrównoważony
rozwój obszarów wiejskich, poza wyżej wspomnianymi rezultatami dla społeczności lokalnych, w znacznym stopniu przyczynia się do zdynamizowania procesów
gospodarczych w UE. Wynika to z faktu, że działania te cechują się wysoką racjonalnością i efektywnością, są społecznie pożądane i powszechnie akceptowane.
4 Komunikat Komisji Europejskiej, Bruksela 18.11.2010 – http://ec.europa.eu/agriculture/cap-

-post-2013/communication/index_en.htm
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Pobyt w Dolnej Austrii był doskonałą okazją do poznania regionu, mniejszych
jednostek, jak gminy czy wsie oraz realizowanych tam przedsięwzięć odnowy wsi
ale przede wszystkim do wymiany doświadczeń, wiedzy, spostrzeżeń. Nie byłoby to możliwe bez zaangażowania, otwartości, życzliwości okazanej nam przez
przedstawicieli władz samorządowych, związku odnowy wsi, ARGE oraz mieszkańców.
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STRESZCZENIE

Odnowa wsi jest jednym ze sposobów osiągania celów rozwojowych, umożliwiającym
poprawę jakości życia na obszarach wiejskich. W artykule dokonano analizy przypadków zebranych podczas pobytu studyjnego w Dolnej Austrii. Wskazano czynniki, a także zaprezentowano rozwiązania o charakterze organizacyjno - instytucjonalnym, które
w znacznym stopniu determinowały ich przebieg i pozwoliły osiągnąć zamierzone cele.
Przedstawiono również wpływ podejmowanych działań w odniesieniu do procesów społeczno – gospodarczych zachodzących na gruncie lokalnym, regionalnym czy krajowym.
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SUM M A RY

The village renewal is one of manners of attaining of development aims, making possible the improvement of quality of life on rural areas.
In the article one fulfilled analyses of gathered cases during the studio stay in Lower
Austria. Factors were showed, and also presented solutions with organizational - institutional character which greatly determined their course and permitted to reach intentional
aims. Also introduced the influence of undertaken activities with reference to social – economic processes occurring on local ground, regional or national.
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WSPÓŁPRACA ROLNIKÓW Z INSTYTUCJAMI SEKTORA
PUBLICZNEGO
1. Wstęp
Istotnym czynnikiem rozwoju1 gospodarstw rolnych może być ich modernizacja2, do której powinno przyczynić się wsparcie sektora publicznego – zwłaszcza
oferowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Skutkiem takiego
podejścia do rozwoju rolnictwa jest wyraźny wzrost znaczenia sektora publicznego, który wynika zarówno z transferu publicznych środków finansowych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, jak i uczestnictwa różnych organizacji sektora
publicznego w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu tych środków przez rolników.
Modernizacja gospodarstw rolnych nie musi być i nie jest wyłącznie skutkiem
wsparcia publicznego. Decyzję o jej przeprowadzeniu podejmuje rolnik, który
decyduje również o źródłach finansowania tego procesu. Niemniej zmodernizowanie gospodarstwa często wymaga wiedzy, której rolnik nie posiada, a która
dotyczy np. technologii produkcji czy rozwiązań organizacyjnych. Funkcjonujący
w Polsce układ instytucjonalny umożliwia rolnikowi uzyskanie w tym zakresie
1 Rozwój: wszelki długotrwały proces kierunkowych zmian, w którym można wyróżnić prawidłowo po sobie następujące etapy przemian (fazy rozwojowe danego obiektu (układu), wykazujące
obiektywnie stwierdzalne różnicowanie się tego obiektu (układu) pod określonym względem [Wielka Encyklopedia Powszechna, 1967].
W naukach społecznych dla określenia właściwego stanu rozwoju danego obiektu używa się
jednego z następujących terminów:
– progres (inaczej postęp lub rozwój progresywny) - dla określenia zmiany rozwojowej ocenianej
pozytywnie,
– regres (inaczej rozwój regresywny) - dla określenia zmiany rozwojowej ocenianej negatywnie,
– stagnacja (inaczej degresja) - dla określenia stanu zatrzymania się w rozwoju.
2 Modernizacja [fr. modernisation]: unowocześnienie, uwspółcześnienie czegoś [Słownik Wyrazów Obcych PWN].

42

Adam Wasilewski

wsparcia ze strony sektora publicznego. Istotna staje się w związku z tym kwestia dostosowania układu instytucjonalnego w zakresie wspierania modernizacji
rolnictwa nie tylko do prowadzonej polityki, ale również do faktycznych potrzeb
producentów rolnych.
W przedmiotowym opracowaniu podjęto próbę oceny faktycznej współpracy
organizacji sektora publicznego z gospodarstwami rolnymi na rzecz modernizacji
gospodarstw rolnych. W ramach oceny ustalono jakie znaczenie dla modernizacji
gospodarstw rolnych miały usługi świadczone przez te organizacje. Ponadto, na podstawie opinii wyrażanych przez rolników, oceniono też jakość świadczonych usług.
Ich zakres i jakość były bowiem czynnikami podejmowania przez rolników decyzji o współpracy. W prowadzonych badaniach, analizie poddano również wpływ
wielkości gospodarstwa – mierzonej zarówno powierzchnią użytków rolnych jak
i poziomem nadwyżki bezpośredniej – na liczbę organizacji, z którymi gospodarstwo współdziałało. Oprócz oceny współpracy gospodarstw rolnych z organizacjami sektora publicznego podjęto ponadto próbę oceny znaczenia instytucjonalnych
układów wspierania gospodarstw rolnych w kontekście dystrybucji uzyskiwanych
dochodów oraz specyfiki działalności inwestycyjnej gospodarstw.
W badaniach dotyczących kooperacji gospodarstw rolnych z sektorem publicznym uwzględniono takie organizacje jak: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), Agencja Nieruchomości Rolnych (ANR), wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego (WODR) oraz wszystkie szczeble samorządu
terytorialnego. Pod uwagę wzięto również samorząd gospodarczy rolników zorganizowany w formie Izb Rolniczych oraz jednostki naukowo-badawcze i badawczo-rozwojowe. Zakres przyjętych do badań organizacji wynikał z wykorzystania dość szerokiego ujęcia procesów modernizacyjnych. Obszaru współpracy nie
ograniczono bowiem do kwestii związanych z oddziaływaniem na proces wdrażania nowych innowacyjnych technologii czy technik produkcji rolnej, ale uwzględniono również kwestie związane m.in. z organizacją i zarządzaniem, ochroną środowiska przyrodniczego, poprawą jakości kapitału ludzkiego oraz infrastrukturą.
Źródłem danych i informacji wykorzystanych do powyższych analiz były badania
ankietowe, przeprowadzone w 2008 roku przez IERiGŻ-PIB oraz Katedrę Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, w grupie 400 gospodarstw rolnych. Próba gospodarstw była reprezentatywna
ze względu na położenie regionalne, wielkość ekonomiczną oraz typ produkcyjny.

2. Modernizacja gospodarstw rolnych, a sektor publiczny
W kontekście ekonomii neoklasycznej, zaangażowanie sektora publicznego
w proces modernizacji gospodarstw stanowi ingerencję państwa w rynek. Generalnie jest to sytuacja niepożądana, która prowadzi do zaburzeń procesów rynkowych. W ujęciu neokeynsowskim transfery środków publicznych do rolnictwa,

Współpraca rolników z instytucjami sektora publicznego

43

których celem jest modernizacja gospodarstw rolnych, mają natomiast istotny
wpływ na wzrost popytu, co w kontekście kryzysu gospodarczego może ograniczać wzrost bezrobocia w innych sektorach gospodarki. Pozyskanie tych środków,
jak również ich wykorzystanie zgodnie z założonym celem wymaga jednak współpracy rolników z różnymi organizacjami sektora publicznego.
Współpraca rolników z organizacjami sektora publicznego, uwarunkowana
transferami środków publicznych, jest przede wszystkim efektem polityki rolnej państwa. W polityce tej przyjęto bowiem założenie, że modernizację gospodarstw rolnych może zdynamizować interwencja publiczna. Takie podejście do
interwencji publicznej wyjaśniają Czternasty i Czyżewski [2007] w swoich rozważaniach dotyczących roli instytucji w rozwoju gospodarczym. Uważają oni, że
państwo powinno zapewniać przede wszystkim swobodę działania jednostek, ale
w określonych warunkach „pojawiać się może potrzeba zabiegów interwencyjnych w postaci indukującego oddziaływania państwa”3. Z kolei przyjęcie przez
państwo określonego sposobu działania i strategii działania oraz prowadzenie
określonej polityki gospodarczej – określane przez autorów mianem makroregulatorów rozwoju społeczno-gospodarczego – są podstawą wyboru instrumentów
interwencji.
W powyższym ujęciu, przedmiotem wyboru może być również obszar interwencji, a nie tylko instrumenty jej służące. Innymi słowy, państwo może zdecydować, że modernizacja rolnictwa jest obszarem wymagającym działań indukujących. Taka decyzja w połączeniu z wyborem instrumentów interwencji może
jednak prowadzić do modernizacji całkowicie odmiennej grupy gospodarstw, niż
w przypadku gdy modernizacja zostaje wymuszona przez rynek. Pewne ryzyko
niesie również możliwość, że procesy modernizacji sterowane przez państwo nie
dostosują gospodarstw do działania w warunkach konkurencji rynkowej. Niemniej interwencja w zakresie modernizacji może być skutecznym instrumentem
w zakresie zachowania lub zmian określonych struktur w rolnictwie.
Jak już wcześniej zaznaczono, niektóre nurty ekonomiczne dopuszczają, nawet
dość daleko posuniętą, ingerencję państwa w procesy gospodarcze. Zawodność
rynku, w tym wynikająca z występowania dóbr publicznych [Stiglitz 2004], jest
natomiast uzasadnieniem interwencji dokonywanej przez różne organy państwa.
Modernizacja gospodarstw rolnych może być natomiast ukierunkowana na zachowanie walorów środowiska naturalnego. W takim przypadku interwencja
państwa jest w pełni uzasadniona, ponieważ wiąże się ona z wytwarzaniem dóbr
publicznych, np. w postaci określonego krajobrazu. Niemniej do dóbr publicznych zaliczana jest również jakość zarządzania państwem [Stiglitz 2004]. Poprawa
efektywności działań organów państwa może więc prowadzić do obniżenia ceny
3 Czternasty W., Czyżewski B. (2007): Struktury kierowania agrobiznesem w Polsce. Wydaw-
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podatkowej świadczonych usług, a w konsekwencji obniżenia płaconych podatków. Wzrost efektywności tych działań przy zachowaniu istniejących stawek podatkowych powinien prowadzić z kolei do poprawy jakości świadczonych usług
oraz poszerzania ich zakresu.
Powyższe zależności znajdują swoje odzwierciedlenie we wspieraniu modernizacji gospodarstw rolnych. Państwo, uznając modernizację za priorytet prowadzonej polityki i dokonując transferów środków finansowych do sektora prywatnego na ten cel, powinno również zapewniać struktury pozwalające poprawić
efektywność wykorzystania tych środków. W praktyce takie zadanie spełniają
analizowane w niniejszym opracowaniu organizacje sektora publicznego współpracujące z gospodarstwami rolnymi. Niemniej omawiana współpraca nie jest
zdeterminowana wyłącznie układem hierarchicznym wynikającym z realizacji
polityki państwa. Analizowane relacje pomiędzy gospodarstwami rolnymi a organizacjami sektora publicznego miały bowiem charakter, który można określić
mianem „dobrowolnego”. Decyzja rolnika o podjęciu współpracy oraz o zakresie
tej współpracy zależy więc również od uwarunkowań rynkowych, w których funkcjonuje gospodarstwo. Działania państwa zmierzające do poprawy efektywności
wykorzystania środków publicznych ograniczają jednak możliwości sektora prywatnego w zakresie świadczenia usług gospodarstwom, które mogłyby również
przyczynić się do poprawy tej efektywności. Innymi słowy, dochodzi do ograniczenia konkurencji w obszarze usług konsultingowych dla gospodarstw rolnych,
co może mieć wpływ na ich jakość. Z tego względu istotna staje się ocena jakości
usług sektora publicznego. Osiągnięcie przez rolnika założonych celów współpracy powinno być natomiast wyznacznikiem kryteriów tej oceny.

3. Ocena współpracy gospodarstw rolnych z organizacjami sektora
publicznego
Z przeprowadzonych badań terenowych wynika, że gospodarstwa rolne dość
powszechnie korzystają z usług sektora publicznego (wykres 1). Poziom współpracy jest jednak dość zróżnicowany w zależności od specyfiki usług świadczonych przez poszczególne organizacje. Zdecydowanie najwięcej gospodarstw rolnych badanej grupy korzystało z pomocy wojewódzkich ośrodków doradztwa
rolniczego oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wynika to
z możliwości uzyskania przez rolników wsparcia finansowego w ramach realizowanej Wspólnej Polityki Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. Z tej pomocy
korzysta jednak ponad 90% gospodarstw, a to oznacza że w obecnym układzie instytucjonalnym są one niezastąpione. Na przeciwległym biegunie pod względem
znaczenia dla rolników uplasowały się natomiast: Agencja Rozwoju Regionalnego
oraz Powiatowe Urzędy Pracy. Nie oznacza to, że te organizacje są zbędne dla roz-
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woju wsi i rolnictwa. Świadczy to jednak, że prowadzona polityka rozwoju, pomimo obserwowanych zmian, w dalszym ciągu ma charakter sektorowy, a nie regionalny. Niemniej wypracowanie różnych form wsparcia dla ludności pozostającej
w gospodarstwach rolnych przez wspomniane organizacje mogłoby przyczynić
się do modernizacji sektora. Efektem wsparcia byłby bowiem odpływ ludności do
nierolniczych sektorów gospodarki, co z kolei jest jednym z głównych czynników
modernizacji.
Na podstawie przeprowadzonych badań można również założyć, że wśród rolników istnieje zapotrzebowanie na znacznie szerszą ofertę usług sektora publicznego niż ta, która jest związana ze zmianami technologii produkcji lub pozyskiwaniem środków finansowych w ramach wsparcia prowadzonej działalności rolniczej. Potwierdza to fakt, że blisko połowa gospodarstw rolnych współpracowała
z samorządami terytorialnymi szczebla gminnego i powiatowego, których zakres
obowiązków nie obejmuje pomocy tego rodzaju.
Wykres 1
Współpraca gospodarstw rolnych z organizacjami sektora publicznego

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych
w 2008 roku przez IERiGŻ-PIB oraz Katedrę Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
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Jednym z najważniejszych czynników modernizacji jest poziom posiadanej
przez rolnika wiedzy. W ramach omawianego układu instytucjonalnego za systematyczny jej transfer do gospodarstw odpowiedzialne są przede wszystkim
Ośrodki Doradztwa Rolniczego. Niemniej uzyskanie przez rolników specjalistycznej wiedzy dotyczącej innowacyjnych rozwiązań np. w sferze technologii produkcji lub zarządzania wymaga często bezpośredniego zaangażowania instytutów
badawczych lub innych jednostek o badawczo-rozwojowym profilu. W badanej
próbie współpracę z instytutami badawczymi podjęło ponad 15% gospodarstw,
a blisko 3% z innymi jednostkami badawczo-rozwojowymi. Grupę tę można
w związku z tym określić, jako szczególnie podatną na procesy modernizacyjne.
Jak już wcześniej zaznaczono gospodarstwa rolne nie ograniczały swej współpracy z sektorem publicznym wyłącznie do jednej lub dwóch organizacji (wykres
2). Najczęściej korzystały one z usług aż 4 lub 5 organizacji. Można na tej podstawie stwierdzić, że zakresy oddziaływania poszczególnych instytucji na gospodarstwa rolne nie pokrywają się. Niemniej żadna z instytucji tego sektora nie jest
w stanie samodzielnie zaspokoić potrzeb zdecydowanej większości gospodarstw.
Dywersyfikacja współpracy prowadzi jednak do wzrostu kosztów transakcyjnych
usług publicznych. Pojawia się w związku z tym pytanie czy w kontekście modernizacji gospodarstw rolnych oraz optymalizacji wydatków publicznych na ten cel,
korzystna byłaby koncentracja różnych form pomocy w mniejszej liczbie organizacji. Z przeprowadzonej analizy otoczenia instytucjonalnego oraz układu instytucjonalnego wynika jednak, że skutkiem nadmiernej koncentracji tych usług
mogłoby być pogorszenie ich jakości. Istnieją jednak możliwości zmiany sposobu
integracji pionowej sektora, jak również wprowadzenia dodatkowych mechanizmów koordynacji w układzie poziomym, które w pewnym stopniu przyczyniłyby
się do koncentracji oraz zapewniły gospodarstwom rolnym dostęp do możliwie
najszerszego zakresu usług na relatywnie wysokim poziomie. Przykładem może
tu być zmiana sposobu integracji pionowej systemu doradztwa oraz szersze włączenie urzędów pracy w proces rozwoju rolnictwa.
Stroną weryfikującą znaczenie poszczególnych organizacji w procesie modernizacji gospodarstw są i powinni być rolnicy. To oni bowiem podejmują decyzję
o rozpoczęciu działań modernizacyjnych, a następnie dokonują wyboru organizacji, z której mogą uzyskać pomoc. Kryterium wyboru stanowi natomiast dostosowanie oferty usług do potrzeb rolnika. Z przeprowadzonych badań terenowych
wynika, że w obecnym układzie instytucjonalnym wiodącą rolę w zakresie prawie
wszystkich form pomocy publicznej, wspierającej modernizację rolnictwa, przypisują oni jednostkom doradztwa rolniczego (tabela 1). Niemniej podkreślają oni
również dość ważną rolę w tym procesie praktycznie wszystkich organizacji sektora publicznego. Potwierdza to zróżnicowanie ofert poszczególnych organizacji.
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Wykres 2
Dywersyfikacja współpracy gospodarstw rolnych z instytucjami
sektora publicznego

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych
w 2008 roku przez IERiGŻ-PIB oraz Katedrę Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

O znaczeniu poszczególnych organizacji w procesie modernizacji gospodarstw świadczy również częstotliwość kontaktów z gospodarstwami (wykres
3). Specyfika wymienionych wyżej form pomocy wyklucza z reguły możliwość
uzyskania jakichkolwiek efektów w wyniku jednorazowych, sporadycznych kontaktów – zwłaszcza jeśli ich celem jest modernizacja. Z przeprowadzonych badań
wynika jednak, że prawie wszystkie organizacje (z wyjątkiem Agencji Rozwoju
Regionalnego) świadczyły usługi części ankietowanych gospodarstw kilka razy
w roku. Największą częstotliwością charakteryzowały się kontakty gospodarstw
rolnych z wojewódzkimi ośrodkami doradztwa rolniczego. Należy podkreślić, że
z ich usług korzystała również największa liczba gospodarstw. Stawia to je w roli
wiodącej organizacji sektora publicznego w procesie modernizacji oraz rozwoju
rolnictwa. Na uwagę zasługują również częste i regularne kontakty pomiędzy gospodarstwami a samorządami terytorialnymi szczebla gminnego i powiatowego.
Taka częstotliwość kontaktów dotyczyła ponad 70% ogółu korzystających z ich
usług gospodarstw. Potwierdza to istotne znaczenie lokalnych samorządów terytorialnych nie tylko w rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej ale również gospodarstw rolnych.
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Tabela 1
Znaczenie instytucji sektora publicznego w świadczeniu różnych form
pomocy na rzecz rolników
Forma pomocy
Doradztwo, szkolenia, konsulting
Informacja o programach unijnych
Wypełnianie wniosków i dokumentów na
potrzeby programów unijnych
Wypełnianie wniosków kredytowych
Sprzedaż produktów i usług
Wprowadzanie nowych technologii produkcji
oraz nowych produktów i usług
Przygotowanie planów inwestycyjnych
i rozwojowych
Uzyskanie certyfikatu
Powiększanie zasobów gospodarstwa –
ziemia, praca, kapitał

Rola instytucji w opinii rolników:
główna
WODR
WODR,
ARiMR

dość ważna
izby rolnicze, ARiMR, samorząd terytorialny
izby rolnicze, samorząd terytorialny, Urząd
Marszałkowski

WODR

izby rolnicze

WODR
ARR

izby rolnicze, ARiMR
WODR, izby rolnicze

WODR

ośrodki badawcze

WODR

izby rolnicze, ARiMR

WODR

–

–

WODR, ARiMR, ANR, PUP

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych
w 2008 roku przez IERiGŻ-PIB oraz Katedrę Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Jak już wcześniej zaznaczono, istotnym elementem modernizacji gospodarstw
rolnych jest wprowadzanie nowych innowacyjnych rozwiązań zarówno w sferze
produkcji rolnej, jak i dotyczących organizacji gospodarstwa oraz zarządzania
nim. W tej dziedzinie dość ważną rolą ogrywają instytuty badacze. Z prowadzonych badań wynika co prawda, że jedynie nieco ponad 15% gospodarstw korzysta
z ich usług, ale w przypadku ponad 50% gospodarstw tej grupy kontakty w ramach nawiązanej współpracy są relatywnie częste. Oznaczać to może, że jakość
świadczonych usług jest dla rolników satysfakcjonująca. Specjalistyczny charakter
tych usług zawęża natomiast grono rolników korzystających z nich. Modernizacja
gospodarstw w celu poprawy ich konkurencyjności na europejskim rynku wymagać będzie jednak przygotowania przez ośrodki badawczo-rozwojowe oferty dla
znacznie szerszej grupy gospodarstw. Usługi te nie muszą być jednak świadczone
wyłącznie na zasadzie bezpośrednich kontaktów z gospodarstwem rolnym, ale
również w sposób pośredni poprzez jednostki doradztwa rolniczego i samorządu
terytorialnego.
O jakości usług świadczonych przez organizacje sektora publicznego gospodarstwom rolnym świadczy nie tylko częstotliwość kontaktów ale również bezpośrednie, wyrażane na jej temat opinie. Z przeprowadzonych badań wynika, że
każda z organizacji uzyskała od ponad 50% współpracujących z nią rolników pozytywną opinię o jakości świadczonych usług (wykres 4). W rankingu najwyżej
uplasowały się jednak wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego oraz instytuty
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badawcze, których usługi pozytywnie oceniało odpowiednio ponad 90 i ponad
80% rolników. Pomoc tych organizacji była więc na bardzo wysokim poziomie
pod względem merytorycznego przygotowania pracowników. Należy jednak zaznaczyć, że prawie wszystkie organizacje otrzymały również oceny negatywne od
rolników. Odsetek tych opinii był relatywnie niewielki i wynosił z reguły poniżej
10%. Niemniej oznacza to, że wszystkie organizacje zobligowane są do systematycznego podnoszenia kwalifikacji kadr oraz dostosowywania oferty do aktualnych potrzeb rolników.
Wykres 3
Struktura gospodarstw korzystających z pomocy organizacji sektora
publicznego wg częstotliwości kontaktów z organizacją

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych
w 2008 roku przez IERiGŻ-PIB oraz Katedrę Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
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Wykres 4
Struktura gospodarstw korzystających z pomocy organizacji sektora
publicznego wg opinii nt. efektów współpracy
z poszczególnymi organizacjami

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych
w 2008 roku przez IERiGŻ-PIB oraz Katedrę Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Analizując znaczenie instytucji sektora publicznego w procesie modernizacji
gospodarstw rolnych należy również zwrócić uwagę na uwarunkowania podejmowania współpracy przez rolników oraz efekty tej współpracy. Gospodarstwa
korzystające z pomocy zdecydowanej większości przyjętych do analizy instytucji
charakteryzowały się bowiem większą powierzchnią użytków rolnych, niż gospodarstwa, które nie podjęły współpracy (wykres 5). Sytuacja taka nie występowała
jedynie w przypadku wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego. Średnia powierzchnia gospodarstw współpracujących z nimi była nawet nieznacznie niższa
niż tych, które nie podjęły takiej decyzji. Niemniej z ośrodkami doradztwa, po-
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dobnie jak z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, współpracowało
ponad 90% gospodarstw, a przedmiotem tej współpracy było przede wszystkim
uzyskanie możliwości wsparcia finansowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz płatności bezpośrednich. Wielkość gospodarstwa mierzona jego powierzchnią nie była więc istotnym kryterium podjęcia współpracy
w przypadku tych instytucji. Zdecydowanie największe gospodarstwa podejmowały natomiast współpracę z urzędami marszałkowskimi oraz Agencją Nieruchomości Rolnych. Na uwagę zasługuje zwłaszcza przypadek współdziałania
z wymienioną Agencją, który był przede wszystkim związany z powiększaniem
zasobów ziemi przez gospodarstwa rolne. Świadczy on bowiem, że zwiększaniem
powierzchni użytków rolnych zainteresowane są przede wszystkim gospodarstwa
większe. Średnia ich powierzchnia jest bowiem znacznie większa niż średnia całej
badanej grupy.
Wykres 5
Średnia powierzchnia gospodarstw korzystających oraz niekorzystających
z pomocy wybranych organizacji sektora publicznego

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych
w 2008 roku przez IERiGŻ-PIB oraz Katedrę Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
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Jak już wcześniej zaznaczono istnieje związek pomiędzy powierzchnią gospodarstw a korzystaniem przez nie z usług poszczególnych organizacji sektora
publicznego. Z przeprowadzonej metodą probitową4 analizy wynika jednak, że
wzrost powierzchni gospodarstw dotychczas niekorzystających z usług nie spowoduje statystycznie istotnego wzrostu prawdopodobieństwa zmiany ich decyzji i w konsekwencji doprowadzenia do podjęcia współpracy. Można w związku
z tym powiedzieć, że wielkość gospodarstwa wiąże się ze specyfiką zapotrzebowania na usługi sektora publicznego. Jej wzrost w przypadku gospodarstw nie wykazujących takiego zapotrzebowania nie doprowadzi jednak do jego pojawienia
się – przynajmniej w krótkim okresie. Jeżeli natomiast zmieni się zwrot wektora
tej zależności to wówczas można stwierdzić, że gospodarstwa, które dotychczas
nie podjęły współpracy mają dość niewielkie szanse na zwiększenie powierzchni
użytków rolnych.
W badanej populacji gospodarstw ujawniła się jeszcze inna zależność, związana z dywersyfikacją współpracy gospodarstw z organizacjami sektora publicznego. Z przeprowadzonej analizy korelacji wynika bowiem, że pomiędzy liczbą
instytucji, z których pomocy gospodarstwo korzystało, a powierzchnią użytków
rolnych istniała niezbyt silna, ale statystycznie istotna zależność dodatnia (r=0,32,
α=0,05)5. Oznacza to, że gospodarstwa o większej powierzchni z reguły korzystały
z usług większej liczby organizacji sektora publicznego (wykres 6). W najliczniejszej grupie, która korzystała z pomocy od 4 do 7 instytucji, średnia powierzchnia
gospodarstwa była zbliżona do średniej całej badanej populacji. Niemniej w grupie, w której gospodarstwa nie współpracowały z żadną organizacją lub podjęły
taką współpracę z co najwyżej trzema organizacjami, średnia powierzchnia była
mniejsza o blisko 20 ha. W gospodarstwach, które korzystały z usług co najmniej
8 uwzględnionych w badaniach organizacji miały z kolei średnią powierzchnię
ponad dwukrotnie większą niż wspomniana, najliczniejsza grupa. Oznacza to, że
duże gospodarstwa rolne znacznie aktywniej poszukują wsparcia ze strony sektora publicznego i starają się maksymalnie wykorzystać wszelkie dostępne formy tego wsparcia. W wyniku podjęcia współpracy rolnicy mogą bowiem uzyskać
rentę instytucjonalną6.
4 Metoda probitowa należy do metod analizy jakościowej, opartych na analizie regresji, w których
zmienna zależna jest dychotomiczna (przyjmuje dwie wartości), a zmienna niezależna jest zmienną
ilościową o ciągłym charakterze. Celem analizy jest ustalenie związku pomiędzy zmianami zmiennej
niezależnej a prawdopodobieństwem wystąpienia zmiany zmiennej zależnej. Patrz: M. Lipiec-Zajchowska (red.). Wspomaganie procesów decyzyjnych. Tom II. Ekonometria. Wyd. C.H. Beck. Warszawa 2003.
5 r – współczynnik korelacji, α – poziom istotności współczynnika korelacji.
6 W tym opracowaniu „renta instytucjonalna” jest definiowana jako dodatkowy dochód podmiotu z tytułu funkcjonowania określonych rozwiązań prawnych oraz instrumentów polityki gospodarczej Polski oraz UE.
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Wykres 6
Średnia powierzchnia użytków rolnych w grupach gospodarstw
zróżnicowanych pod względem liczby współpracujących z nimi instytucji

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych
w 2008 roku przez IERiGŻ-PIB oraz Katedrę Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Nieco słabsza współzależność występowała pomiędzy współpracą z organizacjami sektora publicznego a wielkością ekonomiczną gospodarstw (wykres 7).
Grupa gospodarstw nie współpracująca z tymi organizacjami lub współpracująca
z maksymalnie trzema charakteryzowała się bowiem najniższym poziomem ESU.
W kolejnej grupie średnia wielkość ekonomiczna była o ponad 2 ESU większa.
Z kolei średnia wielkość ekonomiczna w grupie, która korzystała z pomocy co
najmniej 8 organizacji była już jedynie nieznacznie większa niż w grupie poprzedniej. Taka sytuacja wynika w pewnym stopniu z powiązań pomiędzy wielkością
gospodarstwa, a strukturą organizacji, z których pomocy ono korzysta. Gospodarstwa najmniejsze, zarówno pod względem powierzchni UR, jak i nadwyżki
bezpośredniej współpracują przede wszystkim z WODR, ARiMR oraz KRUS.
Gospodarstwa większe podejmują dodatkowo współpracę m.in. z samorządami
terytorialnym, izbami rolniczymi oraz ośrodkami badawczo-rozwojowymi.
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Wykres 7
Średnia wielkość ekonomiczna gospodarstw w grupach zróżnicowanych
pod względem liczby współpracujących z nimi instytucji

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych
w 2008 roku przez IERiGŻ-PIB oraz Katedrę Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Analizując znaczenie sektora publicznego w procesie modernizacji gospodarstw rolnych trzeba również zwrócić uwagę na efekty działalności tych organizacji. Na poziomie gospodarstwa rolnego trudno jest jednak uznać zmiany
określonych wskaźników, charakteryzujących wyniki ekonomiczne działalności,
za wyłączny skutek pomocy ze strony sektora publicznego. Niemniej wiele zachodzących w gospodarstwach zmian jest w pewnym stopniu efektem współpracy z sektorem publicznym. Wpływ na modernizację gospodarstw może mieć np.
poziom inwestycji, który w literaturze przedmiotu jest czasami wykorzystywany
do jej oceny. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie inwestycje mają charakter
innowacyjny i w szerszym kontekście można je uznać za składową procesu modernizacji. Taki charakter mogą one jednak mieć w ujęciu konkretnego gospodarstwa rolnego. Z przeprowadzonych badań wynika, że działalność inwestycyjna
gospodarstw była w pewnym stopniu związana z możliwością uzyskania pomocy
ze strony określonych organizacji sektora (wykres 8). Najwyższy jej poziom odnotowano bowiem w gospodarstwach współpracujących z ARiMR oraz WODR.
Można na tej podstawie sądzić, że współpraca gospodarstw z tymi organizacjami
była przede wszystkim zorientowana na pozyskanie środków publicznych, jako
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wsparcia dla działalności inwestycyjnej. Ponadto, jedynie w przypadku tych organizacji średnie wydatki inwestycyjne gospodarstw z nimi współpracujących
przewyższały wydatki tego rodzaju w gospodarstwach, które takiej współpracy
nie podjęły. Z działalnością inwestycyjną w znacznie mniejszym stopniu związane
było współdziałanie gospodarstw z pozostałymi instytucjami. Gospodarstwa, które bowiem nie korzystały z ich pomocy charakteryzowały się wyższym poziomem
inwestycji.
Wykres 8
Inwestycje brutto w gospodarstwach korzystających oraz nie korzystających
z pomocy wybranych organizacji sektora publicznego

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych
w 2008 roku przez IERiGŻ-PIB oraz Katedrę Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Inwestycje nie odzwierciedlają więc w pełni modernizacji gospodarstw rolnych. W literaturze ekonomicznej jako wskaźnik modernizacji społeczeństw wykorzystywany jest m.in. poziom zużycia energii elektrycznej w przeliczeniu na
mieszkańca. W związku z tym w prowadzonych badaniach wykorzystano podobny wskaźnik. Posłużono się mianowicie wartością zużytej w gospodarstwie
rolnym energii elektrycznej i gazowej w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych.
Niemniej w większym stopniu wskaźnik ten posłużył do określenia zróżnicowania podejmowanych przez gospodarstwo inwestycji, niż do oceny poziomu modernizacji gospodarstw. Z przeprowadzonej analizy współzależności pomiędzy
zużyciem energii a korzystaniem z usług poszczególnych organizacji wynika,
że współzależność statystycznie istotna istniała jedynie w przypadku ARiMR.
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Podjęcie współpracy z tą organizacją wiązało się więc ze zwiększeniem prawdopodobieństwa wzrostu zużycia energii.
Efekty współpracy z instytucjami mogą być odroczone w czasie. Statystycznie
istotny wpływ na poziom zużycia energii w gospodarstwach miał natomiast poziom osiąganego dochodu rolniczego oraz działalność inwestycyjna. Z przeprowadzonej analizy regresji wielorakiej7wynika, że w grupie wszystkich przyjętych
do badań gospodarstw zależność tę można opisać wzorem:
gdzie:
y – zużycie energii elektrycznej i gazowej w zł/ha
x1 – dochód rolniczy netto w zł/ha
x2 – inwestycje brutto w zł/ha
W skali wszystkich gospodarstw powyższy model jest statystycznie istotny,
ale jedynie w 28% wzrost poziomu dochodów i inwestycji wyjaśnia wzrost zużycia energii (współczynnik determinacji r2=0,28)8. Znacznie silniejsze zależności
pomiędzy powyższymi zmiennymi zaobserwowano natomiast w grupach gospodarstw zróżnicowanych pod względem liczby organizacji, z których pomocy korzystały. Zależności te były statystycznie istotne w grupach gospodarstw, które korzystały z usług od 2 do 7 organizacji. W największym stopniu zmiany dochodów
i inwestycji objaśniały zmiany zużycia energii w grupach gospodarstw współpracujących z 2, 5 i 6 organizacjami. Można je przedstawić w postaci następujących
modeli:
G2:
G5:
G6:

; gdzie r2=0,58,
; gdzie r2=0,81,
; gdzie r2=0,87

Gn – grupa gospodarstw współpracujących z n organizacjami
Nawet jeśli zaneguje się znaczenie poziomu zużycia energii elektrycznej i gazowej jako wskaźnika modernizacji gospodarstw to powyższa analiza dostarcza
dość ciekawych wniosków. Wynika z niej bowiem, że powiązania gospodarstwa
z określonym układem instytucjonalnym mogą wpływać na dystrybucję osiąganych przez nie dochodów. Przykładem jest tu inny dla każdej grupy gospodarstw
7 M. Lipiec-Zajchowska (red.). Wspomaganie procesów decyzyjnych. Tom II. Ekonometria.
Wyd. C.H. Beck. Warszawa 2003.
8 Miara dopasowania modelu do danych empirycznych. Patrz: M. Lipiec-Zajchowska (red.).
Wspomaganie procesów decyzyjnych. Tom II. Ekonometria. Wyd. C.H. Beck. Warszawa 2003.
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poziom wzrostu wydatków na energię w przypadku wzrostu dochodów o 1 zł.
Ponadto w poszczególnych grupach gospodarstw prowadzone są innego rodzaju
inwestycje. Świadczy o tym fakt, że mają one różny wpływ na poziom zużycia
energii. W przypadku powiązań z większością układów instytucjonalnych wywołują one wzrost zużycia energii, chociaż w różnym stopniu. Istnieją jednak również powiązania gospodarstw z układami, w których inwestycje redukują zużycie
energii. Słuszne wydaje się zatem stwierdzenie, że z jednej strony w ramach istniejącego systemu instytucjonalnego specyfika planowanej lub prowadzonej działalności inwestycyjnej może determinować określoną strukturę układu jednostek
sektora publicznego, z którym gospodarstwo współpracuje. Z drugiej natomiast,
współpraca z określonym układem może mieć wpływ na decyzje gospodarstw dotyczące rodzaju podejmowanych inwestycji.

4. Podsumowanie i wnioski
Przeprowadzone badania potwierdzają istotną rolę sektora publicznego w procesie modernizacji gospodarstw rolnych. Dotyczy to zarówno organów administracji rządowej, jak i samorządu terytorialnego oraz społeczno-zawodowego
rolników. Innymi słowy modernizacja w znacznym stopniu zależy od transferu
środków publicznych, przez co generuje ona dość wysokie koszty transakcyjne.
Za funkcjonowaniem sytemu wspierania gospodarstw rolnych w takiej formie
przemawiają jednak dwa argumenty. Pierwszy z nich wynika z posiadanych przez
gospodarstwa rolne czynników produkcji oraz relacji pomiędzy nimi. Drugi natomiast to konieczność realizacji zadań wynikających ze Wspólnej Polityki Rolnej
i Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Z przeprowadzonych badań wynika, że współpraca gospodarstw rolnych
z organizacjami sektora publicznego jest zjawiskiem dość powszechnym. Ponad
90% badanych gospodarstw korzystało np. z usług takich organizacji jak ośrodek
doradztwa rolniczego lub Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Wynika to przede wszystkim z faktu, że współpraca gospodarstw z tymi organizacjami zwiększała ich szanse na uzyskanie wsparcia finansowego ze środków
przeznaczonych na realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Niemniej
z uzyskanych od rolników opinii wynika, że usługi te charakteryzowały się relatywnie wysoką jakością i profesjonalizmem.
Powyższe organizacje nie zaspokajają jednak w pełni zapotrzebowania gospodarstw rolnych na usługi sektora publicznego, którego wsparcie w ramach funkcjonującego systemu instytucjonalnego jest niezbędne w procesie modernizacji.
Świadczy o tym dość znaczny odsetek gospodarstw rolnych korzystających ze
wsparcia innych organizacji, w tym samorządu terytorialnego i gospodarczego
lub instytutów badawczych. Należy podkreślić również rolę, jaką do odegrania
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mają instytuty badawcze oraz inne ośrodki badawczo-rozwojowe. Mogą one bowiem zapewnić rolnikom dostęp do osiągnięć nauki, które w konsekwencji znacznie przyspieszą tempo modernizacji. Obecnie jednak bezpośrednia współpraca
gospodarstw z tymi ośrodkami jest słabo rozwinięta. Niemniej opinia rolników
na temat jakości świadczonych przez nie usług jest bardzo dobra. Konieczne będzie jednak poszerzenie oferty usług adresowanych do gospodarstw rolnych zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio – np. poprzez ośrodki doradztwa rolniczego.
Podejmowanie przez gospodarstwa rolne współpracy z określonymi organizacjami sektora publicznego, jak również dywersyfikacja tej współpracy są w pewnym
stopniu uzależnione od wielkości gospodarstwa, mierzonej zarówno powierzchnią
użytków rolnych, jak i poziomem nadwyżki bezpośredniej. Niemniej ani wzrost
powierzchni ani wzrost nadwyżki bezpośredniej w gospodarstwach, które dotychczas nie podjęły współpracy z określonymi organizacjami, nie spowoduje wzrostu
prawdopodobieństwa zmiany ich decyzji. Z badań wynika ponadto, że współpraca
gospodarstw z określonym układem instytucjonalnym pozostaje w związku z dystrybucją osiąganych dochodów oraz specyfiką działalności inwestycyjnej.
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STRESZCZENIE

W opracowaniu podjęto próbę oceny współpracy organizacji sektora publicznego
z gospodarstwami rolnymi na rzecz modernizacji gospodarstw rolnych. W ramach tej
oceny określone zostało znaczenie usług poszczególnych organizacji świadczonych gospodarstwom rolnym. Ponadto przeprowadzona została analiza jakości usług poszczególnych organizacji w opinii rolników. W opracowaniu przedstawiono również wyniki analizy wpływu wielkości gospodarstwa – mierzonej zarówno powierzchnią użytków rolnych
jak i poziomem nadwyżki bezpośredniej – na liczbę organizacji, z którymi gospodarstwo
współdziałało. Oprócz oceny współpracy gospodarstw rolnych z organizacjami sektora
publicznego podjęto ponadto próbę określenia znaczenia instytucjonalnych układów
wspierania gospodarstw rolnych w kontekście dystrybucji uzyskiwanych dochodów oraz
specyfiki działalności inwestycyjnej gospodarstw.
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The linkages and cooperation between public sector organizations and farmers for
farm modernization have come under review in this paper. The importance of public services provided by particular organizations to the farmers has been defined for the evaluation purposes. Furthermore the analysis of services quality in the farmers’ opinion was
made. The paper also presents the outcomes of analysis of farm size impact on the number of public organizations, which provided their services to the farm - in terms of both
economic and physical size. Apart from the assessment of cooperation between public
organizations and farms, the analysis of the influence of institutional arrangement on the
distribution of farm income and investment specificity was made.
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OCENA DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU TERENOWEGO AGENCJI
RYNKU ROLNEGO W BYDGOSZCZY PRZEZ JEGO
PRACOWNIKÓW I BENEFICJENTÓW
1. Wstęp
Agencja Rynku Rolnego (ARR) została utworzona na mocy Ustawy z 7 czerwca 1990 roku. Jest agencją państwową, która realizuje interwencyjną politykę rolną państwa w celu stabilizacji rynków produktów rolnych i żywnościowych oraz
ochrony dochodów rolników. Od momentu powstania tworzone i doskonalone są
formy, metody i sposoby działalności interwencyjnej w płaszczyźnie systemowej,
programowej i instytucjonalnej, dostosowywane do potrzeb, możliwości oraz nabytych doświadczeń i wiedzy [Rembisz, Stańko 2005].
W ramach Agencji Rynku Rolnego funkcjonuje biuro Agencji, zwane Centralą
oraz 16 oddziałów terenowych, których zasięg terytorialny obejmuje obszar województwa [Agencja.. 2009]. Grupami zainteresowanymi działaniami ARR są: producenci rolni (rolnicy indywidualni i grupy producenckie), przedsiębiorcy rolni
zajmujący się produkcją, przechowywaniem lub przetwórstwem artykułów rolno-spożywczych oraz zakupem i sprzedażą tych artykułów na terenie Unii Europejskiej (UE) lub krajów trzecich. W grupie tej znajdują się również: ministerstwa,
naukowcy, handlowcy, uczniowie i studenci, samorządy terytorialne, ośrodki doradztwa rolniczego i instytucje UE. Znaczna części udzielanej pomocy kierowana
jest także do organizacji charytatywnych oraz placówek oświatowych [Sobczyński
2010; Agencja… 2009].
Podstawowym zadaniem Agencji Rynku Rolnego jest administrowanie w Polsce
wybranymi mechanizmami Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) oraz mechanizmami
krajowymi i pewnym zakresem działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich, dotyczących promocji i informacji [Kapusta 2008; Akty prawne… 2008].
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Agencja Rynku Rolnego, jako akredytowana agencja płatnicza UE, odpowiedzialna jest za wypełnianie trzech podstawowych funkcji. Pierwszą jest funkcja płatnicza, w ramach której ARR wypłaca beneficjentom środki finansowe, prowadzi
rachunki księgowe, nadzoruje i kontroluje wydatkowanie środków finansowych.
W ramach funkcji informacyjnej przekazuje za pośrednictwem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi informacje między organami Unii Europejskiej a uczestnikami mechanizmów WPR. Funkcja ta realizowana jest przez informowanie
uczestników rynku o programach interwencyjnych oraz udzielaniu bieżących
informacji o sytuacji na poszczególnych rynkach rolnych. W zakresie funkcji
wdrażającej, Agencja odpowiedzialna jest za prawidłowe wdrażanie prawodawstwa wspólnotowego dotyczącego administrowania mechanizmami WPR oraz
prawodawstwa krajowego regulującego administrowane mechanizmy finansowane z budżetu krajowego [Agencja… 2008; Pazura, Kopeć 2003; Stańko 2003;
Rembisz; Stańko 2005].

2. Metodyka i organizacja badań
Celem pracy było poznanie opinii pracowników i beneficjentów Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Bydgoszczy na temat działalności tej instytucji.
Badania przeprowadzane były od września 2009 roku do marca 2010 roku.
W badaniach własnych wzięły udział dwie grupy respondentów: pracownicy
OT ARR w Bydgoszczy oraz beneficjenci korzystający z usług OT ARR w Bydgoszczy, na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. W badaniach za pomocą metody sondażowej zostały wykorzystane następujące techniki: ankieta lub
wywiad kwestionariuszowy wśród beneficjentów oraz ankieta wśród pracowników. Na zasadzie doboru przypadkowego z populacji generalnej składającej się
z 30 700 beneficjentów została wyłoniona populacja badana w liczbie 186 osób1.
Przy tej liczebności próby uzyskane wyniki były analizowane z prawdopodobieństwem 90%, a błąd pomiaru wynosił 6%. Spośród populacji 52 pracowników na
pytania zawarte w ankietach odpowiedziały 32 osoby.
Wśród badanych pracowników OT ARR w Bydgoszczy przeważały kobiety,
których było trzykrotnie więcej (75,0%) niż mężczyzn (25,0%). W tej grupie respondentów najwięcej osób było w przedziale wiekowym od 30 do 39 lat – 50,0%.
1 Niezbędna wielkość próby (N ) została wyznaczona za pomocą wzoru:
b

Gdzie:
N – liczebność populacji, (30700 beneficjentów),
d – błąd pomiaru, (d = 6% = 0,06),
zα – P = 0,90, wobec czego α = 1 – P = 0,10; z0,10 = 1,64.
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Następnie osoby w wieku do 29 lat – 25,0%, od 40 do 49 lat – 12,5% oraz od 50 do
59 lat - 9,4%. Wśród badanych pracowników wykształceniem wyższym legitymowało się 91,7% kobiet i 75,0% mężczyzn, średnim 8,3% kobiet i 12,5% mężczyzn.
Staż pracy w OT ARR w Bydgoszczy dla większości pracowników – 43,8% wynosił 5 i więcej lat, następnie od 3 do 5 lat – 37,5% oraz taka sama liczba osób – 9,4%
pracujących do roku jak i od 1 roku do 3 lat.
Wśród badanych beneficjentów OT ARR w Bydgoszczy mężczyźni stanowili
78,0%, natomiast kobiety 22,0%. W tej grupie respondentów najwięcej osób było
w wieku od 40 do 49 lat – 40, 3%. Następnie osoby w przedziale wiekowym od 30
do 39 lat – 25,8%, od 50 do 59 lat – 19,9% oraz do 29 lat – 14,0%. Wykształcenie
wyższe miało 19,5% kobiet i 15,0% mężczyzn, zaś średnie 53,7% kobiet i 46,2%
mężczyzn. Wykształcenie zawodowe posiadało 26,8% kobiet i 37,9% mężczyzn.
Respondentami były głównie osoby fizyczne – 94,1%, osoby prawne stanowiły
4,3%, 1 instytucja – 0,5%. Dane umieszczone na rysunku 1 wskazują, że wśród beneficjentów największą grupę stanowili użytkownicy gospodarstw o powierzchni 20,1 -30 ha (26,9%). Najmniejszą natomiast użytkownicy gospodarstw o powierzchni powyżej 100 ha (3,8%). Znaczna większość beneficjentów to uczestnicy
rynku zbóż – 66,1%. Więcej danych znajduje się na rysunku 2.
Rysunek 1
Powierzchnia gospodarstwa użytkowanego przez beneficjentów
OT ARR w Bydgoszczy

Źródło: Wyniki badań własnych.
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Rysunek 2
Uczestnictwo beneficjentów OT ARR w Bydgoszczy w rynkach rolnych

Źródło: Wyniki badań własnych.

3. Wyniki badań
Działania podejmowane przez Agencję Rynku Rolnego uzależnione są od decyzji Komisji Europejskiej. Zakres i skala realizowanych mechanizmów Wspólnej
Polityki Rolnej zależą od zainteresowania beneficjentów udziałem w mechanizmach [Kowalczyk-Szot 2006].
Zdolność Oddziału do dostosowywania się do oczekiwań swoich klientów
większość pracowników – 59,4%, jak i beneficjentów – 56,5% oceniła wysoko.
Wśród obu badanych grup, żadna z osób nie oceniła tej zdolności nisko bądź
bardzo nisko (rysunek 3).
Kompetencje pracowników przez większość beneficjentów – 53,8% zostały
ocenione wysoko, następnie bardzo wysoko – 36,0%, przeciętnie – 8,1%, nisko –
1,1% i taki sam procent beneficjentów nie miało zdania.
Poziom usług świadczonych przez OT ARR w Bydgoszczy 59,0% pracowników oceniło wysoko, kolejne 34,4% bardzo wysoko. Natomiast 50,0% beneficjentów udzieliło odpowiedzi wysoko, a 36,6% - bardzo wysoko (rysunek 4).
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Rysunek 3
Ocena pracowników i beneficjentów dotycząca zdolności OT ARR
w Bydgoszczy do dostosowywania się do oczekiwań swoich klientów

Źródło: Wyniki badań własnych.

Przeprowadzone badania pokazały, że znaczna większość beneficjentów –
65,6% wysoko oceniła swoje zadowolenie z usług świadczonych przez Oddział,
19,9% oceniło przeciętnie, 13,4% bardzo wysoko i 1,1% nie miało zdania.
Beneficjentów zapytano również o opinię dotyczącą formularzy wniosków.
Znaczna większość z nich – 88,2% uważała, że wnioski są zrozumiałe i czytelne,
9,1% beneficjentów nie miało zdania, a 2,7% badanych wyraziła opinię, jakoby
formularze te nie były dla nich zrozumiałe i czytelne.
Pracownicy Oddziału zostali zapytani o błędy, jakie najczęściej popełniają beneficjenci w składanych dokumentach. Najczęściej udzielaną odpowiedzią były:
„źle wypełnione formularze wniosków” – 87,5%, następnie 59,4% to „brak odpowiednich załączników” i 12,5% „brak podpisów”.
W jednym z pytań ankiety poproszono pracowników oraz beneficjentów
o ocenę przekazywania informacji dotyczących zasad funkcjonowania rynku rolnego przez Oddział. Pozytywnie na to pytanie odpowiedziało 90,7% badanych
pracowników, w tym 46,9% bardzo wysoko i 43,8% wysoko, natomiast pozostała część przeciętnie. Jeśli chodzi o opinie beneficjentów to znaczna większość –
60,2% udzieliła odpowiedzi wysoko, natomiast 21,5% - bardzo wysoko. W tej gru-
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pie badanych znalazły się osoby nisko oceniające przekazywanie tych informacji
(rysunek 5).
Większa część pracowników – 56,3% wysoko oceniała przekazywanie informacji dotyczących uczestnictwa w rynkach rolnych. Odpowiedzi bardzo wysoko
udzieliło 34,4% pracowników. Również znaczna większość beneficjentów – 67,7%
wysoko oceniła przekazywanie tych informacji przez Oddział, a odpowiedzi bardzo wysoko udzieliło 15,1% z nich (rysunek 6).
Rysunek 4
Ocena poziomu usług świadczonych przez OT ARR w Bydgoszczy
w opinii jego pracowników i beneficjentów

Źródło: Wyniki badań własnych.

Znaczącym źródłem inormacji o rynku rolnym jest Biuletyn Inormacyjny ARR
oraz strona internetowa Agencji. Obie grupy respondentów zostały poproszone
o ocenę informacji zawartych w Biuletynie Informacyjnym ARR. Uzyskane wyniki wskazują, że 43,8% pracowników wysoko oceniło te informacje, 25,0% - bardzo
wysoko, 28,1% - przeciętnie, a 3,1% pracowników nie miało zdania na ten temat.
Większość beneficjentów – 54,3% wysoko oceniła informacje zawarte w Biuletynie
Informacyjnym ARR. Odpowiedzi bardzo wysoko udzieliło 22,6% z nich, a przeciętnie - 12,4%. Z kolei 6,5% beneficjentów nie korzystało z Biuletynu Informacyjnego
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ARR, natomiast 3,2% z nich nie miało zdania na ten temat, a 1,1% nisko oceniło
zawarte w nim informacje. Wśród badanych pracowników – 43,8% wysoko oceniło informacje zamieszczone na stronie internetowej ARR. Odpowiedzi bardzo
wysoko udzieliło 37,5% z nich, a 18,8 % - przeciętnie. Pośród beneficjentów –
47,3% wysoko oceniło informacje zamieszczone na stronie internetowej ARR.
Z kolei 17,2% z nich nie korzystało z tej strony, 15,1% oceniło przeciętnie te informacje, a 13,4% bardzo wysoko. Natomiast 5,9% z nich nie miało zdania na ten
temat, a 0,5% udzieliło odpowiedzi nisko.
Rysunek 5
Przekazywanie informacji dotyczących zasad funkcjonowania rynku rolnego
przez OT ARR w Bydgoszczy w opinii jego pracowników i beneficjentów

Źródło: Wyniki badań własnych.

Większość beneficjentów – 30,6% korzystało z usług świadczonych przez OT
ARR w Bydgoszczy raz na pół roku, a 24,2% - nieregularnie. Raz na kwartał z tych
usług korzystało 21,0% beneficjentów i taki sam procent osób raz na rok. Natomiast 2,7% osób z tej grupy wskazało odpowiedź raz na miesiąc.
Najczęściej wskazywaną przez beneficjentów usługą świadczoną przez Oddział były dopłaty do materiału siewnego – 51,6% wskazań. Następnie 20,4% kwotowanie produkcji mleka, jedynie 0,5% badanych beneficjentów wskazało
doradztwo (rysunek 7).
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Rysunek 6
Przekazywanie przez OT ARR w Bydgoszczy, informacji dotyczących
warunków uczestnictwa w rynkach rolnych w opinii jego pracowników
i beneficjentów

Źródło: Wyniki badań własnych.

Rysunek 7
Usługi świadczone przez OT ARR w Bydgoszczy, z których korzystali
jego beneficjenci w ciągu ostatnich 5 lat

* suma przekracza 100% ponieważ beneficjenci mogli udzielić więcej niż 1 odpowiedź
Źródło: Wyniki badań własnych.
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4. Wnioski
Przeprowadzone badania umożliwiły dokonanie oceny działalności Oddziału
Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Bydgoszczy przez jego pracowników i beneficjentów. Uzyskane wyniki pozwalają na sformułowanie następujących wniosków:
1. Pracownicy Oddziału pozytywnie ocenili działalność OT ARR w Bydgoszczy. Wysoko ocenili zdolność do dostosowywania się do oczekiwań beneficjentów oraz poziom świadczonych usług, w tym przekazywanie informacji dotyczących warunków uczestnictwa w rynkach rolnych oraz zasad
ich funkcjonowania. Pracownicy byli zdania, że Biuletyn Informacyjny, jak
i strona internetowa ARR to godne źródła informacji, tym bardziej, że są
one bezpłatne i ogólno dostępne.
2. Beneficjenci OT ARR w Bydgoszczy wysoko ocenili kompetencje pracowników oraz zdolność Oddziału do dostosowywania się do ich oczekiwań.
Ponadto ich zadowolenie z usług świadczonych przez Oddział było wysokie.
Przekazywanie informacji dotyczących zasad funkcjonowania rynku rolnego, jak i warunków uczestnictwa w rynkach rolnych także ocenili pozytywnie. Niemal wszyscy beneficjenci korzystali z Biuletynu Informacyjnego
i strony internetowej ARR i wysoko ocenili te źródła informacji. Można
zatem wysunąć wniosek, że beneficjenci korzystający z usług Agencji pozytywnie oceniają działalność OT ARR w Bydgoszczy.
3. Znaczna większość beneficjentów Oddziału korzystała z dopłat do materiału siewnego. Dużą grupę stanowiły osoby korzystające z kwotowania
produkcji mleka. Pewna część beneficjentów za pośrednictwem Oddziału
pobierała i składała formularze wniosków. W mniejszym zakresie korzystali z płatności dla producentów surowca tytoniowego, płatności niezwiązanej w ramach sektora skrobi ziemniaczanej oraz interwencyjnego zakupu
i sprzedaży zbóż. Najmniej liczną grupą były osoby korzystające z usług doradczych.
4. Beneficjenci najczęściej korzystali z usług świadczonych przez OT ARR
w Bydgoszczy raz na pół roku. Podobna liczba osób korzystała z nich nieregularnie, raz na rok oraz raz na kwartał. Najmniej osób korzystało z pomocy
Oddziału raz na miesiąc.
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ALEKSANDRA BROŻEK
OCENA DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU TERENOWEGO AGENCJI RYNKU ROLNEGO
W BYDGOSZCZY PRZEZ JEGO PRACOWNIKÓW I BENEFICJENTÓW

Słowa kluczowe: Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego, województwo kujawsko-pomorskie, beneficjenci, pracownicy
STRESZCZENIE

W artykule przedstawiono wyniki badań, przeprowadzonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego wśród pracowników i beneficjentów Oddziału Terenowego
Agencji Rynku Rolnego w Bydgoszczy. Okres badawczy trwał od września 2009 roku do
marca 2010 roku. W badaniach posłużono się ankietą i wywiadem kwestionariuszowym.
Populację generalną stanowili beneficjenci w liczbie 30 700 osób oraz pracownicy w liczbie 52 osób. Przy założeniu 6% błędu, populacja badana beneficjentów wyniosła 186 osób.
Na pytania zawarte w ankiecie odpowiedziało 32 pracowników. Obie grupy respondentów
bardzo wysoko bądź wysoko oceniły dostosowywanie się do oczekiwań klientów oraz poziom usług oferowanych przez Oddział. Blisko 80,0% badanych beneficjentów bardzo wysoko lub wysoko oceniło swoje zadowolenie z usług świadczonych przez daną jednostkę.
Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że zarówno pracownicy i jak
i beneficjenci OT ARR w Bydgoszczy pozytywnie ocenili działalność Oddziału.
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ALEKSANDRA BROŻEK
EVALUATION OF ACTIVITY OF REGIONAL BRANCH AGRICULTURAL MARKET
AGENCY IN BYDGOSZCZ BY ITS EMPLOYEES AND BENEFICIARIES

Key words: Regional Branch Agricultural Market Agency, Kuyavian-Pomeranian voivodeship, beneficiaries, employees
SUM M A RY

The article contains results of surveys carried in Kuyavian-Pomeranian province
among employees and beneficiaries of the Regional Branch of the Agricultural Market
Agency in Bydgoszcz. The surveys questionnaire and interview were conducted from September 2009 to March 2010. General population covered 30700 beneficiaries and 52 employees. It could be assumed that with the 6% margin of error, the population of beneficiaries amounted to 186 people. As much as 32 employees answered the questions raised
in the questionnaire. Both groups of respondents highly appreciated or adapt to customer
expectations and the level of services offered by the Branch. In addition, nearly 80.0% of
the beneficiaries very highly or highly rated their satisfaction with the services provided
by the unit. Based on the survey can be concluded that both the employees and beneficiaries of the RB and AMA in Bydgoszcz positively evaluated the activities of the Branch.
e-mail: olabrozek@o2.pl
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WDRAŻANIE DZIAŁANIA „KORZYSTANIE Z USŁUG DORADCZYCH PRZEZ ROLNIKÓW I POSIADACZY LASÓW”
OBJĘTEGO PROW 2007-2013 W OPINII
OŚRODKÓW DORADZTWA ROLNICZEGO
1. Wstęp
Nowe państwa członkowskie Unii Europejskiej miały obowiązek stopniowego wprowadzania, od 2009 roku, minimalnych wymagań wzajemnej zgodności
w gospodarstwach rolnych (cross compliance)1. Dostosowanie gospodarstwa do
minimalnych wymagań w zakresie ochrony środowiska, zdrowotności roślin,
zdrowia ludzi i zwierząt, dobrostanu zwierząt oraz minimalnych norm Dobrej
Kultury Rolnej jest dla wielu rolników procesem trudnym. Rolnicy mogą, na zasadach pełnej dobrowolności, korzystać z usług doradczych w tym zakresie, które są częściowo dofinansowywane z działania „Korzystanie z usług doradczych
przez rolników i posiadaczy lasów” w ramach PROW 2007-2013.
Usługi doradcze dla rolników z tego zakresu świadczą Ośrodki Doradztwa
Rolniczego i Izby Rolnicze oraz prywatne podmioty doradcze, które na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prowadzą działalność z zakresu doradztwa rolniczego. Ośrodki Doradztwa Rolniczego i Izby Rolnicze świadczą usługi doradcze
dofinansowywane w ramach Działania bez konieczności ubiegania się o akredytację. Prywatne podmioty doradcze oraz państwowe jednostki organizacyjne nie
posiadające osobowości prawnej działające na podstawie przepisów o lasach –
1 Rozporządzenie Rady (WE) 73/2009 z 19 stycznia 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dla
systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1290/2005,
(WE) nr 274/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylające rozporządzenia (WE) 1782/2009 (DZ. Urz.
UE. L 30/16 z 31.01.2009.
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muszą uzyskać akredytację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi2. Wszystkie instytucje doradcze muszą zapewnić beneficjentom kompleksową pomoc w zakresie
leśnictwa lub rolnictwa. Każdy beneficjent ma zapewniony swobodny wybór instytucji lub podmiotu doradczego. Pomoc wynosi 80% kosztu kwalifikowanego
przypadającego na usługę doradczą, jednak nie więcej niż 1500 euro na gospodarstwo w całym okresie programowania. Dostęp do wsparcia w ramach działania
mają beneficjenci, którzy posiadają gospodarstwo rolne lub las i spełniają warunki
określone w rozporządzeniu, które określa też maksymalne stawki dofinansowania za usługi doradcze świadczone przez uprawnione podmioty.3

2. Cel, zakres i metodyka badań
Celem niniejszego opracowania jest analiza wdrażania działania „Korzystanie
z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” objętego PROW 2007 –
2013 przez Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego.
W badaniach zastosowano metodę ankietową wykorzystując kwestionariusz
skierowany do 16 Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego.
Ankieta zawierała zagadnienia, które pozwoliły:
– przeprowadzić analizę udzielonych usług w ramach w/w działania,
– ocenić wpływ rozszerzenia zakresu usług doradczych na zainteresowanie
rolników, skorzystaniem ze wsparcia w ramach działania,
– określić podstawowe bariery w dostępie do działania oraz przyczyny małego
zainteresowania rolników korzystaniem z dostępnych w ramach działania
usług doradczych,
– wskazać propozycje zmian w zasadach udzielania pomocy doradczej w ramach działania.
W opracowaniu wyników badań skorzystano z metody indukcyjnej oraz metody dedukcyjnej, a także zastosowano zestawienia tabelaryczne i graficzne w celu
zaprezentowania danych. Badania przeprowadzone zostały w II półroczu 2010.

2 Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. nr 64, poz. 427).
3 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2008 r. nr 78, poz. 470].
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3. Analiza uzyskanych wyników

Tabela 1
Usługi świadczone przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego w ramach działania
„Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów”
L.p
1.

Liczba kompleksowych ocen gospodarstw

2.

Liczba opracowanych planów dostosowania

3.

Liczba ocen BHP

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Do dnia
6.05.2010
455

Od 6.05.
do 16.08.2010
269

Od 16.08.2010
do 1.09.2010
105

8

1

0

369

265

105

Liczba przygotowanych biznes planów
(zał.3 rozporządzenia pkt I)
Liczba przygotowanych biznesplanów do
kredytów (zał. 3 rozporządzenia, pkt II)
Liczba opracowanych planów działalności
rolno środowiskowej
Liczba zmienianych lub uaktualnianych
planów działalności rolno środowiskowej

31

22

9

25

8

5

27

7

2

2

1

0

Liczba opracowanych planów nawożenia
Liczba opracowanych programów ochrony
roślin
Liczba sporządzonych ocen poprawności
zabiegów ochrony roślin
Liczba prowadzonych dokumentacji dla
OSN w 1.roku
Liczba prowadzonych dokumentacji dla
OSN w 2,3, albo 4 roku

0

1

0

1

0

0

1

2

1

0

0

0

0

0

0

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Największy udział w świadczonych usługach dotyczył kompleksowej oceny gospodarstw. Wynika to z konieczności wprowadzenia w gospodarstwie minimalnych
wymagań wzajemnej zgodności oraz kontroli przeprowadzanych w związku z ich
przestrzeganiem. Mały udział usług doradczych dotyczących przygotowania biznesplanów był prawdopodobnie spowodowany późnym wprowadzeniem ich do katalogu dofinansowywanych usług z równoczesnym późniejszym uruchomieniem dofinansowania działań inwestycyjnych. Wartym zastanowienia jest również znikoma
ilość opracowanych planów nawożenia i programów ochrony roślin. Szczególnie
obecnie, gdy ceny nawozów i środków ochrony roślin, a co za tym idzie koszty produkcji, ciągle rosną. Stąd też ważnym dla rolnika powinno być posiadanie wiedzy
w jaki najbardziej efektywny sposób stosować zabiegi ochrony i nawożenia by przyniosły skutek przy jak najmniejszym nakładzie środków finansowych oraz w sposób
najmniej uciążliwy dla środowiska.
Analizując liczbę podpisanych umów z rolnikami (tabela 2) na świadczenie
usług w ramach działania w porównaniu do ilości gospodarstw rolnych w Polsce,
korzystających z dopłat bezpośrednich (ok. 1,4 mln), wyłania się obraz małego zainteresowania tą formą wsparcia.
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Tabela 2
Stan wdrażania działania „Korzystanie z usług doradczych przez
rolników i posiadaczy lasów” przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego
Lp.

Wyszczególnienie

2.

Liczba podpisanych umów z rolnikami na
świadczenie usług w ramach działania
Liczba złożonych ARiMR wniosków o pomoc

3.

Liczba wydanych przez ARiMR decyzji
o przyznaniu pomocy

4.

Liczba złożonych w ARiMR wniosków
o płatność

5.

Liczba cesji dokonanych przez rolników

1.

Do dnia
6.05.2010

Od 6.05.
do 16.08.2010

Od 16.08.2010
do 1.09.2010

4289

250

47

4728

1

226

4269

7

0

61

0

59

704

224

49

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

By temu przeciwdziałać Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał Rozporządzenie w dniu 1 kwietnia 2010 r. poszerzające zakres usług. [Dz. U. z 2010 r.
Nr 65, poz. 416]. Widać to we wzroście liczby złożonych w ARiMR wniosków
o pomoc porównując okresy 6.05 do 16.08 oraz 16.08 do 1.09. W okresie od 16.08
do 1.09 Agencja uruchomiła także nabór wniosków w ramach działań: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Ułatwienie startu młodym
rolnikom”. Działania te cieszą się corocznie dużym zainteresowaniem wśród rolników i niejednokrotnie wymagają pomocy pracowników jednostek doradczych
w aplikowaniu o środki finansowe. Mimo to, wpływ tej zmiany w opinii Ośrodków Doradztwa Rolniczego jest niewielki, co przedstawia rysunek 1.
Poddano równocześnie analizie określenie podstawowych barier w dostępie
do działania i małego zainteresowania rolników. Z wykresu na rys. 2 wynika, że
w opinii pracowników ODR niewielki wzrost zaintersowania rolników działaniem,
mimo poszerzenia zakresu usług doradczych, wynika nadal z bariery finansowej
i motywacyjnej. Specyfika działania nakłada na rolnika obowiązek zapłaty całej
kwoty usługi łącznie z podatkiem VAT, a dopiero następnie uzyskanie refunadcji
w wysokości 80% kosztów netto. Co więcej koszt usługi określony jest w katalogu,
a pomoc przyznana gospodarstwu nie może przekroczyć w okresie 2007-2013 1500 euro. Niebagatelne znaczenie ma również mentalność rolników i bark motywacji do korzystania z takiego zakresu usług. Zniechęcająca w tym temacie jest
biurokracja oraz konieczność składania kolejnego wniosku o płatność w ARiMR
związana z uzyskaniem wsparcia. Biorąc pod uwagę, iż znaczna część rolników
korzystających z dopłat bezpośrednich i wielu działań PROW jest już zniechęcona
nadmierną biurokracją i czasochłonnością w uzyskaniu wsparcia, w efekcie coraz
częściej rezygnują oni z dalszego aplikowania o kolejne środki i wolą zapłacić za
usługę pełną kwotę, bez próby ubiegania się o refundację. Często też prywtane
podmioty doradcze są konkurencyjne dla jednostek doradztwa. Rolnik woli
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zapłacić więcej, ale przez to jest obsłużony kompleksowo, pojawiąjąc się po raz
pierwszy w Agencji dopiero w celu podpisania umowy.
Rysunek 1
Wpływ rozszerzenia zakresu usług doradczych na zainteresowanie
rolników korzystaniem ze wsparcia w ramach działania

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Rysunek 2

Bariery w dostępie do działania oraz przyczyny małego
zainteresowania rolników korzystaniem z usług doradczych

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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Jako dodatkowe czynniki wpływające na małe zainteresowanie rolnikow działaniem ODR wskazały:
– obawę przed ewentualnym ujawnieniem efektów oceny gospodarstwa,
– opóźnione uruchomienie działania (kwiecień 2009) co uniemożliwiło wielu
rolnikom i ODR powiązanie wymogów, które obowiązują lub będą obowiązywały,
– zbyt małą informację w mediach centralnych o istocie działania i wymogach
cross complicce (zasada wzajemnej zgodności),
– obawę rolników, że kontrola ARiMR w pierwszej kolejności przyjdzie do nich,
– dokumentacja sporządzona w ramach usługi doradczej nie jest wiążąca dla
innych instytucji.
Analizie poddano również propozycję zmian w zasadach udzielania pomocy
doradczej. Wyodrębniono trzy kategorie zmian, w ramach których ankietowane
jednostki miały wskazać swoje propozycje:
Pierwsza kategoria dotyczyła możliwości rozszerzenie katalogu dofinansowywanych usług. Najczęściej pojawiały się propozycje by wprowadzić:
– badanie gleb pod względem pH i zasobności w składniki pokarmowe,
– prowadzenie ksiąg rachunkowych i rozliczenie podatku VAT,
– przygotowanie wniosków i biznesplanów dla wszystkich działań PROW.
Szczególnie ważną zmianą byłoby poszerzenie katalogu usług o prowadzenie
ksiąg rachunkowych i rozliczanie podatku VAT. Coraz większa grupa rolników,
którzy inwestują w swoje gospodarstwa, jest zainteresowana rozliczaniem podatku VAT jednakże z obawy przed biurokracją i nieznajomością podstawowych
zasad rezygnuje z tego, mimo iż dla wielu gospodarstw może to być finansowo
korzystne rozwiązanie, przyczyniające się do zwiększenia inwestycji co z kolei
przełożyłby się na wzrost dochodów rolników.
Drugą kategorię stanowił problem zmian aktualnie obowiązujących cen za
usługi. Wskazywane najczęściej były następujące propozycje:
– w zał. Nr 1 i 3 rozporządzenia, w nagłówku do tabel „Rodzaje usług doradczych dla rolników oraz stawki opłat za te usługi” i „ Rodzaje dodatkowych
usług doradczych dla rolników oraz stawki za te usługi” zasadnym byłoby
dodanie słowa „maksymalne” w odniesieniu do stawek
oraz
– zniesienie VAT jako kosztu rolnika lub zmniejszenie go do 7%,
– zmniejszenie udziału rolnika do 10% dla gospodarstw mniejszych,
– podwyższenie kwoty na sporządzenie dokumentacji dla działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności
nierolniczej”,
– zróżnicowanie ceny na przygotowanie dokumentacji na „Modernizację gospodarstw rolnych” w zależności od kwoty dofinansowania i wariantu „poprawy konkurencyjności gospodarstw rolnych”.
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Szczególnie oczekiwanym i dobrym rozwiązaniem byłoby zmniejszenie udziału
rolnika do 10% dla mniejszych gospodarstw. Obecnie udział rolnika wynosi faktycznie nie 20% lecz 42% kwoty za wykonaną usługę, gdyż poza udziałem własnym
rolnik musi zapłacić jeszcze podatek VAT. Mniejsze gospodarstwa nie rozliczają się
z podatku VAT, więc ponoszą faktycznie większe koszty usługi. Alternatywnym
rozwiązaniem byłby całkowite zniesienie podatku VAT jako kosztu niekwalifikowanego lub zmniejszenie go z 22% na 7%.
Trzecia kategoria propozycji zawiera możliwość zmian w zasadach ubiegania
się o usługi. Najczęściej propozycje były następujące:
– beneficjentem tego działania powinny być podmioty doradcze, a nie jak do
tej pory rolnicy i posiadacze lasów,
– nie wiązanie korzystania z katalogu usług dodatkowych z usługą kompleksowej oceny gospodarstw w zakresie wymogów wzajemnej zgodności,
– zrezygnowanie z zapisu, że warunkiem otrzymania pomocy jest otrzymanie
decyzji pozytywnej dotyczącej dopłat bezpośrednich z roku poprzedniego
w stosunku do roku złożenia wniosku o przyznanie pomocy,
– zniesienie 20% udziału własnego od kosztów netto usługi.
Najkorzystniejszą, zdaniem pracowników ODR, zmianą byłoby przeniesienie
ciężaru aplikowania o pomoc w ramach dostosowania gospodarstw do wymagań
cross compliance na podmioty doradcze. Taka zmiana zdjęłaby z rolników i posiadaczy lasów obowiązek angażowania środków własnych, pozwalała uniknąć biurokracji, która niekiedy odstrasza i zniechęca potencjalnych beneficjentów. Wskazanie podmiotów doradczych jako beneficjentów pozwoliłoby na szersze i sprawniejsze dotarcie do klientów oraz na kompleksową obsługę gospodarstw rolnych.
Działanie byłoby wówczas zbliżone zasadami do „Wsparcia doradztwa rolniczego” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja obszarów wiejskich 2004-2006”, które znacznie przyczyniło się do wykorzystania środków finansowych z funduszy unijnych.
Badane jednostki doradztwa rolniczego zgłosiły także inne uwagi dotyczące
działania. Na uwagę zasługują następujące propozycje:
– większe korzyści formalne i finansowe dla gospodarstw, które posiadają
„kompleksową ocenę gospodarstwa” i ocenę BHP,
– program powinien obejmować wszystkie usługi w ramach cennika obowiązującego w ODR, a ocena gospodarstwa powinna być tylko jedną z wielu
usług do wyboru dla rolnika,
– małe zainteresowanie programem spowodowane jest wysokim kosztem
własnym, jaki muszą ponieść producenci rolni, tj. ok. 42% od kwoty brutto
wyszczególnionych usług,
– gospodarstwo posiadające „kompleksową ocenę gospodarstwa” bez względu na wynik, nie powinno podlegać kontroli „w zakresie cross compliance”
przez 3 lata.
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Można stwierdzić, iż najkorzystniejszym rozwiązaniem byłoby stworzenie
modelu „marchewki na kiju”. Gospodarstwa, które poddadzą się kompleksowej
ocenie poza wskazaniem uchybień i sposobu dostosowania do wymogów wzajemnej zgodności oraz BHP, powinny mieć przysłowiowa „marchewkę” w postaci
uproszczonej biurokracji, okresowego zwolnienia z kontroli w zakresie cross compliance (w celu podjęcia ewentualnych działań dostosowawczych) oraz co wydaje
się najbardziej znaczącą zachętą uzyskanie dodatkowych profitów finansowych
(chociażby większej kwoty dofinansowania przy korzystaniu z działań inwestycyjnych). Niemniej ważnym byłoby rozszerzenie katalogu usług o wszystkie usługi
określone w aktualnie obowiązujących cennikach ODR, gdyż usługi te są odpowiedzią na faktyczne potrzeby doradcze rolników.

4. Podsumowanie i wnioski
Wymagania wobec gospodarstw wynikające z korzystania z dopłat bezpośrednich powodują, iż rolnicy coraz częściej potrzebują rzetelnych informacji i pomocy w organizacji i zarządzaniu gospodarstwem rolnym. Niejednokrotnie za tego
typu usługi rolnicy i posiadacze lasów muszą ponosić koszty, a w przypadku działań
inwestycyjnych nawet dość znaczne. Obowiązek przestrzegania zasady wzajemnej
zgodności i przepisów BHP w gospodarstwach wprowadza potrzebę analizy stopnia
dostosowania gospodarstwa przez uprawnioną osobę (doradcę) posiadającą adekwatną do problematyki wiedzę. W ramach PROW 2007-2013 zostało utworzone
działanie „Korzystanie z usług doradczych rolników i posiadaczy lasów”. Z przeprowadzonych badań ankietowych w Ośrodkach Doradztwa Rolniczego wynika, iż
zainteresowanie rolników i posiadaczy lasów usługami doradczymi z zakresu dostosowania gospodarstw do wymagań wzajemnej zgodności było w analizowanym
okresie niewielkie. Spowodowane to było małym katalogiem usług doradczych podlegających finansowaniu, obawą przed biurokracją, niewiedzą o takiej możliwości.
Jednakże najbardziej kłopotliwy dla rolników jest sposób refundacji kosztów usługi. Refinansowanie wynosi tylko 80% kosztów netto (co nakłada na wnioskodawcę
obowiązek kosztów własnych w wysokości 42% kwoty brutto). Wnioskodawca musi
najpierw zapłacić za usługę a następnie uzyskać zwrot (po podpisaniu wcześniej
umowy z ARiMR, która zapewnia tę refundację).
Wnioski
Z przeprowadzonej analizy wynikają następujące wnioski:
1. Zbyt późne wprowadzenie możliwości korzystania z działania przyczyniło się
do niskiego stopnia wykorzystania pomocy finansowej na usługi doradcze;
2. Poszerzenie katalogu usług doradczych podlegających finansowaniu w opinii ODR-ów nie wpłynęło znacząco na wzrost zainteresowania działaniem,
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wynika to w szczególności z obowiązku zapłaty podatku VAT, niepełnej refundacji poniesionych kosztów, obawy przed nadmierną biurokratyzacją;
3. By działanie było w pełni efektywne w dalszym ciągu powinno ulegać zmianom, jak choćby przesunięcie obowiązku o aplikowanie środków z rolnika na
podmioty doradcze czy też dalsze poszerzanie katalogu usług doradczych.
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STRESZCZENIE

Celem opracowania była analiza zakresu korzystania przez rolników z usług doradczych Ośrodków Doradztwa Rolniczego, dofinansowywanych w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w początkowym okresie jego funkcjonowania. Wprowadzenie dofinansowania usług miało ułatwić rolnikom dostosowania gospodarstw do wymogów wzajemnej zgodności. Badania ankietowe przeprowadzono we
wszystkich 16 Wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego. Została przedstawiona
analiza ilości udzielonych usług, oceniono wpływ rozszerzenia zakresu usług doradczych
na zainteresowanie rolników korzystaniem ze wsparcia oraz określono podstawowe bariery w dostępie do działania. Omawiane zagadnienia mają istotną rolę we wdrażaniu
w/w działania, dlatego też wskazano propozycje zmian w zasadach udzielania pomocy
doradczej.
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SUM M A RY

The aim of the study was to analyze the extent of use of advisory services of the Agricultural Advisory Centers, granted under the action entitled “Use of advisory services by
farmers and forest owners’ in the Rural Development Programme 2007-2013, in the initial
phase of its functioning.
The goal of the introduction of the co-financing services were to facilitate farmers to
adapt their farms to cross-compliance requirements. Survey research was conducted in
all 16 provincial advisory centres. Analysis of the quantity of services provided has been
presented, the impact of extending the scope of advisory services to farmers’ interest in
the use of support has been evaluated and the fundamental barriers of this action have
been identified. These issues have an important role in implementing the above actions,
therefore, the proposals for changes in the rules for the provision of advisory assistance
have been indicated.
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IRENA AUGUSTYŃSKA-GRZYMEK
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej –
Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

OPŁACALNOŚĆ PRODUKCJI BROJLERÓW KURZYCH
W LATACH 2006-2010
1. Wstęp
Badania Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że w latach 2006-2010 około 90% krajowego pogłowia drobiu ogółem stanowił drób kurzy,
a 60% tego ostatniego – brojlery kurze. GUS podaje ponadto, że chowem
brojlerów kurzych, zajmowało się w analizowanym okresie około 17% gospodarstw rolnych posiadających drób kurzy [Charakterystyka gospodarstw
2008; Augustyńska-Grzymek, Wituszyńska, Żurakowska 2009; Zwierzęta gospodarskie 2010]. Z powyższych danych wynika zatem, że produkcja brojlerów
kurzych ma w Polsce duże znaczenie gospodarcze. Jest to w znacznej mierze
skutek współczesnych upodobań kulinarnych naszych rodaków. Dane statystyki
publicznej oraz szacunki ekspertów Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie wskazują
bowiem, że w latach 2006-2010 średnioroczne spożycie mięsa drobiowego (bez
podrobów) w przeliczeniu na przeciętnego Polaka utrzymywało się na poziomie
24 kg, a zdecydowaną większość tego produktu stanowiło mięso kurcząt rzeźnych
[Rynek drobiu 2010]. Krajowa produkcja brojlerów kurzych zwiększyła się w tym
okresie z 975 tysięcy ton w 2006 roku do 1390 tysięcy ton w 2010 roku. Wzrósł też
jej udział w produkcji żywca drobiowego ogółem w Polsce: z 65,8% w pierwszym
roku rozpatrywanego okresu do 72,0% w ostatnim. Badania GUS uwidoczniły
również, że produkcja brojlerów kurzych była w omawianych latach wystarczająco wysoka, by w pełni pokryć zapotrzebowanie krajowe. W związku z tym, rosnąca podaż żywca i mięsa drobiowego, a przy tym na ogół niższe niż na rynkach
zagranicznych ceny tych produktów sprzyjały ich eksportowi, głównie do państw
Unii Europejskiej. W efekcie, eksport tego mięsa wzrósł w rozpatrywanym okresie
prawie dwukrotnie: z 215 do 400 tysięcy ton. Stopniowo zwiększała się też relacja
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wyeksportowanego mięsa drobiowego do jego krajowej produkcji: z 20,7% w 2006
roku do 29,6% w 2010 roku [Jankowski, Rutkowski 2010; Rolnictwo 2010; Rynek
drobiu 2010].
Biorąc pod uwagę przytoczone informacje – a zwłaszcza fakt, że przy względnie
stabilnym w Polsce poziomie spożycia mięsa drobiowego, produkcja kurcząt rzeźnych sukcesywnie wzrastała – nasuwa się przypuszczenie, że w całym analizowanym
okresie (2006-2010) brojlery kurze były działalnością opłacalną. W związku z powyższym, podstawowym celem przeprowadzonych badań było sprawdzenie, czy przypuszczenie to jest słuszne.

2. Materiał i metoda badań
Badania dla działalności brojlery kurze przeprowadzono w ramach funkcjonującego w IERiGŻ-PIB w Warszawie systemu AGROKOSZTY1. Zaprezentowane wyniki przygotowano w oparciu o dane rzeczywiste zebrane w 2006 roku. Dla
lat 2007-2010 wykonano rachunki symulacyjne.
Dane rzeczywiste pochodzą z rozmieszczonych na obszarze całej Polski 36 indywidualnych gospodarstw rolnych, które wybrano do badań w sposób celowy. Jednostki te musiały jednocześnie należeć do zbiorowości Polskiego FADN2 i prowadzić towarową produkcję brojlerów kurzych. Wybór był dość trudny, gdyż w Polsce
dominuje przydomowy chów drobiu, a stada brojlerów są na ogół niewielkie3.
Rachunki symulacyjne dla lat 2007-2010 przygotowano przede wszystkim w oparciu o dane publikowane przez GUS tj. ceny brojlerów kurzych oraz ceny środków do
ich produkcji. Oszacowano wartość produkcji i poniesione koszty. Przyjęto przy tym
założenie, że w całym badanym okresie ilość pasz zużytych na produkcję brojlerów
była identyczna jak w 2006 roku.
W opracowaniu przedstawiono efekty produkcyjno-ekonomiczne z chowu
brojlerów kurzych w dwóch wyodrębnionych grupach gospodarstw: o najwyższym i najniższym poziomie nadwyżki bezpośredniej4 uzyskanej z produkcji
1 AGROKOSZTY – System Zbierania Danych o Produktach Rolniczych utworzony w 2004

roku w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB w Warszawie.
2 Polski FADN – System Zbierania i Wykorzystywania Danych Rachunkowych z Gospodarstw
Rolnych. Jego funkcjonowanie stało się w Polsce obowiązkowe od 2004 roku, czyli od roku wstąpienia do Unii Europejskiej. Pieczę nad nim sprawuje IERiGŻ–PIB w Warszawie.
3 GUS podaje, że w 2007 roku, przeciętnie w kraju, spośród gospodarstw utrzymujących brojlery kurze, prawie 98% posiadało do 99 sztuk tych ptaków, a tylko nieco ponad 1% jednostek utrzymywało stada liczące 3000 i więcej sztuk [Charakterystyka gospodarstw 2009].
4 Nadwyżkę bezpośrednią z produkcji brojlerów kurzych policzono jako roczną wartość produkcji uzyskaną ze 100 kg żywca drobiowego brutto, pomniejszoną o koszty bezpośrednie poniesione na jej wytworzenie. W rachunku dla działalności brojlery kurze nie uwzględniono jednolitej
płatności obszarowej ani płatności uzupełniających.
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brojlerów kurzych (w przeliczeniu na 100 kg żywca drobiowego brutto5) na tle średnich wyników z całej rozpatrywanej zbiorowości. Do pierwszej z grup, określonej
mianem gospodarstw najlepszych, spośród całej analizowanej zbiorowości wybrano 25% gospodarstw z tzw. „górnego pułapu”, czyli tych, w których nadwyżka była
najwyższa. Do drugiej, zwanej gospodarstwami najsłabszymi, zakwalifikowano 25%
gospodarstw „dolnego pułapu”, tzn. te, które cechowały się najniższą nadwyżką bezpośrednią z badanej działalności. Celem wyłonienia tych grup było zobrazowanie
zróżnicowania efektów chowu brojlerów kurzych w polskich gospodarstwach rolnych oraz zidentyfikowanie podstawowych czynników, które o tym decydują. W badaniach wykorzystano pionową i poziomą analizę wyników produkcyjno-ekonomicznych. Pierwsza z analiz sprowadzała się głównie do przedstawienia, zaistniałych w rozpatrywanych próbach gospodarstw, zmian wartości produkcji, kosztów
i dochodów z produkcji brojlerów w kolejnych latach badań, druga – do porównań
wyników wyodrębnionych grup gospodarstw funkcjonujących w tym samym czasie
[Goraj, Mańko 2009; Horizontal Analysis 2011]. Kategorie kosztowe i dochodowe
wykonanych rachunków obliczono według schematu 1.
Schemat 1
Sposób obliczania dochodu z działalności brojlery kurze
Wartość produkcji
żywiec drobiowy (brojlery kurze)

–

Koszty bezpośrednie
wymiana stada (pisklęta)
pasze pochodzące z poza gospodarstwa (np. pasze treściwe, dodatki paszowe)
pasze własne z produktów potencjalnie towarowych (pasze treściwe)
pozostałe koszty bezpośrednie (np. ubezpieczenie zwierząt, usługi
weterynaryjne)

=
–

Nadwyżka bezpośrednia
Koszty pośrednie
koszty pośrednie rzeczywiste (np. energia elektryczna, opał, paliwo, podatek
rolny amortyzacja (budynków i budowli, środków transportowych, maszyn
i urządzeń) koszt czynników zewnętrznych (praca najemna, czynsze, odsetki
od zobowiązań)

=

Dochód z działalności
5 Produkcję żywca brutto określono jako sumę produkcji żywca drobiowego netto
oraz wagi piskląt brojlerów kurzych w chwili zakupu. Produkcję żywca netto ujęto zaś
jako roczny przyrost wagowy brojlerów kurzych uzyskany na stadzie tego drobiu.
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Wartość produkcji brojlerów kurzych to w tym przypadku wartość 100 kg wyprodukowanego żywca drobiowego brutto. Określono ją w oparciu o średnie ceny sprzedaży. Wielkość kosztów ogółem (tzn. sumę kosztów bezpośrednich i pośrednich)
ustalono na podstawie faktycznie poniesionych kosztów. Wartość produkcji oraz
koszty bezpośrednie obliczono w oparciu o dane systemu AGROKOSZTY. Poziom
kosztów pośrednich określono przy wykorzystaniu bazy Polskiego FADN.
Opłacalność produkcji brojlerów kurzych pozwala określić wskaźnik opłacalności produkcji ogółem, będący wyrażoną w procentach relacją wartości produkcji do kosztów ogółem (w przeliczeniu na 100 kg żywca brutto) – schemat 2.
Schemat 2
Wskaźnik opłacalności
produkcji ogółem [%]

wartość produkcji ogółem
=
koszty ogółem

x 100

Im wynik powyższego wskaźnika był wyższy od 100, tym opłacalność omawianej działalności była większa, jednak gdy był on niższy od 100 oznaczało to, że
produkcja przynosiła straty [Encyklopedia… 1984].

3. Informacje o uzyskiwanych efektach produkcyjnych i cenach oraz
nakładach pracy ponoszonych przez badane gospodarstwa rolne
w 2006 roku
W 2006 roku, w przyjętych do badań gospodarstwach wyprodukowano średnio ponad 500 ton żywca brutto brojlerów kurzych. W grupie gospodarstw najlepszych produkcja była o 18,1% mniejsza od średniej, a w najsłabszych o 2,8%
większa – tabela 1.
Tabela 1
Podstawowe informacje o wielkości produkcji i cenach sprzedaży
brojlerów kurzych oraz poniesionych nakładach pracy
Średnio
w badanych
gospodarstwach

Wyszczególnienie

W próbie gospodarstw
najlepszych

najsłabszych

Produkcja żywca brojlerów kurzych brutto

[t/gosp.]

509

417

523

Średnia waga sprzedawanych brojlerów

[kg/szt.]

2,29

2,23

2,23

Średnioroczna cena sprzedaży żywca

[zł/kg]

2,52

2,74

2,44

Nakłady pracy ogółem na 100 kg żywca brutto [godz.]

1,1

0,9

1,5

Udział nakładów pracy własnej w nakładach pracy
ogółem
[%]

50,1

57,7

41,9

Źródło: Opracowanie na podstawie danych systemu AGROKOSZTY.
Dane rzeczywiste dla 2006 roku.
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Średnio w badanych gospodarstwach waga sprzedawanych brojlerów wynosiła
2,29 kg, podczas gdy w obu wyodrębnionych grupach była nieco niższa (o 2,6%),
wynosiła 2,23 kg. Co zaś się tyczy ceny sprzedaży 1 kg omawianego żywca, średnio w próbie ukształtowała się ona na poziomie 2,52 zł; w jednostkach najlepszych
była prawie o 9% wyższa, a w najsłabszych o ponad 3% niższa. Przypuszcza się, że
różnice te były przede wszystkim odzwierciedleniem umiejętności zarządczych
kierowników badanych jednostek. Co więcej, kierownicy tych ostatnich mają
prawdopodobnie mniejszą siłę przetargową przy negocjacji cen.
Kolejnymi, zebranymi w ramach systemu AGROKOSZTY informacjami są
dane o poniesionych nakładach pracy (własnej i obcej). Wynika z nich, że średnio
w badanej próbie, na obsługę brojlerów kurzych – w przeliczeniu na 100 kg żywca
brutto – przeznaczano 1,1 godziny, przy czym 50% tego czasu przypadało na członków rodziny rolniczej. W gospodarstwach najlepszych pracochłonność produkcji
była trochę mniejsza od średniej – o 18,2%, a w najsłabszych większa – o 36,4%.
Gospodarstwa najlepsze i najsłabsze różniły się więc pod względem osiąganych z chowu żywca drobiowego efektów produkcyjnych i cen oraz ponoszonych
nakładów pracy. Dlatego też, w dalszej części opracowania przede wszystkim prezentowane będą wyniki uzyskiwane w obu tych grupach – często w odniesieniu
do całej rozpatrywanej zbiorowości.

4. Efekty ekonomiczne produkcji brojlerów kurzych
w latach 2006-2010
Przeprowadzone obliczenia wykazały, że w kolejnych latach badań wartość
produkcji oraz wysokość kosztów poniesionych na 100 kg żywca brutto brojlerów
kurzych zmieniały się różnokierunkowo. W konsekwencji, wahał się też poziom
zrealizowanego dochodu. Należy jednak zauważyć, że w całym rozpatrywanym
okresie, w analizowanej zbiorowości gospodarstw oraz w jednostkach najlepszych
możliwe było uzyskanie dochodu z przedmiotowej działalności, podczas gdy
w najsłabszych chów brojlerów był niedochodowy – tabela 2.
W rozpatrywanym pięcioleciu (2006-2010) wyższą niż średnia wartość produkcji z brojlerów kurzych uzyskiwano w jednostkach najlepszych, a niższą
– w najsłabszych. Oceniając sytuację w kolejnych latach, najkorzystniejszy pod
tym względem okazał się 2009 rok, a najsłabszy – 2006 rok. O wartości produkcji
decydowała cena sprzedaży żywca drobiowego. Średnio w badanej próbie cena
ta w niewielkim stopniu odbiegała od przeciętnej ceny skupu brojlerów kurzych
w Polsce. Jednak w przypadku jednostek najlepszych i najsłabszych różnice były
zdecydowanie większe. Wyraźnie obrazują to dane z 2006 roku – tabela 1 i 3.
Z notowań GUS wynika, że największy wzrost średniorocznej ceny skupu brojlerów kurzych w porównaniu z rokiem poprzednim (z 2,50 do 3,17 zł/kg żywca)
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odnotowano w 2007 roku, wynosił on prawie 27% i był, jak podają eksperci z IERiGŻ-PIB, rezultatem wysokiej dynamiki eksportu żywca i mięsa drobiowego. W kolejnych
latach ceny skupu żywca były również odbiciem zmian dynamiki eksportu powyższych produktów: w 2008 roku – spowolnienia, a w 2009 roku – ożywienia.
Wartość produkcji, koszty i dochody z chowu brojlerów kurzych
w latach 2006-2010 (w zł/100 kg żywca drobiowego brutto)
Wyszczególnienie

2006

2007

2008

Tabela 2

2009

2010

Średnio w badanych gospodarstwach
Wartość produkcji

252

319

319

341

324

Koszty bezpośrednie

214

242

275

267

262

Nadwyżka
bezpośrednia

38

77

44

74

62

Koszty pośrednie

33

35

39

41

41

5

42

5

33

21

247

277

314

308

303

Dochód z działalności
KOSZTY OGÓŁEM

W próbie gospodarstw najlepszych
Wartość produkcji

274

347

345

372

353

Koszty bezpośrednie

196

223

249

246

242

Nadwyżka
bezpośrednia

78

124

96

126

111

Koszty pośrednie

37

38

43

53

54

Dochód z działalności

41

86

53

73

57

233

261

292

299

296

KOSZTY OGÓŁEM

W próbie gospodarstw najsłabszych
Wartość produkcji

244

310

312

330

314

Koszty bezpośrednie

247

280

323

306

302

-3

30

-11

24

12

Nadwyżka
bezpośrednia
Koszty pośrednie

35

35

41

43

44

Dochód z działalności

-38

-5

-52

-19

-32

KOSZTY OGÓŁEM

282

315

364

349

346

Źródło: Opracowanie na podstawie danych systemu AGROKOSZTY;
dla 2006 roku dane rzeczywiste, dla lat 2007-2010 dane szacunkowe.

W 2010 roku, średnioroczna cena skupu kurcząt rzeźnych ukształtowała się na
podobnym poziomie jak w latach 2007-2008, wynosiła 3,21 zł/kg żywca i po raz
pierwszy w całym badanym okresie była niższa w porównaniu z rokiem poprzednim (o 5%). Zadecydowały o tym relatywnie niskie ceny drobiu na początku 2010
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roku. Dla przykładu: w styczniu cena skupu kurcząt rzeźnych wynosiła średnio
2,91 zł/kg żywca, a w lutym – 2,99 zł/kg. Dla porównania: w czerwcu płacono
za ten drób średnio 3,42 zł/kg, a w sierpniu o kilka groszy więcej. Podstawową
przyczyną niekorzystnych cen skupu żywca brojlerów kurzych na początku 2010
roku, była dość duża w tym okresie podaż mięsa drobiowego w krajowym handlu
detalicznym. Co zaś się tyczy 2011 roku, eksperci przewidują, że w jego pierwszej połowie ceny polskiego drobiu będą zbliżone, do tych z końca 2010 roku,
ale w drugiej – prawdopodobnie wzrosną [Skup i ceny produktów 2008; Skup
i ceny produktów 2010; Rynek drobiu 2009; Rynek drobiu 2010; Ceny wieprzowiny 2010; Rynek rolny 2010; Średnie miesięczne ceny 2010].
Tabela 3
Ceny skupu brojlerów kurzych i dynamika ich zmian w latach 2006-2010,
wg danych GUS
Wyszczególnienie
Ceny skupu

[zł/kg żywca]

Dynamika zmian cen, rok poprzedni = 100

2006

2007

2008

2009

2010*

2,50

3,17

3,17

3,38

3,21

x

126,8

100,0

106,6

95,0

* Cenę skupu brojlerów w 2010 roku oszacowano na podstawie danych GUS z okresu
I-X 2010 roku. [x] - oznacza, że wykonanie obliczeń nie było uzasadnione.
Źródło: Opracowanie na podstawie danych GUS.

Badania wykazały, że w analizowanych próbach gospodarstw najniższy poziom kosztów ogółem produkcji brojlerów kurzych (w przeliczeniu na 100 kg
żywca drobiowego brutto) odnotowano w 2006 roku. Najwyższy zaś, w 2008 roku
– w całej badanej zbiorowości i jednostkach najsłabszych, a w 2009 roku – w gospodarstwach najlepszych. W omawianym okresie najniższe koszty produkcji
żywca odnotowano w gospodarstwach najlepszych, a najwyższe – w najsłabszych.
Dla przykładu, w 2006 roku w grupie najlepszych w relacji do najsłabszych poziom kosztów ogółem był niższy o 17%, a w 2010 roku – o 14% (tabela 2).
Koszty ogółem produkcji drobiu zależą od cen i ilości środków wykorzystanych na
tę produkcję: piskląt do wymiany stada, pasz czy energii elektrycznej. Dynamikę zmian
cen niektórych z nich przedstawiono na wykresie 1. Uwidacznia on, że w kolejnych
latach średnioroczna cena detaliczna piskląt brojlerów kurzych sukcesywnie wzrastała,
choć najwyższą dynamikę jej zmiany w stosunku do roku poprzedniego stwierdzono
w 2007 roku – 112,6%. Warto dodać, że w 2006 roku za jedno pisklę płacono w Polsce
średnio 1,03 zł, a w 2010 roku – 1,30 zł, czyli o ponad 26% więcej. Wykres 1. ukazał też
duże, a do tego różnokierunkowe wahania cen mieszanki przemysłowej oraz pszenicy, co może wskazywać na różnorakie zmiany cen innych pasz stosowanych w chowie
drobiu.
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Wykres 1
Dynamika zmian cen piskląt oraz wybranych pasz wykorzystywanych
w produkcji brojlerów kurzych w latach 2006-2010

* W przypadku 2010 roku cenę piskląt oszacowano na podstawie danych z okresu
I-VIII , cenę mieszanki paszowej - na podstawie danych z okresu I-VII, a cenę pszenicy - na podstawie danych z miesięcy I-X.
Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.

W celu lepszego rozpoznania kosztów ogółem produkcji brojlerów kurzych przeanalizowano ich strukturę (tabela 4). Okazało się, że zdecydowaną ich większość
stanowiły koszty bezpośrednie – 82-88%. Wśród nich największy udział miał łączny
koszt pasz – 72-76%, a następnie koszt wymiany stada – 19-20%. Podobną opinię, co
do udziału kosztu pasz wyraziła w 2000 roku Świerczewska, która stwierdziła, że stanowi on 70% nakładów poniesionych na produkcję brojlerów [Świerczewska 2000].
Tabela 4
Struktura kosztów produkcji brojlerów kurzych w 2010 roku
(w %) w przeliczeniu na 100 kg żywca drobiowego brutto
Wyszczególnienie
Koszty ogółem
Koszty bezpośrednie

Średnio w badanych
gospodarstwach
100,0
86,2

W próbie gospodarstw
najlepszych

najsłabszych

100,0
100,0

81,8

100,0
100,0

87,5

100,0

z tego wymiana stada

19,8

19,4

18,9

pasze z zewnątrz gospodarstwa

72,1

69,8

75,2

pasze własne z produkt. towarow.

1,1

2,5

0,3

pozostałe koszty bezpośrednie

6,9

8,3

5,6

Koszty pośrednie

13,8

18,2

12,5

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych systemu AGROKOSZTY.
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Udział kosztu wymiany stada był w badanych próbach gospodarstw niemal
identyczny, a do tego stosunkowo nieduży, w związku z tym, o poziomie kosztów
bezpośrednich decydowały koszty pasz. Najmniejszym ich udziałem wyróżniały się
jednostki najlepsze, można więc sądzić, że wykorzystanie pasz w tych gospodarstwach było najefektywniejsze. Aby to sprawdzić określono zużycie poszczególnych
rodzajów pasz w przeliczeniu na 100 kg przyrostu brojlerów kurzych – tabela 5.
Tabela 5
Zużycie pasz na 100 kg przyrostu brojlerów kurzych
Wyszczególnienie
Produkcja żywca netto (przyrost)

[t/gosp.]

Średnio
w badanych
gospodarstwach

W próbie gospodarstw

najlepszych

najsłabszych

499

409

512

Na 100 kg przyrostu
Pasze z zewnątrz gospodarstwa
z tego: pasze treściwe

1,97

1,81

2,42

z tego: koncentr. i mieszanki przem.

1,57

1,39

2,02

ziarna i śruty ze zbóż

0,32

0,30

0,36

śruty poekstrakcyjne

0,08

0,10

0,04

[dt]

pozostałe treściwe

0,00

0,02

0,00

[kg]

1,54

0,81

0,16

Pasze własne z produktów towarowych
z tego: pasze treściwe
[dt]

0,08

0,10

0,00

z tego: ziarna i śruty ze zbóż

0,08

0,10

0,00

dodatki mineralne i paszowe

Źródło: Jak w tabeli 1.

Podstawą żywienia brojlerów kurzych były pasze treściwe, głównie koncentraty i mieszanki przemysłowe oraz pochodzące z zakupu ziarna i śruty zbożowe
(tabela 5, wykres 2). Jednak w gospodarstwach najlepszych, w porównaniu z najsłabszymi, pasz tych zużyto wyraźnie mniej: koncentratów i mieszanek o 31,2%,
a ziarna i śrut o 16,7%, co oznacza że wykorzystanie pasz było racjonalniejsze.
Co więcej, w grupie najlepszych, w przeciwieństwie do najsłabszych, w żywieniu
brojlerów stosowano także, tańsze od zakupionych, ziarna i śruty zbożowe z własnej produkcji.
W opinii ekspertów wielkość zużycia pasz decyduje o opłacalności produkcji
brojlerów kurzych [Świerczewska 2000]. Decyduje o tym również struktura ich zużycia. Mając więc na uwadze, że w żywieniu brojlerów stosowano głównie pasze
treściwe, przeanalizowano strukturę ich spasania (wykres 2). Wykazano, że w gospodarstwach najlepszych, w odniesieniu do najsłabszych, mniejszy był udział pasz
relatywnie najdroższych – koncentratów i mieszanek przemysłowych (wynosił 72,8
wobec 83,4%), a większy znacząco tańszych produktów ze zbóż (21,0 wobec 14,9%).
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Struktura zużycia pasz treściwych na 100 kg przyrostu
brojlerów kurzych (w %)

Wykres 2

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych systemu AGROKOSZTY.
Dane rzeczywiste dla 2006 roku.

Znawcy rynku drobiu oceniają, że w najbliższych latach koszty produkcji brojlerów kurzych w krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce, znacząco wzrosną [Rynek drobiu 2010]. Już teraz przyczyniają się do tego wprowadzone w połowie 2010
roku, bardziej restrykcyjne przepisy odnoszące się do dobrostanu i zdrowia zwierząt. Ponadto, w niedalekiej przyszłości może zostać wprowadzony zakaz stosowania w chowie drobiu kokcydiostatyków6, jak też podawania kurczętom pasz z roślin
genetycznie modyfikowanych. Co zaś się tyczy obecnego 2011 roku, przewiduje się
znaczący wzrost cen pasz, wynikający ze słabszych niż w 2009 roku ubiegłorocznych zbiorów zbóż w kraju i na świecie [Jankowski, Rutkowski 2010; Mroczkowski,
Kowaliszyn, Sitkowska 2010; Rynek drobiu 2010; Rynek pasz 2010; Wężyk 2010].
Wykonane rachunki uwidoczniły, że w latach 2006-2010, średnio w badanych gospodarstwach produkcja brojlerów kurzych pozwoliła na osiągnięcie dochodu z działalności – tabela 2. Najwyższy jego poziom uzyskano w 2007 roku (42 zł/100 kg żywca
brutto), pozwolił on na pełną opłatę nakładów pracy rolnika i jego rodziny. Jednak
w 2006 i 2008 roku zrealizowany dochód był tak niski (5 zł), że oszacowana według
stawki parytetowej7 opłata nakładów pracy własnej nie była możliwa – wykres 3.
6

Kokcydiostatyki – antybiotyki lub chemioterapeutyki dotychczas dozwolone do stosowania u drobiu, wykorzystywane w profilaktyce lub leczeniu kokcydiozy – choroby wywoływanej przez pierwotniaki z rodzaju Eimeria [http://pl.wikipedia.org/wiki/Kokcydiostatyki;
Mrozowski 2011].
7 Stawkę parytetową obliczono na podstawie danych o wynagrodzeniach pracowników całej gospodarki narodowej, przy założeniu że rolnik pracuje rocznie 2200 godzin.
W przypadku 2010 roku stawkę parytetową oszacowano w oparciu o dane z okresu I-IX.
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Wykres 3
Dochód z działalności brojlery kurze średnio w badanej zbiorowości
i w gospodarstwach najlepszych - w przeliczeniu na 1 godzinę pracy rolnika w relacji do stawki parytetowej, w latach 2006-2010

Źródło: Jak w przypadku wykresu 2.

W gospodarstwach najlepszych ekonomiczne efekty produkcji brojlerów kurzych były bardziej spektakularne niż wyżej opisane. Osiągnięty dochód wynosił
od 41 zł/100 kg żywca brutto w 2006 roku do 86 zł w 2007 roku i przewyższał poziomem średni wynik rozpatrywanej zbiorowości: od około 2 razy w 2007 i 2009
roku do prawie 11 razy w 2008 roku (tabela 2). Dochód ten w przeliczeniu na
1 godzinę pracy rolnika był wielokrotnie wyższy niż oszacowana stawka parytetowa (w 2007 roku – aż 17-krotnie), umożliwiał więc pełną opłatę nakładów pracy
własnej. Natomiast w gospodarstwach najsłabszych – w całym badanym okresie wartość produkcji 100 kg żywca brojlerów kurzych nie była w stanie pokryć
poniesionych kosztów (ogółem). W 2006 i 2008 roku nie pokryte zostały nawet
koszty bezpośrednie (nadwyżka bezpośrednia wynosiła odpowiednio: -3 i -11 zł).
Rozpatrywana działalność nie przynosiła dochodu, a ponadto często generowała
duże straty – tabela 2.

5. Opłacalność produkcji brojlerów kurzych
Analizując wskaźniki opłacalności produkcji brojlerów kurzych zauważono, że
w całym omawianym okresie średnio w badanych gospodarstwach kształtowały się
one powyżej 100%. Produkcja zdawała się być opłacalna, jednak w 2006 i 2008 roku
nadwyżka wartości produkcji nad poniesionymi kosztami wynosiła tylko około 2%.
W gospodarstwach najlepszych opłacalność brojlerów kurzych była znacznie wyż-
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sza, wielkości obliczonych wskaźników były o kilkanaście (12,4-17,8) pkt. proc. korzystniejsze niż średnio w zbiorowości. W grupie najsłabszych gospodarstw chów
brojlerów był nieopłacalny, a największą stratę na produkcji stwierdzono w 2008
roku – tabela 6.
Tabela 6
Opłacalność produkcji brojlerów kurzych w wyodrębnionych grupach
gospodarstw (w %)
Wyszczególnienie

2006

2007

2008

2009

2010

102,0

115,2

101,6

110,7

106,9

najlepszych

117,6

133,0

118,2

124,4

119,3

najsłabszych

86,5

98,4

85,7

94,6

90,8

W próbie
gospodarstw

Średnio w badanych
gospodarstwach

Źródło: Jak w tabeli 4.

Rozpatrując zmiany opłacalności brojlerów kurzych w kolejnych latach badań
stwierdzono, że w 2007 i 2009 roku o jej wyraźnym zwiększeniu w porównaniu
odpowiednio z 2006 i 2008 rokiem zadecydował wzrost wartości produkcji wynikający z podwyższenia cen skupu drobiu (tabela 3 i 7). Natomiast pogorszenie opłacalności produkcji w 2008 roku wynikało głównie ze wzrostu kosztów,
zwłaszcza bezpośrednich, o których decydowały ceny pasz. W 2010 roku, spadek opłacalności był w dużym stopniu skutkiem niskich cen drobiu w pierwszych
miesiącach roku. Dynamikę zmian wartości produkcji i kosztów chowu brojlerów
kurzych zaprezentowano na przykładzie średnich danych dla całej zbiorowości –
tabela 7.
Tabela 7
Dynamika zmian wartości produkcji i kosztów chowu
brojlerów kurzych w latach 2006-2010, rok poprzedni = 100
Wyszczególnienie
Wartość produkcji

Średnio w badanych gospodarstwach
2007

2008

2009

2010

126,6

100,0

106,9

95,0

Koszty ogółem

112,1

113,4

98,1

98,4

z tego:

113,1
106,1

113,6
111,4

97,1
105,1

98,1
100,0

koszty bezpośrednie
koszty pośrednie

Źródło: Jak w tabeli 4.

Zastanawiając się zaś nad opłacalnością produkcji brojlerów po 2010 roku,
wzięto pod uwagę obecne realia oraz opinie ekspertów, co do przyszłych zmian
na rynku drobiu. Prognozy nie są zbyt optymistyczne, wynika z nich bowiem, że
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w 2011 roku nie należy spodziewać się poprawy opłacalności produkcji brojlerów
kurzych w porównaniu z 2010 rokiem. Istnieje jednak możliwość, że utrzyma się
ona na niezmienionym poziomie, bowiem pomimo prawdopodobnie wyższych
kosztów produkcji, w wyniku przewidywanego wzrostu eksportu wyższe mogą
być średnioroczne ceny sprzedaży żywca drobiowego [Rynek drobiu 2010]. Opłacalność produkcji drobiarskiej w kolejnych latach, stoi pod jeszcze większym znakiem zapytania. Znawcy rynku drobiu uważają, że zmiany w polityce importowej
niektórych krajów spoza bloku Unii Europejskiej np. w Rosji, mogą docelowo
przyczyniać się do konieczności sprzedaży nadwyżek polskiego żywca i mięsa
drobiowego po cenach niższych niż dotychczas. To zaś, przy założeniu dalszego
wzrostu kosztów chowu drobiu, może znacząco pogorszyć ekonomiczne wyniki
produkcji brojlerów kurzych w Polsce [Wężyk 2010].

6. Podsumowanie
Na podstawie wykonanych dla działalności brojlery kurze rachunków można
uznać, że w latach 2006-2010 w gospodarstwach produkujących 400-500 ton drobiu rocznie opłacalność tej produkcji była na ogół niska. Wśród badanych jednostek znajdowały się jednak takie, w których chów kurcząt był wysoce opłacalny,
jak i takie, gdzie był nieopłacalny. Gospodarstwa te określono jako najlepsze inajsłabsze. Ich wyniki różniły się między sobą oraz w odniesieniu do całej rozpatrywanej zbiorowości. Badania wykazały, że:
■ w gospodarstwach najlepszych i najsłabszych średnioroczne ceny sprzedaży
1 kg kurcząt rzeźnych były w badanych latach odpowiednio o 9% wyższe
i o 3% niższe niż średnio w zbiorowości; decydowały o tym prawdopodobnie umiejętności zarządcze kierowników tych jednostek,
■ w grupie najlepszych pracochłonność chowu brojlerów kurzych była o 40,0%
niższa niż w najsłabszych i o 18,2% niższa niż w całej próbie, co oznacza że
gospodarstwa najlepsze efektywniej wykorzystywały zasoby pracy,
■ w strukturze kosztów ogółem produkcji brojlerów kurzych największy udział
miały koszty bezpośrednie – 82-88%; wśród nich 19-20% stanowił koszt wymiany stada, a 72-76% – łączny koszt pasz; ten ostatni zadecydował zatem
o poziomie kosztów ogółem,
■ podstawą żywienia drobiu są pasze treściwe; w strukturze ich zużycia koncentraty i mieszanki paszowe stanowiły 72,8-83,4%, a pochodzące z zakupu ziarna i śruty ze zbóż – 14,9-21,0%; w gospodarstwach najlepszych udział tych
pierwszych był niższy, a drugich wyższy niż w najsłabszych; ponadto w jednostkach najlepszych zużycie wspomnianych grup pasz na 100 kg przyrostu
produkcji było odpowiednio o 31,2 i 16,7% mniejsze niż w najsłabszych,
■ w badanych próbach gospodarstw najwyższy poziom dochodu i opłacalności produkcji brojlerów kurzych stwierdzono w 2007 roku; wynikało to z ko-
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rzystnej relacji cen żywca drobiowego do cen środków wykorzystywanych
do jego produkcji,
■ w omawianych latach, w jednostkach najlepszych uzyskano kilkakrotnie
wyższy dochód z działalności (od 2 do 11 razy) niż średnio w badanych gospodarstwach, natomiast w grupie najsłabszych produkcja była niedochodowa, przynosiła straty,
■ w całym rozpatrywanym okresie, w gospodarstwach najlepszych dochód
z chowu brojlerów w przeliczeniu na 1 godzinę pracy własnej wielokrotnie
przewyższał oszacowaną stawkę za tę pracę, umożliwiał więc pełne opłacenie
wspomnianych nakładów. W grupie najsłabszych wartość produkcji nie pokrywała nawet bezpośrednich i pośrednich kosztów chowu, opłata nakładów
pracy własnej była więc niemożliwa.
Reasumując, z przeprowadzonych badań wynika, że opłacalność produkcji
brojlerów kurzych zależy w pewnym stopniu od cen sprzedaży żywca drobiowego,
ale przede wszystkim od kosztu spasanych pasz, wynikającego z gospodarowania
poszczególnymi z nich. W jednostkach najlepszych gospodarowanie to było bardziej racjonalne niż w pozostałych, w efekcie opłacalność omawianej działalności
była w nich najwyższa.
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23. Zwierzęta gospodarskie w 2009 r. (2010): GUS, Warszawa, 82 i 86.
24. http://pl.wikipedia.org/wiki/Kokcydiostatyki.

IRENA AUGUSTYŃSKA-GRZYMEK
OPŁACALNOŚĆ PRODUKCJI BROJLERÓW KURZYCH W LATACH 2006-2010

Słowa kluczowe: brojlery kurze, koszty i dochody z produkcji brojlerów, opłacalność
produkcji
STRESZCZENIE

W artykule przedstawiono rachunki kosztów i dochodów z produkcji brojlerów kurzych w latach 2006-2010. Dla roku 2006 podstawą ich przeprowadzenia były dane rzeczywiste zebrane w indywidualnych gospodarstwach rolnych, dla lat kolejnych – dane
GUS i własne szacunki. W pracy omówiono też opłacalność produkcji tego drobiu. Wyniki z chowu brojlerów zaprezentowano średnio dla badanej zbiorowości oraz – w celu
pokazania zróżnicowania – w gospodarstwach najlepszych i najsłabszych, wybranych pod
względem uzyskanej z badanej działalności nadwyżki bezpośredniej.
Badania uwidoczniły, że w omawianym okresie, średnio w jednostkach wytwarzających około 500 ton żywca brojlerów kurzych rocznie, produkcja tego drobiu przynosiła nieduży dochód, a jej opłacalność była niska. Jednak w gospodarstwach najlepszych
wspomniana działalność była wyraźnie dochodowa i wysoce opłacalna, a w najsłabszych
– zdecydowanie nieopłacalna. Wykazano również, że o opłacalności chowu brojlerów kurzych decydował przede wszystkim koszt pasz wykorzystywanych w ich żywieniu.
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IRENA AUGUSTYŃSKA-GRZYMEK
PROFITABILITY OF TABLE CHICKENS’ PRODUCTION IN PERIOD OF 2006-2010

Key words: table chickens, costs and incomes of broilers production, profitability
of production
SUM M A RY

The paper presents accounts of the costs and incomes of the table chickens’ production in period of 2006-2010. The accounts for the 2006 were based on real data collected
on private farms, for the next years Central Statistical Office data and own estimations
were used. The paper also analyzes the broilers production profitability. Results from the
fattening table chickens are presented as averages for the surveyed sample and – in order
to show the diversity – in the best and weakest farms considering the gross margin level.
The study revealed that in the analyzed period, on farms producing about 500 tones of
table chickens per year, income and profitability level was low. However, in the best farms,
table chickens production was very profitable as opposed to the weakest farms, in which it
was definitely unprofitable. The researches also demonstrate that the profitability of fattening table chickens depends on the feeding stuff cost.
e-mail: Irena.Augustynska@ierigz.waw.pl
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POLSKIE DORADZTWO ROLNICZE WOBEC NOWYCH WYZWAŃ
W RAMACH UE
Pod takim tytułem w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się w dniu 7 grudnia
2010 roku konferencja, w której uczestniczyli: posłowie, Tadeusz Nalewajk – podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Maria Sondij Korulczyk – dyrektor Departamentu Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki, przedstawiciele instytutów badawczych i uczelni, dyrektorzy Departamentów Rozwoju
Wsi i Rolnictwa Urzędów Marszałkowskich, dyrektorzy jednostek doradztwa
rolniczego, przedstawiciele Izb Rolniczych, dyrektorzy i nauczyciele szkół rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Organizatorami
konferencji byli:
– Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie,
– Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk,
– Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.
Celem konferencji była dyskusja nad zadaniami jednostek doradztwa rolniczego, w tym również zadaniami wynikającymi z reformy Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku. Konferencja była okazją do wymiany doświadczeń i poglądów
dotyczących funkcjonowania jednostek doradztwa rolniczego nadzorowanych od
ponad roku przez Urzędy Marszałkowskie. W związku ze zmienioną podległością
i nowymi zadaniami dla doradztwa rolniczego dużo miejsca w referatach i dyskusji poświęcono polepszeniu warunków funkcjonowania i większej efektywności
pracy jednostek doradztwa rolniczego. Otwierając konferencję podsekretarz stanu Tadeusz Nalewajk podkreślił rolę doradztwa rolniczego w podnoszeniu konkurencyjności polskiego rolnictwa. Wyraził przekonanie, że zmiana podległości
ośrodków doradztwa rolniczego nie powinna przyczynić się do zmniejszenia
efektywności pracy służb doradczych. Wskazał również na coraz to nowe zadania
dla doradztwa związane z potrzeba konkurencyjności polskiego rolnictwa i nowymi wymaganiami jakościowymi w stosunku do produktów rolniczych.
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Program konferencji obejmował następujące wystąpienia:
■ „Nauka i transfer wiedzy w doradztwie rolniczym” – dr hab. inż. Eugeniusz
Chyłek, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
■ „Aktualny stan rozwoju doradztwa rolniczego w Polsce – szanse i zagrożenia” – prof. dr hab. Józef Kania, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,
■ „Doradztwo rolnicze w perspektywie wyzwań globalnych wobec wsi i rolnictwa” – prof. dr hab. Katarzyna Duczkowska-Małysz, Szkoła Główna
Handlowa w Warszawie;
■ „Perspektywy rozwoju doradztwa rolniczego w Polsce w świetle nowych wyzwań i reformy WPR” – dr Mirosław Drygas, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk w Warszawie;
■ „Doradztwo rolnicze jako instrument innowacyjności na obszarach wiejskich
i w rolnictwie – prof. dr hab. Andrzej P. Wiatrak, Uniwersytet Warszawski;
■ „Potrzeby doradcze w świetle opinii rolników” – prof. dr hab. Sławomir Zawisza, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy;
■ „Problemy doradztwa rolniczego w optyce Parlamentu Europejskiego” –
dr inż. Czesław Siekierski, Parlament Europejski.
Dr hab. Eugeniusz Chyłek w swoim referacie wskazywał na szeroki zakres oddziaływania czynników zewnętrznych kształtujących efektywność funkcjonowania
doradztwa rolniczego, w tym między innymi: uwarunkowania formalno-prawne,
kapitał ludzki i jego jakość, dostęp do informacji i nowoczesnych technik komunikowania się, dostęp do informacji wynikających z badań naukowych, źródło i zakres
finansowania, a także potrzeby i oczekiwania odbiorców usług doradczych. Jako
strategiczny cel doradztwa rolniczego wspieranego przez transfer wiedzy i innowacji
z nauki wskazał poprawę konkurencyjności polskiego rolnictwa. Założeniem WPR
po 2013 roku jest zaspokojenie przez rolnictwo rosnących potrzeb żywnościowych
i poza żywnościowych z równoczesnym zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Zwiększanie produktywności ziemi i efektywności ekonomicznej w rolnictwie
jest niemożliwe bez wdrażania nowych technologii produkcji. Polepszenie współpracy między nauką i praktyką rolniczą będzie niezbędne, a potrzeba wdrażania nowych technologii produkcji silniejsza niż dotychczas. Komisja Europejska w trakcie
specjalnego posiedzenia ds. rolnych w dniu 6 grudnia 2010 roku zaproponowała
rozszerzenie zakresu systemu doradztwa rolniczego (FAS – Farm Advisory Service),
utworzonego w państwach członkowskich UE na mocy rozporządzenia Rady (WE)
73/2009 o nowe kompetencje z zakresu usług doradczych dotyczące zrównoważonego rozwoju rolnictwa oraz zarządzania gospodarstwem rolnym. Wdrożenie tych
propozycji oznacza rozszerzenie możliwości częściowego finansowania usług doradczych dla rolników z tego zakresu, z działania „Korzystanie z usług doradczych
przez rolników i posiadaczy lasów” w ramach PROW 2007-20131.
1 Podobną propozycję przedstawiła Pani Ige Van Oost – przedstawicielka Komisji Europejskiej DG AGRI D3 – w trakcie konferencji organizowanej przez MRiRW w Warszawie w dniach
8-9 luty 2011 roku nt. Systemu doradztwa Rolniczego (FAS).
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Prof. Józef Kania skupił się w swoim wystąpieniu na organizacji doradztwa
rolniczego w Polsce, wskazując na bardzo duże zróżnicowanie liczby doradców
na 1 gospodarstwo pomiędzy województwami. W tabeli1. ukazano dane liczbowe
świadczące o tym zróżnicowaniu.
Tabela 1
Liczba doradców i koszt doradztwa w 2009 r. w województwach
Województwo
POLSKA
Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodnio-pomorskie

Liczba gospodarstw na 1 doradcę
w 2009 roku
> 1 ha UR
>2 ESU
>4 ESU
367
202
123
203,2
203,2
74,7
325,5
242,8
187,5
589,8
328,7
171,0
197,0
114,3
63,2
486,0
281,2
168,7
581,3
175,7
67,1
417,9
260,3
159,7
300,0
176,5
123,4
365,2
86,5
28,3
364,7
241,3
165,8
203,8
136,9
97,3
389,8
148,4
80,4
488,3
232,0
103,7
243,4
167,0
122,9
430,5
207,8
156,9
187,5
131,2
93,7

Liczba doradców
w przeliczeniu na
biuro powiatowe

Koszt doradztwa
w przeliczeniu na
doradcę (tys. zł)

12,1
11,0
10,8
15,3
8,6
12,5
11,6
13,6
8,5
16,3
16,6
11,9
7,6
14,2
9,3
13,4
8,4

66,6
53,2
86,8
72,5
83,6
59,4
59,3
61,8
76,2
46,7
61,1
107,5
83,2
62,2
61,4
64,1
80,9

Źródło: Dane z referatu J. Kani.

Średnia liczba gospodarstw przypadająca na 1 doradcę jest bardzo duża i wielokrotnie przewyższa tego typu wskaźniki w krajach UE i zalecaną przez Bank
Światowy wielkość = 80 gospodarstw na 1 doradcę. Liczby te są również bardzo
zróżnicowane w województwach, co świadczy o nierównej proporcji zatrudnienia. Przy dalszym spadku zatrudnienia pomoc dla rolników może okazać się dalece niewystarczająca. Środki finansowe otrzymywane w formie dotacji stanowią
mniej niż 50% kosztów funkcjonowania jednostek doradztwa rolniczego, co wskazuje, że doradztwo nie jest już doradztwem państwowym. W nomenklaturze
naukowej doradztwo jest zatem obecnie doradztwem półautonomicznym.
System doradztwa na szczeblu krajowym wydaje się niespójny:
– 16 WODR podlega 16 sejmikom wojewódzkim, finansowanym przez 16 wojewodów, a nie marszałków. Możliwości finansowania ODR przez Marszałków są obecnie bardzo ograniczone, a nawet niemożliwe,
– zadania realizowane przez sejmiki województwa i rady społeczne doradztwa
rolniczego są dublowane,
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– na szczeblu krajowym brak jest jednostki koordynującej, a CDR pełni głównie funkcję szkoleniową dla doradców.
Dalszy scenariusz jak wynika z badań dotyczących tych procesów w krajach
UE, to kolejne obniżanie dotacji budżetowej, redukcja kadr i pełna prywatyzacja
lub komercjalizacja doradztwa.
Prof. Katarzyna Duczkowska-Małysz również podkreślała w swoim wystąpieniu znaczenie doradztwa dla rolników, szczególnie w okresie przemian dokonujących się w rolnictwie i na polskiej wsi. Nowe obszary zadań (oprócz zadań
w sferze poprawy konkurencyjności samej produkcji rolniczej) i możliwości rolnictwa i wsi wskazywane jako ważne (lub priorytetowe) w propozycji zmian WPR
po 2013 roku, to między innymi zapewnienie społeczeństwu przez wieś i rolnictwo specyficznych usług o charakterze dóbr publicznych, takich jak: ochrona różnorodności przyrodniczej i kulturowej, zachowanie pejzażu wiejskiego, zachowanie wiejskiego stylu życia, zachowanie żywotność obszarów wiejskich, możliwości
realizacji nowych funkcji wsi czy zazielenianie Wspólnej Polityki Rolnej. Źródłem
wyzwań dla rolnictwa i tym samym dla doradztwa będą oczekiwania odbiorców
usług doradczych wynikające ze zmian w otoczeniu rolnictwa. Nie mniej ważnym
dla doradztwa będą wyzwania wynikające ze zmian w otoczeniu samego doradztwa rolniczego. W podsumowaniu podkreśliła, że:
– żaden kraj nie modernizował swojego rolnictwa bez doradztwa,
– dyskusja o modelu doradztwa jest spóźniona – nie ma obecnie ani potrzeby
ani możliwości aby przywrócić rangę doradztwa państwowego,
– nie wypracowano modelu doradztwa, który wsparłby procesy modernizacji
rolnictwa i zmian funkcji wsi w ich dostosowaniu do wyzwań.
Dr Mirosław Drygas wskazywał na wyzwania wynikające ze Strategii UE
2020 i oparcie realizacji jej celów na sektorze badań i rozwoju (gospodarka oparta
na wiedzy i innowacyjności), w celu wytwarzania europejskiej wartości dodanej
oraz zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju. Sprostanie wyzwaniom
wymaga podjęcia działań wyprzedzających we wszystkich sektorach gospodarki.
Zmusza również do podjęcia działań dostosowawczych i rozwojowych w sektorze
rolnym. Doradztwo rolnicze, jako ogniwo Systemu Wiedzy i Informacji Rolniczej, ma w tej kwestii ogromną rolę do odegrania, wynikającą z wieloaspektowych
zmian zachodzących w otoczeniu sektora wsi i rolnictwa. W kontekście tych nowych zadań sformułował w formie pytań do dyskusji następujące zagadnienia:
1. Czy instytucje doradztwa rolniczego nie stają po raz kolejny w ostatnim
dwudziestoleciu przed koniecznością sformułowania nowego paradygmatu
rozwoju?
2. Czy zadania aktualnie realizowane przez instytucje doradztwa rolniczego
odpowiadają w pełni potrzebom rolników i innych mieszkańców wsi?
3. Czy doradztwo nie powinno pełnić nowych funkcji, dostosowujących jego
zadania do zmieniających się uwarunkowań w globalnym świecie?
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4. Czy w warunkach postępującego procesu dezagraryzacji wsi doradztwo nie
powinno rozszerzyć swojego obszaru działań na problemy wsi?
Prof. Andrzej P. Wiatrak skupił się w swoim wystąpieniu głównie na zagadnieniach wdrażania innowacji w rolnictwie i roli doradztwa w tym zakresie.
W systemowych rozwiązaniach doradztwa, jest ono częścią systemu wiedzy i informacji rolniczej, w ramach którego realizuje (oprócz innych) dwa ważne zadania,
a mianowicie: wskazuje kierunki badań wynikające z potrzeb praktyki rolniczej
i uczestniczy we wprowadzaniu innowacji. W Polsce generalnie brakuje środków
na badania. Badania dla potrzeb rolnictwa i obszarów wiejskich są w większości
finansowane z budżetu państwa. Rozdrobnione i słabe ekonomicznie gospodarstwa nie są w stanie wygenerować środków na zamówienie po stronie nauki badań, które wskazywałyby i ułatwiały rozwiązywanie bieżących problemów praktyki rolniczej. Jednocześnie jest niedostateczne zainteresowanie rolników i mieszkańców wsi wprowadzaniem innowacji. W związku z tym istnieje potrzeba ich
wspomagania poprzez system doradztwa. Podstawą upowszechniania innowacji
w agrobiznesie i na obszarach wiejskich powinien być model popytowo-podażowy procesu badań naukowych, wspomagany przez siły instytucjonalne, a zwłaszcza system doradztwa. Punktem wyjścia stosowania tego modelu powinna być
polityka rolna i wiejska w połączeniu z polityką naukową, wraz z określeniem
kierunków i sposobów wspierania badań oraz zadań doradztwa.
Prof. Sławomir Zawisza – w swoim wystąpieniu skupił się przede wszystkim
na doradztwie z punktu widzenia potrzeb rolników. Wystąpienie skupiało się wokół następujących tez:
1. Potrzeba doradcza zmienną jest.
2. Nie ma takiego absurdalnego rozwiązania, które nie dotknęłoby doradztwa
rolniczego w Polsce.
3. Wszystkie drogi prowadzą rolników do WODR.
Potrzeby i oczekiwania rolników wobec doradztwa zmieniały się wraz ze zmianami otoczenia, w którym funkcjonowały gospodarstwa. Na potrzeby wpływ miał
zawsze: poziom rozwoju gospodarstw, przygotowanie rolników do gospodarowania,
otoczenie gospodarcze. Na każdym etapie rozwoju wsi i rolnictwa rola doradztwa
była nieco inna. Obecnie doradztwo rozumiane jest jako system profesjonalnego
wsparcia rolników, którego celem jest zaspakajanie oczekiwań i potrzeb rolników.
Dla prawidłowego rozwoju doradztwa rolniczego potrzebne jest:
1. Stworzenie jednolitego Krajowego Systemu Doradztwa Rolniczego opartego
na WODR oraz CDR jako jednostce wiodącej (ODR powinny podlegać bezpośrednio CDR).
2. Ustabilizowanie struktur organizacyjnych doradztwa rolniczego.
3. Zaprzestanie modyfikacji struktur doradczych w zakresie podległości służbowej.
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4. Zapewnienie ciągłości rozwoju, co umożliwi prawidłową ewolucję struktur
doradztwa rolniczego w następnych latach.
5. Oparcie dalszego rozwoju na tradycji i dotychczasowych osiągnięciach (został stworzony model państwowego doradztwa rolniczego, które powinno
ewoluować w kierunku stopniowej komercjalizacji usług).
Doradztwo rolnicze powinno być:
1. Niezależnym systemem wparcia profesjonalnego dla rolników (niezależnym
od zmiennej koniunktury w instytucjach władzy).
2. Organizacją doradczą o statusie państwowym i o jednolitych strukturach
krajowych.
3. Uczestnikiem otwartego rynku usług doradczych i konkurować z innymi
instytucjami o środki finansowe na swoją działalność (UE, krajowe, regionalne i inne).
4. Organizacją składającą się z WODR posiadających osobowość prawną.
5. Organizacją oferującą pakiety usług bezpłatnych (finansowanych przez
zleceniodawców programów doradczych, w tym: UE, krajowych, regionalnych, instytucjonalnych i innych).
6. Organizacją oferującą pakiety usług odpłatnych (finansowanych przez samych rolników, jako klientów organizacji doradczej).
7. Organizacją współpracującą z innymi instytucjami działającymi na rzecz
rozwoju wsi i rolnictwa na zasadach wzajemnych korzyści (bez podporządkowania służbowego).
Wszystkie drogi prowadzą rolników do WODR, gdyż wojewódzkie ośrodki
doradztwa rolniczego (WODR) są:
1. Organizacją doradczą będącą w Polsce spadkobiercą rozwoju i ewolucji
doradztwa rolniczego od praźródeł funkcjonowania – są więc nośnikiem
wypracowanych przez wiele dziesięcioleci form organizacyjnych oraz sposobów wsparcia doradczego dla rolników.
2. Instytucją mającą ugruntowaną pozycję w środowiskach wiejskich oraz
wśród rolników dysponujących gospodarstwami o rozwojowym potencjale.
3. Organizacją doradczą, w oparciu o którą można budować dalszy rozwój doradztwa rolniczego w Polsce.
4. Organizacją doradczą, która posiada największy potencjał i doświadczenie
we wspieraniu przemian wsi i rolnictwa w kraju.
5. Instytucją cieszącą się największym zaufaniem wśród rolników oraz posiadającą najwyższe oceny kompetencji w zakresie wsparcia doradczego w kraju.
6. Instytucją, której dorobku i osiągnięć nie można zaprzepaścić nieroztropnymi decyzjami zmieniającymi jej usytuowanie w strukturach krajowych,
regionalnych i lokalnych.
Dr Czesław Siekierski – poseł Parlamentu Europejskiego – w swoim wystąpieniu powiedział m. in., że propozycje zmian we Wspólnej Polityce Rolnej (WPR)
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po 2013 roku – zarówno zmian o charakterze merytorycznym, jak również zasad i kierunków jej finansowania w następnych perspektywach finansowych – są
także dyskutowane w Parlamencie Europejskim. Główne kierunki zmian, w tym
odniesieniu do doradztwa rolniczego, zostały określone w raporcie po przeglądzie
WPR. Zostały one przybliżone we wcześniejszych wystąpieniach na tej konferencji. Parlament Europejski opowiada się za utrzymaniem WPR, a Polska aktywnie
uczestniczy i bierze udział w pracach nad przyszłym kształtem WPR i powiązaną
z nią polityką wobec obszarów wiejskich. Jaki będzie ostateczny jej kształt będzie
to zależało w dużym stopniu od możliwości finansowych UE, w tym także tempa wychodzenia z obecnego kryzysu gospodarczego. Propozycje Polski składane
przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi są popierane przez wiele państw członkowskich UE, lecz decyzje ostateczne wymagają wielu dyskusji i czasu, aby wypracować wspólne stanowisko w tym zakresie.
W dyskusji głos zabrali:
1. Zygmunt Kiersz – dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego, który przedstawił strukturę dochodów wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, kwotę dotacji w przeliczeniu na 1 doradcę,
kwotę przychodów z działalności gospodarczej, liczbę porad udzielanych
rolnikom, zakres ilościowy pomocy doradczej rolnikom w opracowywaniu
aplikacji dla rolników potrzebnych do uzyskania różnych form pomocy finansowej.
2. Marek Mrówczyński – dyrektor Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu,
wskazując na potrzebę przygotowania doradców do realizowania nowych
zadań od 2014 roku wynikających ze zmiany ustawy o ochronie roślin wykluczającej od 01.01.2011 r służby PIORiN z udzielania rolnikom pomocy
doradczej, a równocześnie nowych zadań dla rolników i doradców wynikających z konieczności wdrażania od 2014 roku dyrektywy dotyczącej integrowanej ochrony roślin.
3.Andrzej Bobrowski – Wielkopolski Urząd Marszałkowski, dzieląc się doświadczeniami instytucji w zakresie doradztwa rolniczego i wspierania jego
struktur.
4. Zygmunt Nowak – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
w swoim wystąpieniu podkreślali potrzebę wprowadzenia zmian do ustawy
o jednostkach doradztwa rolniczego porządkujących zarządzanie jednostkami
oraz możliwość dofinansowywania jednostek doradztwa rolniczego ze środków
Urzędu Marszałkowskiego w sposób inny niż tylko poprzez celowe granty.
5. Michał Wróblewski – v-ce prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej wskazał
na oczekiwania rolników wobec doradztwa rolniczego zwłaszcza małych
i średnich gospodarstw, szczególnie pomoc doradczą dla tych gospodarstw
we wdrażaniu postępu technologicznego, warunkującego możliwość obniżenia kosztów i poprawę ich konkurencyjności.
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Konkluzje
1. Doradztwo rolnicze w Polsce zapisało się na trwałe, pozytywnie w historii
rozwoju rolnictwa i wsi. Na przestrzeni swojego funkcjonowania podlegało
różnym zmianom organizacyjnym, a obecna podległość samorządowi terytorialnemu jest jedyna w państwach Unii Europejskiej.
2. Potrzebna jest długookresowa strategia rozwoju doradztwa rolniczego
w Polsce. Zbyt częste zmiany podporządkowania, zasad funkcjonowania
i finansowania doradztwa rolniczego nie służą dobrze jego rozwojowi.
3. Istnieje potrzeba zbudowania trwałych więzi współpracy doradztwa z instytutami badawczymi z obszaru rolnictwa, uczelniami rolniczymi dla przyspieszenia procesów innowacyjnych w rolnictwie, w których to procesach
doradztwo rolnicze odgrywa w warunkach polskiego rolnictwa bardzo dużą
rolę.
4. Rozdrobnione i słabe ekonomicznie rolnictwo nie jest jeszcze obecnie finansowo zdolne do zamawiania wyników badań w instytucjach naukowych.
Czynnikiem ułatwiającym i usprawniającym procesy innowacyjne w rolnictwie byłaby możliwość dysponowania przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi środków finansowych na zamawianie wyników badań potrzebnych
praktyce rolniczej.
5. W obecnej sytuacji formalno-prawnej jednostek doradztwa rolniczego potrzebne jest uporządkowanie ustawy o jednostkach doradztwa, szczególnie
w zakresie zarządzania i finansowania, a jednocześnie znalezienie mechanizmów (sposobu) oddziaływania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na
działanie jednostek doradztwa rolniczego podległych samorządowi terytorialnemu w sposób, który zapewni zaangażowanie jednostek doradztwa
rolniczego we wspieranie wdrażania zasad i wymagań Wspólnej Polityki
Rolnej.
6. Potrzebne jest zapewnienie warunków dla systematycznego doskonalenia
zawodowego doradców do nowych zadań, w tym szczególnie:
– wspierania procesów innowacyjnych w rolnictwie,
– łączenia procesów rozwojowych z zachowaniem zrównoważonego rozwoju – co będzie ważnym elementem WPR po 2013 roku,
– wspierania tworzenia i rozwoju pozarolniczych funkcji wsi i działalności
na obszarach wiejskich.
e-mail: e.matuszak@cdr.gov.pl
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Oddział w Poznaniu

WIADOMOŚCI Z 51. SESJI NAUKOWEJ INSTYTUTU
OCHRONY ROŚLIN PIB
W dniach 17 –18 lutego odbyła się 51. Sesja Naukowa IOR. Przypadła ona
w 60-tą rocznicę utworzenia Instytutu Ochrony Roślin, który powstał w 1951
roku wraz z pięcioma innymi instytutami naukowo-badawczymi z branży rolnictwa po rozwiązaniu Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego. Pierwszą siedzibą Dyrekcji Instytutu były Puławy z oddziałami w Bydgoszczy,
Wrocławiu i Gorzowie Wielkopolskim. Dyrekcję przeniesiono następnie do Warszawy, a w roku 1956 Dyrekcję wraz z działem naukowym i organizacyjno-administracyjnym do Poznania. Obecnie Instytut zatrudnia około 330 osób i posiada
oddział w Sośnicowicach, Terenowe Stacje Doświadczalne w Białymstoku, Rzeszowie, Toruniu i Trzebnicy oraz Polową Stację Doświadczalną w Winnej Górze.
Sesje Naukowe IOR są okazją do przedstawienia najnowszych wyników badań
z zakresu ochrony roślin wielu instytucji naukowych z całego kraju jak również
z zagranicy. W tym roku wygłoszono przeszło 80 referatów i przedstawiono ponad 300 posterów.
Zwyczajowo sesjom towarzyszą sympozja, seminaria i warsztaty dotyczące aktualnych problemów w ochronie roślin. W bieżącym roku odbył się po raz kolejny
przedsesyjny panel dyskusyjny nt. „Kierunki zmian w przepisach prawnych dotyczących ochrony roślin”. W drugiej połowie tego roku mają być ogłoszone nowe
ustawy o ochronie roślin i o środkach ochrony roślin. Mają one implementować
przepisy unijne, a mianowicie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) Nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r dotyczące wprowadzania
do obrotu środków ochrony roślin, oraz Dyrektywę Parlamentu Europejskiego
i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r ustanawiająca ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów. Nowe ustawy będą wsparte rozporządzeniami ministra do spraw rolnictwa między innymi
o szczegółowym sposobie postępowania przy stosowaniu środków ochrony roślin
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i określi zasady integrowanej ochrony roślin, które zgodnie z dyrektywą UE mają
być wdrożone przez wszystkich użytkowników profesjonalnych państw członkowskich do dnia 1 stycznia 2014 roku. Dyrektywa ta mówi również, że państwa
członkowskie zapewnią użytkownikom profesjonalnym, dystrybutorom i doradcom dostęp do odpowiednich szkoleń mających na celu nabycie i aktualizację
wiedzy. W projekcie ustawy o środkach ochrony roślin jeden z artykułów mówi
również, że: Usługi doradcze w zakresie stosowania środków ochrony roślin mogą
być świadczone przez osoby, które: posiadają wykształcenie średnie lub wyższe
rolnicze, ogrodnicze, leśne lub pokrewne lub posiadają kwalifikacje wymagane
dla osób prowadzących szkolenia w zakresie integrowanej produkcji roślin. Służy
doradcze będą więc miały w najbliższych latach dużo pracy aby wdrożyć do praktyki zmiany w przepisach wynikające z nowych ustaw, a zwłaszcza ogólne zasady
integrowanej ochrony roślin.
Sympozja przedsesyjne poświęcono tym razem następującym tematom:
– Odporność agrofagów na środki ochrony roślin – skala problemu i metody
przeciwdziałania.
– „Quo vadis herbologio”.
– Problemy z zakresu fitopatologii.
W sympozjum dotyczącym odporności agrofagów na środki ochrony roślina w referatach przedstawiono przypadki i mechanizmy występowania, metody wykrywania i możliwości zapobiegania odporności agrofagów. Od czasu gdy
wprowadzono do praktyki ochrony roślin syntetyczne pestycydy po paru latach
ich stosowania zaobserwowano wśród zwalczanych owadów i roztoczy ich mniejszą skuteczność zwalczania w wyniku powstania odporności. To samo zjawisko
stwierdzono następnie u różnych form patogenów oraz gatunków i biotypów
chwastów. Stwierdza się obecnie odporność agrofagów na tzw. produkty naturalne
jak np. azadyrachtynę. Odporność na środki ochrony roślin jest obecnie jednym
z większych problemów we współczesnej praktyce ochrony roślin. Podstawowym
czynnikiem przeciwdziałania powstawania odporności jest rotacja stosowanych
środków ochrony roślin, różniących się pod względem przynależności do grup
chemicznych i o różnych mechanizmach działania. W Polsce, jak i innych krajach Unii Europejskiej problem ten w wyniku wprowadzenia przepisów prawnych
skomplikował się, bo z różnych względów, także zdrowotnych i ochrony środowiska, ograniczono liczbę stosowanych substancji aktywnych i środków ochrony
roślin dopuszczonych do stosowania.
Pod literackim tytułem „Quo vadis herbologio” odbyło się sympozjum omawiające nie tylko przyszłość, ale także obecne problemy zwalczania chwastów.
W wystąpieniach zwracano ponownie uwagę na problematykę odporności chwastów na herbicydy jak również na zmiany w stanie i stopniu zachwaszczenia wynikające z nieracjonalnego stosowania herbicydów jak i uproszczeń w agrotechnice.
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Wzrasta problem kompensacji gatunków chwastów jak i niepożądanych gatunków roślin uprawnych, np. rzepaku ozimego w burakach cukrowych. Przedstawiono również znaczenie płodozmianu w regulacji zachwaszczenia zbóż ozimych.
Bardzo ciekawy był również referat na temat integrowanej ochrony wybranych
gatunków warzyw przed chwastami, gdzie przedstawiono również możliwości zastosowania alternatywnych do herbicydów metod ograniczania zachwaszczania.
Zastosowanie tych metod jest często nie tylko chęcią ograniczenia chemizacji środowiska, ale wynika z niewystarczającego asortymentu herbicydów zarejestrowanych i zalecanych w Polsce do stosowania, nawet w porównaniu do innych państw
Unii Europejskiej.
Na sympozjum o problemach w fitopatologii zwrócono uwagę na fakt większego niż wcześniej rozprzestrzeniania się w świecie patogenów i roślin-gospodarzy. Jest to efekt rozwoju transportu i wymiany handlowej. W Polsce diagnozuje
się nowe patotypy wirusów i obserwuje się patogeny na nowych roślinach-gospodarzach. Rozwiązywanie problemów zwalczania wielu chorób roślin wymaga
współpracy naukowców z różnych dziedzin. Dobrym tego przykładem może być
utworzona europejska sieć badań nad zarazą ziemniaka EURUBLIGHT. Sieć ta
zrzesza naukowców i specjalistów pracujących nad zarazą ziemniaka, w tym służb
doradczych, z 22 krajów. W ramach sympozjum zwrócono też uwagę na rolę odmian odpornych i tolerancyjnych w integrowanej ochronie roślin jako jednego
z głównych jej elementów.
Referaty sesyjne pogrupowane były tematycznie i wygłaszane były równocześnie w dwóch salach. Uczestnik musiał więc z góry wybrać, który go bardziej interesuje, a wybór był często niełatwy bo przedstawiono następujące tematy:
■ Tendencje w ochronie roślin.
■ Tendencje w entomologii i nematologii.
■ Tendencje w metodach biologicznych.
■ Ochrona roślin a pszczoły.
■ Pozostałości środków ochrony roślin.
Trudno omówić wszystkie referaty, bo były bardzo ciekawe i wnoszące dużo
do praktyki rolniczej i ogrodniczej. Na podkreślenie zasługuje fakt wprowadzenia
specjalnej części poświęconej pszczołom i innym owadom zapylającym, co świadczy o uznawaniu ich olbrzymiej roli w agrocenozach. Po wysłuchaniu referatów
i z dyskusji można wnioskować, że obecnie jest zdecydowanie mniej niż kiedyś
udokumentowanych zatruć pszczół. Niepokojące jest jednak, że niektóre badania
wykazały niewystarczającą liczbę owadów zapylających, zwłaszcza pszczół i innych pszczołowatych na kwitnących polach rzepaku ozimego. Może to wynikać
w dużej mierze z ograniczonego zmianowania bez udziału roślin nektarodajnych,
zwiększeniu powierzchni pól i zmniejszeniu ilości tzw. nieprodukcyjnych elementów krajobrazu wiejskiego typu miedze, kępy drzew i krzewów, czy innych enklaw

108

Janusz Bartkowski

ekosystemów naturalnych. Należy jednocześnie w dalszym ciągu podnosić wiedzę rolników o stosowaniu przez nich, tam gdzie jest to zalecane, preparatów o
niskiej toksyczności dla pszczół.
Sesja IOR jest największą w Polsce konferencją poświęconą wyłącznie problematyce ochrony roślin. Jest to również miejsce spotkań wszystkich zajmujących
się tą tematyką i możliwość przedyskutowania wielu problemów z najlepszymi
naukowcami i praktykami w Polsce. Niestety od wielu lat spada liczba uczestniczących w niej pracowników służb doradczych. Może mają na to wpływ dość
wysokie koszty uczestnictwa.
Należy przypomnieć, że treść referatów i posterów jest publikowana w „Progres in Plant Protection. Postępy w Ochronie Roślin” IOR Poznań. Niestety z prawie rocznym od sesji poślizgiem.
e-mail: j.bartkowski@cdr.gov.pl
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Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy
do udziału w XVIII Kongresie
Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu,
który odbędzie się we Wrocławiu
w dniach 07-09 września 2011 roku
Temat Kongresu:

„POLITYKA I STRATEGIE ROZWOJU AGROBIZNESU
I OBSZARÓW WIEJSKICH”
W programie Kongresu, przewiduje się sesję plenarną oraz obrady w sześciu
sekcjach problemowych zatytułowanych:
1. Strategie rozwoju agrobiznesu i obszarów wiejskich.
2. Przedsiębiorczość i innowacyjność w agrobiznesie.
3. Regionalne zróżnicowanie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich wobec
globalizacji.
4. Ekonomiczno - organizacyjne problemy ochrony środowiska na obszarach
wiejskich.
5. Nowe funkcje rolnictwa w XXI w.
6. Sekcja anglojęzyczna.
Opłatę kongresową dla uczestników ustalono w następujących wariantach:
Pełny udział w Kongresie (wraz z opłatą za krajowy wyjazd studyjnotematyczny)

1200 zł

Pełny udział w Kongresie (wraz z opłatą za zagraniczny wyjazd
studyjno-tematyczny)

1300 zł

Udział w Kongresie bez uczestnictwa w wyjeździe studyjnotematycznym (fakultatywnie zwiedzanie Wrocławia z przewodnikiem
w trzecim dniu Kongresu)

1050 zł

Udział w Kongresie bez publikacji (wraz z opłatą za zagraniczny wyjazd
studyjno-tematyczny)

1000 zł

Udział w Kongresie bez publikacji (wraz z opłatą za krajowy wyjazd
studyjno-tematyczny)

800 zł

Opłata za jedną publikację bez udziału w Kongresie

550 zł
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Wniesienie opłaty za uczestnictwo w Kongresie jest równoznaczne z przystąpieniem do Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu w charakterze członka. Nowi uczestnicy proszeni są o wypełnienie deklaracji członkowskiej
(w załączeniu).
W ramach kwot wymienionych w wariantach 1, 2 i 3 uczestnicy otrzymają
jeden komplet materiałów kongresowych. Osoby wybierające 4 i 5 wariant nie
otrzymają kompletu materiałów kongresowych. Wariant szósty upoważnia do
uzyskania autorskiego egzemplarza zeszytu, w którym opublikowano artykuł.
Przedstawione opłaty dotyczą referatów, których objętość nie przekracza
6 stron maszynopisu sporządzonego zgodnie z wymogami redakcyjnymi (w załączeniu). Dodatkowa opłata za przekroczenie limitu wynosi: za stronę siódmą
- 50 zł, za ósmą i każdą następną - po 200 zł za stronę (dodatkowa opłata nie dotyczy artykułów zamówionych).
Zasady rezygnacji z udziału w Kongresie SERiA
1. Decyzję o rezygnacji z uczestnictwa w Kongresie SERiA należy zgłaszać pisemnie na adres: sekretariat@seria.home.pl najdalej na 40 dni przed rozpoczęciem
Kongresu. Po tej dacie nie będą zwracane wniesione wpłaty.
2. W przypadku całkowitej rezygnacji z uczestnictwa w Kongresie przed datą
określoną w punkcie 1 oraz nie zgłoszenia artykułu do publikacji w regulaminowym terminie pobiera się opłatę manipulacyjną 150 zł
3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Kongresie przed datą określoną w punkcie 1 oraz uzyskania negatywnej recenzji artykułu pobiera się kwotę - 200zł
4. W przypadku zmiany wariantu uczestnictwa w Kongresie przed datą określoną
w punkcie 1 nie pobierana jest opłata manipulacyjna.
5. Nie pobiera się opłaty manipulacyjnej oraz nie obowiązuje termin określony
w punkcie 1 w sytuacji zmiany wcześniej zgłoszonego uczestnika Kongresu.
Zmiany te należy zgłaszać do Komitetu Organizacyjnego Kongresu najpóźniej
na siedem dni przed rozpoczęciem Kongresu.
Organizatorzy przewidują następujące wyjazdy studyjno-tematyczne:
Trasa nr 1 – Rolnictwo w Saksonii
Wizyta w SACHSISCHES LANDESAMT FUR UMWELT, LANDWIRTSCHAFT UND
GEOLOGIE - Nossen/k. Drezna, Zwiedzanie Drezna z przewodnikiem
Trasa nr 2 – Strategie rozwoju Doliny Baryczy
Wizyta w Biurze LGD „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” w Miliczu (spotkanie
z przedstawicielami oraz informacje o działalności i przyjętej strategii), Zwiedzanie Stawów Milickich z przewodnikiem, zwiedzanie kompleksu kościelnego
św. Jadwigi w Trzebnicy
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Z myślą o osobach nieuczestniczących w wyjazdach studyjno-tematycznych
przygotowana została:
Trasa nr 3 – Zabytki Wrocławia
Zwiedzanie Wrocławia z przewodnikiem
Prosimy o określenie na załączonej karcie uczestnictwa, w której trasie tematycznej życzą sobie Państwo wziąć udział.
W przypadku małego zainteresowania jedną z tras tematycznych Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo możliwości zmiany po wcześniejszym uzgodnieniu z uczestnikiem.
KOMITET ORGANIZACYJNY XVIII KONGRESU SERiA
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych
Pl. Grunwaldzki 24a, 50-363 Wrocław
e-mail: tomasz.szuk@up.wroc.pl
Opłatę za udział w Kongresie prosimy przekazać do 31 maja 2011 roku na
następujące konto:
Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
PKO BP S.A. 39 1020 4027 0000 1902 0439 5521
z zaznaczeniem w tytule przelewu: XVIII Kongres i podaniem
imienia i nazwiska osoby za którą przelew jest dokonany.
Bliższych informacji udzielają:
dr inż. Tomasz Szuk
sekretarz
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
Instytut Nauk Ekonomicznych
i Społecznych
ul. pl. Grunwaldzki 24a; 50-363 Wrocław
tel. 71 320 17 65, fax 71 5320 17 86
e-mail: tomasz.szuk@up.wroc.pl

mgr inż. Michał Kruszyński
z -ca sekretarza
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
Instytut Nauk Ekonomicznych
i Społecznych
ul. pl. Grunwaldzki 24a; 50-363 Wrocław
tel. 71 320 17 92, fax 71 5320 17 86
e-mail: michal.kruszynski@up.wroc.pl

Szczegółowe informacje o XVIII Kongresie oraz wzory dokumentów do pobrania znajdują się na stronie internetowej www.seria.home.pl.
Sekretariat Kongresu: tel. 71 3201765, 509427020.
Dla zainteresowanych istnieje możliwość przedłużenia pobytu we Wrocławiu
do dnia 10 września 2011 r. Osoby zainteresowane indywidualnie pokry-
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wają koszty noclegu (w zależności od pokoju od 40 do 60zł za miejsce).
Opłatę za dodatkowe noclegi należy przekazać do 31 maja 2011 roku na konto
SERIA z zaznaczeniem w tytule przelewu: XVIII Kongres SERiA – dodatkowy
nocleg i podaniem nazwiska osoby za którą przelew jest dokonany.
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
XVIII Kongresu SERiA
Prof. dr hab. Barbara Kutkowska
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NOWOŚCI WYDAWNICZE
„60 lat Instytutu Ochrony Roślin (1951-2011)”. Praca zbiorowa pod redakcją
prof. dr hab. Marka Mrówczyńskiego i dra Stefana Wolnego, Wydawca: Instytut Ochrony Roślin PIB, Poznań 2011, s. 428.
Książka wydana z okazji Jubileuszu Instytutu przedstawia organizację, infrastrukturę, działalność badawczą oraz rozwój kadry naukowej w okresie 60 lat
działalności.
Opisując działalność badawczą dość obszernie przedstawiono w niej wpływ
prowadzonych w Instytucie badań na rozwój badań chemicznych środków ochrony roślin i ich pozostałości w Polsce, zaprezentowano też badawczy wkład pracowników Instytutu w badania i osiągnięcia z dziedziny ekologii oraz opisano
historię utworzenia i znaczenie Banku Patogenów Roślin IOR w rozwoju badań
nad ich bioróżnorodnością.
Odrębną część opracowania stanowią biogramy pracowników naukowych
z ostatniego dziesięciolecia działalności i wspomnienia osobiste o Instytucie
a także wybór wycinków prasowych z lat 1951-1996. W załącznikach zamieszczono m.in. Statut i schemat organizacyjny Instytutu oraz Rozporządzenie Rady
Ministrów nadające Instytutowi Ochrony Roślin w Poznaniu status państwowego
instytutu badawczego. Książkę kończy spis osób aktualnie zatrudnionych w strukturach Instytutu.
„51. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin Państwowego Instytutu Badawczego. STRESZCZENIA”. Wydawca: Instytut Ochrony Roślin PIB, Poznań, 1718 lutego 2011, s. 416.
Publikacja zawiera szczegółowy program 51. Sesji Naukowej IOR PIB, Panelu
Dyskusyjnego oraz towarzyszących Sesji Sympozjów Przedsesyjnych :
– Komitetu Ochrony Roślin PAN nt. „ Odporność agrofagów na środki ochrony roślin – skala problemu i metody przeciwdziałania”,
– „Quo Vadis herbologio”,
– „Problemy z zakresu fitopatologii”, a także IV Ogólnopolskiego Seminarium
Nematologów.
W dalszej części opracowania zamieszczono streszczenia wygłoszonych podczas Sesji i Sympozjów referatów oraz pogrupowany chronologicznie i tematycznie wykaz tematów i autorów towarzyszących Sesji Panelowych.
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WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

1. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego zamieszczają artykuły z zakresu
metodyki i organizacji doradztwa rolniczego, funkcjonowania agrobiznesu i rozwoju obszarów wiejskich, polityki agrarnej i oświaty rolniczej oraz
współpracy doradztwa z nauką w wymienionych obszarach.
2. Oprócz artykułów Zagadnienia przyjmują:
• informacje o pracy doradczej i życiu instytucji doradczych;
• informacje o sympozjach, seminariach i innych formach oświatowych
z zakresu doradztwa i dla doradców;
• recenzje i omówienia prac związanych z doradztwem rolniczym oraz ze
wsią i agrobiznesem;
• przeglądy czasopism krajowych i zagranicznych, ukazujące dorobek
w wymienionych dziedzinach;
• noty bibliograficzne o nowościach wydawniczych (do 1100 znaków);
• inne informacje w wymienionych dziedzinach;
3. Artykuły należy dostarczyć wydawcy w następującej formie:
• Tytuł artykułu i streszczenie w języku polskim i angielskim - maksymalnie po 14 wierszy;
• słowa kluczowe w języku polskim i angielskim;
• treść podzielona na rozdziały i z wstępem oraz wnioskami lub podsumowaniem;
• napisane za pomocą edytora pracującego w środowisku Windows (zalecany Word 2003 i wersje nowsze);
• 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 CorelDRAW;
• dane literaturowe - odwołania w tekście do pozycji literaturowych z nazwiskiem autora i rokiem wydania, bez przecinka i w nawiasie kwadratowym, np. [Kowalski 1990];
• alfabetyczny wykaz literatury na końcu artykułu, numerowany każdorazowo z nazwiskiem autora, pierwszą literą (literami) imienia, rokiem
wydania (podanym w nawiasach półokrągłych) oraz po dwukropku tytułem publikacji, wydawnictwem lub nazwą czasopisma, numerem woluminu i strony;
– przykład l: Kowalski J., Nowak A. (1997): Ekonomiczne i społeczne
uwarunkowania rozwoju wsi w Polsce. SGGW, Warszawa, 5-17;
– Przykład 2: Kowalski J., Nowak A. (1997): Obszary wiejskie i problem
agroturystyki. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 3, 5-17;
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8.
9.
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• jeżeli w tekście umieszcza się numer kolejnego przypisu, powinien on być
przedstawiony w formie liczby bez dodatkowych znaków, np. nawiasów
(przypisy nadawane automatycznie);
• klawisza ENTER używa się tylko na końcu akapitu (wszystkie tytuły,
punkty będące wyliczeniem itp. traktuje się jako odrębne akapity);
• wcięcia akapitowe zaznacza się tylko za pomocą tabulatora lub innych
narzędzi użytego edytora. Nie używać w tym celu spacji. Spacje należy
stawiać tylko dla oddzielenia wyrazów, po kropce, przecinku, wykrzykniku, dwukropku, średniku itp. (nigdy przed tymi znakami). Nie używać
spacji za nawiasem otwierającym i przed nawiasem zamykającym, a także
przed i za odnośnikiem cyfrowym.
Tekst artykułu lub informacji, złożony w formacie B5 powinien być
dostarczony w wersji elektronicznej (na dyskietce, płycie CD lub przesłany
pocztą elektroniczną) oraz w dwóch wydrukach, w tym samym formacie.
Nadesłane recenzje, omówienia, przeglądy itp. powinny zawierać tytuł pracy
w oryginalnym brzmieniu i tytuł pracy przełożony na język polski.
Do nadsyłanych prac należy dołączyć następujące dane: pełne imię i nazwisko autora, tytuł naukowy, miejsce pracy, adres pracy, numer telefonu
i adres poczty e-mail.
Redakcja zastrzega sobie prawo nie przyjęcia pracy, jeśli negatywne recenzje
pokrywają się ze zdaniem Zespołu Redakcyjnego. Prac nie zamówionych,
jak również prac zakwalifikowanych do druku Redakcja nie zwraca.
Redakcja nie płaci honorariów autorskich. Wyboru artykułów do umieszczenia na stronie internetowej dokonuje Zespół Redakcyjny ZDR. Autorzy
artykułów otrzymują bezpłatnie l egz. autorski.
Prace należy nadsyłać na następujący adres:
Centrum Doradztwa Rolniczego
Oddział w Poznaniu
61-659 Poznań, ul. Winogrady 63
Redakcja „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego”
e-mail: kwartalnik@cdr.gov.pl

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

Wydawcy:
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Oddział w Poznaniu
61-659 Poznań, ul. Winogrady 63
tel.: 61 823 20 81, fax: 61 820-19-71
e-mail: kwartalnik@cdr.gov.pl
www.cdr.gov.pl
Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28
tel.: 61 848 71 13 fax: 61 848 71 13
e-mail: sekretariat@seria.home.pl
www.seria.home.pl
Rada Programowa:
Edward Arseniuk, Mirosław Drygas, Michał Jerzak, Edmund Kaca,
Józef Kania, Andrzej Kowalski, Stanisław Krasowicz, Jędrzej Krupiński,
Krystyna Krzyżanowska, Marek Mrówczyński, Walenty Poczta
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JÓZEF KANIA
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja
w Krakowie

DORADZTWO ROLNICZE WOBEC WIELOFUNKCYJNOŚCI
ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH
„Nauka i umiejętności dopiero stają się użytecznymi,
gdy są w praktyce do użytku publicznego zastosowane”
Stanisław Staszic
Ród ludzki, 1820

1. Wstęp
Ponad stuletnie doświadczenie krajów zachodnich w dobitny sposób potwierdza fundamentalny wkład nauki i doradztwa rolniczego w rozwój rolnictwa. Najwyższy poziom rozwoju rolnictwa osiągnięto w tych krajach, w których stosunkowo najwcześniej zapoczątkowano tworzenie instytucji doradztwa rolniczego,
ściśle współpracującego z nauką rolniczą, bądź też będącego integralną częścią
uczelni rolniczych (Japonia – 1893, USA – 1914, Wielka Brytania – 1946). Pozwalało to na dokonywanie szybkiego przepływu innowacji do praktyki rolniczej, jak
również ułatwiało przekazywanie aktualnych problemów rolników do rozwiązywania przez naukowców [Swanson i Claar 1984, Seevers i in. 1997].
Zasadniczy postęp w zakresie technologii produkcji dostępnych dla rolników
i przedsiębiorców, połączony z globalizacją rynków i komunikacji, jaki obserwujemy na początku XXI wieku, zapewnia ogromną możliwość poprawy jakości życia ludzi na całym świecie. Wielu jednak spośród ponad sześciu miliardów ludzi
nadal nie czerpie korzyści z tego postępu. Stąd kluczowym wyzwaniem dla społeczności międzynarodowej jest wdrożenie programu rozwoju, umożliwiającego
wszystkim uczestniczenie w korzyściach wynikających z rewolucyjnych zmian
w technologiach produkcji, technologiach informacyjno-komunikacyjnych oraz
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globalnym wzroście gospodarczym. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich,
wspierany przez naukę i nowoczesne doradztwo, stanowi klucz do sprostania
temu wyzwaniu, a w wielu krajach rozwój ten powinien być filarem każdej strategii mającej na celu zmniejszenie biedy, zaspokojenie rosnących potrzeb żywnościowych oraz ochronę środowiska i jej naturalnych zasobów [Alex i in. 2002].
Przepływ wiedzy i informacji od nauki i polityki, przez doradztwo, do praktyki
rolniczej (rolników) i odwrotnie jest niezwykle ważnym zagadnieniem w procesie
zmian społeczno-ekonomicznych, zwłaszcza we wzmacnianiu zasobów ludzkich
w rolnictwie [Kempton 1995, Swanson 1997]. Doradcy z organizacji doradczych
stanowiących ogniwo Systemu Wiedzy i Informacji Rolniczej, mają do spełnienia
szczególne i bardzo trudne zadanie – osiągnięcie pozytywnych zmian w zachowaniu rolników (zmiana postaw i filozofii ich myślenia). To bowiem nie politycy, naukowcy czy doradcy zmieniają rolnictwo, ale właściciele gospodarstw poprzez rozwiązywanie określonych problemów i podejmowanie trafnych decyzji.
Osiągnięcie tych zmian będzie jednak niemożliwe bez doradców posiadających
gruntowną specjalistyczną wiedzę techniczną i ekonomiczną oraz umiejętności
komunikowania się z rolnikami i otoczeniem instytucjonalnym rolnictwa, a także bez znaczącego wsparcia doradztwa, nauki i rolnictwa ze strony państwa oraz
doradztwa ze strony nauki.
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie roli doradztwa rolniczego
i niezbędnych jego dostosowań w aspekcie wdrażania koncepcji trwałego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz uwypuklenie w tym procesie znaczenia pozakomercyjnych funkcji rolnictwa.
Dotychczasowe badania i zaobserwowane tendencje w tym zakresie mogą być
podstawą do sformułowania następujących tez:
■ doskonalenie doradztwa umożliwia wdrażanie koncepcji rozwoju zrównoważonego w rolnictwie i na obszarach wiejskich;
■ wielofunkcyjność rolnictwa jest niezbędnym warunkiem zrównoważonego
rozwoju obszarów wiejskich.

2. Pojęcie doradztwa rolniczego
Doradztwo (ang. extension or advisory) kojarzy się nam głównie z działalnością praktyczną – doradzaniem, które jest zdarzeniem społecznym polegającym
na doraźnym działaniu udoskonalającym zachowanie jednostek lub grup przez
udział doradzającego (doradcy) w rozwiązywaniu problemów osób, którym się
doradza, problemów dostrzeżonych nie tyle przez te osoby lub grupy, ile przez
doradzającego. Ma ono często charakter komercyjny i występuje wówczas pod
nazwą konsulting (ang. consulting). W doradztwie więc niekwestionowana jest
przewaga kompetencyjna doradcy [Kargulowa 2005].
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Terminem pokrewnym, a często zamiennym do doradztwa jest poradnictwo
(ang. counselling or counseling), znane w Polsce z okresu agronomii społecznej
1918-1939, definiowane jako forma pomocy lub działanie społeczne polegające
na przekazywaniu rad, porad, informacji itp. jednej jednostce będącej w sytuacji
problemowej (radzącemu się) przez drugą (doradcę), ale także interakcja międzyosobowa o charakterze pomocowym, jak również działalność zorganizowana,
prowadzona w instytucjach doradczych i poradniach [Maziarz 1984].
Analizując rynek usług można śmiało stwierdzić, że żyjemy w erze koniunktury na doradztwo, dla oznaczenia której ukuto angielskie wyrażenie counselling
boom. W krajach UE obserwuje się szybki rozwój doradztwa specjalistycznego,
dotyczącego różnych dziedzin gospodarczych i społecznych, jak np. doradztwo
w zarządzaniu, finansowe, inwestycyjne, księgowo-podatkowe (rachunkowe),
prawne, zawodowe, personalne, kredytowe, strategiczne, logistyczne, techniczne,
gospodarcze, informatyczne, polityczne itd.
Przedmiotem zainteresowania autora w niniejszej pracy jest doradztwo rolnicze (ang. agricultural extension), definiowane w działalności praktycznej jako
proces polegający na udzielaniu pomocy rolnikom, rodzinom rolniczym i mieszkańcom obszarów wiejskich w podejmowaniu przez nich decyzji, dzięki którym
osiągają oni swoje cele [Van den Ban, Hawkins 1997].
Doradztwo rolnicze (ang. extension education) to również dyscyplina wiedzy
(nauka o doradztwie, teoria doradztwa, wiedza o doradztwie) zorientowana na
decyzje, wykorzystująca nauki społeczne takie, jak: pedagogika (andragogika),
psychologia, socjologia, komunikowanie społeczne, ekonomia, zarządzanie, marketing, które to dyscypliny zorientowane są na wnioski. Programy nauczania doradztwa obejmują m. in. takie zagadnienia, jak: podstawy teoretyczne doradztwa,
proces komunikowania, zasady udzielania porad, metody i techniki pracy doradczej, metody rozwiązywania problemów, modele podejmowania decyzji w doradztwie, marketing usług doradczych, planowanie, monitoring i metody oceny
pracy doradczej, zarządzanie projektami doradczymi, zarządzanie organizacją
doradczą [Buford, Bedeian, Lindner 1995, Van den Ban 1997].

3. Systemy doradztwa rolniczego
Dominującym systemem doradztwa rolniczego na świecie jest wciąż doradztwo publiczne (państwowe), w którym świadczenie usług doradczych i ich
finansowanie realizowane jest przez organizacje rządowe. Procesy prywatyzacyjne w doradztwie, z którymi mamy do czynienia od 1987 r. (Holandia i Anglia)
spowodowały powstanie, bądź wzrost udziału prywatnego sektora w świadczeniu usług doradczych oraz zmiany w istniejących systemach doradztwa. Można je
sklasyfikować następująco [Kania 2007]:
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1. Państwowy (publiczny) system doradztwa rolniczego w ramach którego
można wyróżnić systemy (podsystemy): edukacyjny (USA) oraz konwencjonalny (tradycyjny) zarządzany w sposób scentralizowany (Belgia, Grecja,
Luksemburg, Słowenia, Japonia) oraz zdecentralizowany (Hiszpania, płn.
landy Niemiec, Portugalia, Szwecja, Włochy, Indie, Izrael, Kanada);
2. Półpaństwowy, który charakteryzuje się publicznym świadczeniem usług
i częściowo prywatnym ich finansowaniem (Irlandia, Norwegia, Szwajcaria);
3. Półautonomiczny, usługi doradcze świadczone są przez organizacje rolnicze,
samorządy lub prywatne firmy, znaczna obniżka dotacji budżetowej na doradztwo, bezpośrednia opłata za usługi coraz bardziej znacząca (Polska z chwilą podporządkowania ODR Sejmikom Wojewódzkim, Estonia, Litwa, Łotwa);
4. Autonomiczny, będący własnością rolników, dofinansowany w bardzo niewielkim stopniu z budżetu państwa, koszty usług finansowane są ze składek
członkowskich lub bezpośrednich opłat za usługi (Austria, Dania, Finlandia, Francja, płd.-zach. landy Niemiec);
5. Komercyjny, będący własnością prywatnych osób, spółek, bez wsparcia finansowego z budżetu państwa (Anglia i Walia, Holandia, płn.-wsch. landy
Niemiec, Szkocja, Nowa Zelandia oraz Czechy i Słowacja).
Przedstawiona klasyfikacja systemów doradztwa rolniczego w wybranych
krajach wskazuje na bardzo dużą ich różnorodność. Wynika to z tego, że każdy
system doradztwa rolniczego stanowi niejako odzwierciedlenie rozwoju sektora
rolnego danego kraju i jego społeczności rolniczej, a ponadto posiada swoją specyfikę realizacji celów, które zmieniają się w czasie. Kierunek, tempo i rodzaj tych
zmian stanowią o polityce rolnej, ale i o filozofii każdego systemu doradztwa.
Wyniki badań wskazują, że w pełni skomercjalizowane lub sprywatyzowane
doradztwo jest wysoce efektywne w odniesieniu do gospodarstw towarowych
o wysokiej skali produkcji roślinnej i zwierzęcej. Opłaty za usługi doradcze w pełni
ponoszone przez rolników, właścicieli bądź dzierżawców tego typu gospodarstw
zostały wprowadzone w wielu publicznych systemach doradztwa rolniczego. Spowodowało to wiele pozytywnych efektów, przede wszystkim duże oszczędności
budżetowe i stało się bodźcem do rozwoju prywatnego sektora usług doradczych.
Zwiększająca się rola tego sektora (bez względu na to, czy są to firmy komercyjne czy non profit) stawia nowe zadania przed systemami doradztwa publicznego
w krajach rozwiniętych i rozwijających się. Wiele jednak funkcji doradczych nie
jest przejmowane przez prywatny sektor i wielu rolników nie będzie efektywnie
obsługiwanych przez doradztwo komercyjne, zwłaszcza w krajach o rozdrobnionej strukturze agrarnej. Funkcja informacyjna, szkoleniowa czy udzielanie drobnych porad pozostanie więc w gestii doradztwa publicznego, za które powinno
ono być odpowiedzialne. Ponadto edukacja i szkolenia na podstawowym poziomie, połączone z Kodeksem Dobrej Praktyki Rolniczej i kwestiami ochrony środowiska przyrodniczego, pozostanie wciąż domeną doradztwa publicznego.
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4. Kształtowanie rozwoju obszarów wiejskich
Doradztwo rolnicze w systemie rolnictwa uprzemysłowionego, jakie ma miejsce w państwach rozwiniętych nastawione jest głównie na maksymalizację efektów produkcyjnych oraz ekonomicznych. Dominującymi w ocenie tego rolnictwa są kategorie i pojęcia produkcyjne oraz ekonomiczne, jak np. plony, zbiory,
wydajność, koncentracja, skala produkcji, towarowość, profesjonalizacja, komercjalizacja, racjonalizacja, efektywność itp. Wciąż trudno jest wielu ekonomistom
i politykom gospodarczym, nastawionym na mierzalne sukcesy ekonomiczne
w rolnictwie i znających sposoby do ich dochodzenia, uwzględnić inne kryteria
jego oceny czy inne do niego punkty dochodzenia, jak np.: prymat człowieka nad
ekonomią, cenność zasobów środowiska przyrodniczego, jakość życia itp. Trudno
jest im też odnieść się do mierzalnych korzyści trwałego i zrównoważonego rozwoju w tym zwłaszcza na obszarach wiejskich.
Obszary wiejskie1 zgodnie z definicją Komisji Europejskiej to wszystkie tereny
leżące poza administracyjnym obrębem miast. Pojęcie obszary wiejskie jest szersze, niż wieś, aczkolwiek często jest z nią utożsamiane lub zawężone do rolnictwa.
Stanowią one istotną część geograficznej specyfiki i tożsamości Unii Europejskiej.
Ponad 91% terytorium UE to obszary wiejskie, które zamieszkuje ponad 56% ludności 27 państw członkowskich UE [Ziętara 2008].
W Polsce obszary wiejskie zajmują około 93% powierzchni kraju, zamieszkuje
w nich 38% ludności, a użytki rolne, stanowiące główne i tradycyjne pole oddziaływania instytucji doradczych, zajmują w nich 60%. Pojawiają się w tym miejscu
pytania: kto ma się zająć pozostałym obszarem (40%) w sensie kształtowania stałego i zrównoważonego jego rozwoju oraz czy gospodarstwa rolnicze są przygotowane i zdolne do realizacji wielu nowych i różnorodnych funkcji wobec zmian
w otoczeniu rolnictwa i w samym rolnictwie (np. wzrost kosztów pracy, wzrost
cen środków produkcji, stagnacja lub spadek cen produktów rolnych, polaryzacja
gospodarstw).
Krajobraz krajów UE wyróżnia się swym pięknem i różnorodnością – od gór po
stepy, od wielkich lasów po rozległe pola uprawne. Część obszarów wiejskich stoi
jednak przed poważnymi problemami. Wiele gospodarstw rolnych i leśnych musi
zwiększać swoją konkurencyjność by móc przetrwać. Z reguły średni dochód na
osobę jest niższy w regionach wiejskich niż w miastach, przy jednoczesnym dużym
zróżnicowaniu poziomu dochodowości pomiędzy gospodarstwami „rynkowymi”
1 Zgodnie z klasyfikacją OECD wyróżnia się 3 kategorie obszarów wiejskich w Polsce:

1) obszary ekonomicznie zintegrowane, rozwijające się ekonomicznie i demograficznie,
zlokalizowane wokół ośrodków miejskich (20% pow.), 2) pośrednie obszary wiejskie,
zdominowane przez gospodarstwa rolne, słabo się rozwijające ekonomicznie i demograficznie
– 60%, 3) peryferyjne obszary wiejskie, słabo zaludnione, o niskim poziomie infrastruktury
społecznej i technicznej i regresyjnej gospodarce – 20%.
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a tzw. socjalnymi. Relatywnie niski jest tam poziom wykształcenia, opieki zdrowotnej i usług publicznych, niewystarczający poziom infrastruktury technicznej, w tym
zwłaszcza kanalizacji, sieci gazowniczej i telefonicznej oraz internetu.
Niemniej jednak obszary wiejskie mają dużo do zaoferowania. Przede wszystkim dostarczają nam podstawowych surowców żywnościowych. Ze względu na
piękno natury są też atrakcyjnym miejscem wypoczynku i rekreacji. Musimy je
chronić i przeciwdziałać zmianom klimatu. Wielu ludzi popiera pomysł zamieszkania, inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej na wsi, pod warunkiem, że będą tam mieli dostęp do odpowiednich usług i infrastruktury. Oznacza
to, że unijna strategia lizbońska na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia
oraz przyjęta na szczycie w Göteborgu strategia na rzecz zrównoważonego rozwoju mają istotne znaczenie zarówno dla naszych terenów wiejskich, jak i dla naszych miast.
Celem polityki rozwoju obszarów wiejskich UE jest zatem sprostanie wyzwaniom, jakie stają przed mieszkańcami obszarów wiejskich oraz wykorzystanie ich
potencjału. Podstawowe zasady polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 20072013, a także instrumenty polityczne, z jakich mogą korzystać państwa członkowskie i regiony określone zostały w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1698/2005.
Zgodnie z tym rozporządzeniem polityka UE w zakresie rozwoju obszarów wiejskich skupia się na trzech obszarach tzw. osiach tematycznych. Są to:
■ poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego (oś 1 – gospodarcza),
■ poprawa stanu środowiska i terenów wiejskich (oś 2 – środowiskowa),
■ poprawa jakości życia na obszarach wiejskich oraz wspieranie dywersyfikacji gospodarki wiejskiej (oś 3 – społeczna).
Państwa członkowskie i regiony zostały również zobowiązane w tym rozporządzeniu do przeniesienia części środków na wspieranie projektów opierających się
na doświadczeniach zebranych podczas wdrażania inicjatyw wspólnotowych np.
LEADER. Stąd w naszym kraju, w Planie Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)
2007-2013 mamy również oś 4 – LEADER (wspierającą zadania osi 3), której celem jest wzmocnienie kapitału społecznego na obszarach wiejskich poprzez promowanie inicjatyw oddolnych, aktywizację mieszkańców wsi na rzecz lokalnych
społeczności oraz wymianę najlepszych praktyk w oparciu o działalność Lokalnych Grup Działania (LGD).

5. Wielofunkcyjność rolnictwa i obszarów wiejskich
W polskiej literaturze naukowej od kilkunastu lat dyskutuje się o wielofunkcyjności wsi – obszarów wiejskich (multifunctionality of rural areas), rozumiejąc
przez to dywersyfikację ekonomiczną wsi, a więc zwiększenie możliwości zatrudnienia w działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich.
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Natomiast wielofunkcyjność rolnictwa (multifunctionality of agriculture) jako
zagadnienie społeczno-ekonomiczne i kategoria analityczna jest zagadnieniem
mało rozpoznanym i niedostatecznie uwzględnianym w badaniach zarówno
w Polsce, jak i w innych krajach [Wilkin 2007]. Zainteresowanie wielofunkcyjnością rolnictwa stymulowane było dotychczas głównie dyskusją o ekonomicznych, społecznych i politycznych podstawach legitymizacji wsparcia dla rolnictwa, zarówno na poziomie krajowym, jak i Unii Europejskiej. Stało się to ważne
nie tylko na użytek krajowy i unijny, ale także w dyskusjach na forum Światowej
Organizacji Handlu (WTO). W tym kontekście wzrosło znaczenie naukowej oceny kwestii wielofunkcyjności rolnictwa, a przede wszystkim zaś pozaprodukcyjnych (nierynkowych) funkcji rolnictwa (non-commodity outputs of agriculture).
Wilkin [2007, 2010] sprowadza to do stosunkowo prostego pytania: Co wytwarza
współczesne rolnictwo i jaką część tego efektu stanowią dobra rynkowe, a jaką
pozarynkowe? Okazuje się, że na tak postawione pytanie odpowiedź nauki jest
bardzo ograniczona2.
Rolnictwo jest bardzo złożonym układem (systemem), w którym splatają się
relacje dotyczące różnych sfer życia: gospodarczego, społecznego, kulturowego
i przyrodniczego. System ten jest na ogół badany w „okruchach”, tzn. poszczególne
jego składniki są przedmiotem analiz dyscyplin szczegółowych, np. agrotechniki,
zootechniki, ekonomiki rolnictwa, melioracji, gospodarki przestrzennej, socjologii wsi itp. Jest to zresztą tendencja występująca we wszystkich współczesnych
dziedzinach nauki. W rezultacie, lawinowy przyrost wiedzy szczegółowej nie idzie
w parze z przyrostem wiedzy systemowej i zrozumieniem tego, jak funkcjonują
i zmieniają się układy złożone, badane z punktu widzenia różnych dyscyplin. To
zjawisko przedstawia się zazwyczaj w postaci prostego stwierdzenia: „wielkiemu
postępowi nauki nie towarzyszy lepsze rozumienie świata”. Uwagi powyższe odnoszą się w całej rozciągłości do rolnictwa, jako bardzo złożonego układu, a także
do tego, co nazywamy wielofunkcyjnością rolnictwa.
Produkcyjne (rynkowe) funkcje rolnictwa są bardzo dobrze opisane w literaturze naukowej. Słabo rozwiniętą częścią badań jest ta, która dotyczy nietowarowych czy nierynkowych efektów działalności rolniczej: zasadniczą trudnością
w tej dziedzinie jest identyfikacja i klasyfikacja szerokiej gamy nierynkowych
efektów rolnictwa w sferze gospodarczej, społecznej, kulturowej i przyrodniczej. Klasyfikację rynkowych i pozarynkowych funkcji rolnictwa przedstawia
rysunek 1.

2 Badania w leśnictwie dowodzą, że dochody z produkcji drewna w USA wynoszą tylko 8%
wartości dóbr i usług z 1 ha lasu (w Szwajcarii – 5%), a pozostały odsetek wartości lasu to: ochrona
klimatu, wód i gleb – 45%, zachowanie gatunków – 30% oraz rekreacja i wypoczynek – 20%.
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ludowej, rozwój produkcji i usług bezpośrednio związanych z
rolnictwem, podtrzymanie i rozwój infrastruktury gospodarczej (rys.
Rysunek 4
4),
Funkcje żółte
Utrzymanie spójności
i żywotności obszarów
wiejskich
Podtrzymanie
i rozwój
infrastruktury
gospodarczej

Podtrzymanie
tożsamości wsi

Funkcje
żółte

Rozwój produkcji i usług
bezpośrednio
związanych z rolnictwem

Ochrona
tradycji i kultury
ludowej

Źródło: opracowano na podstawie [Van Huylenbroeck i inni 2007].
Rys. 4. Funkcje żółte

Źródło: opracowano na podstawie [Van Huylenbroeck i inni 2007]

Rysunek 5

Funkcje
białe
4. Funkcje białe: zapewnienie
bezpieczeństwa
żywnościowego (food
security), zapewnienie wysokiej jakości zdrowotnej żywności (food
Zapewnienie
safety), zapewnienie różnorodności
żywności, wytwarzanie żywności
bezpieczeństwa
funkcjonalnej, produkcja rolna
na
potrzeby
farmaceutyczne Zapewnienie
(rys. 5).
żywnościowego

wysokiej jakości
zdrowotnej
żywności

Produkcja rolna
na potrzeby
farmaceutyczne

3

Funkcje
białe

Wytwarzanie
żywności
3
funkcjonalnej

Zapewnienie
różnorodności
żywności

Źródło: opracowano
na podstawie
Rys. 5. Funkcje
białe [Van Huylenbroeck i inni 2007].

opracowano na podstawie [Van Huylenbroeck i inni 2007]
3 ŻywnośćŹródło:
funkcjonalna – żywność, której poza podstawowym zadaniem, jakim jest odżywianie,

przypisuje się psychologiczny lub/i fizjologiczny wpływ na organizm ludzki; może np. obniżać
Należy
wyraźnie
podkreślić, przywracać
że pozakomercyjne
(inaczej
poziom cholesterolu,
wzmacniać
układ odpornościowy,
równowagę mikrobiologiczną
pozarynkowe
–
non-commodity
outputs)
funkcje
rolnictwa
są
na
układu pokarmowego itp. (Są to produkty wzbogacone w nienasycone kwasy tłuszczowe,ogół
błonnik
10jako
powiązane
z jego
funkcjami
produkcyjnymi.
określa się
pokarmowy,
witaminy
i składniki
uniwersalne
lub produktyZjawisko
o obniżonejtozawartości
cholesterolu,
sodu, kalorii.)
nierozdzielność (jointness) tych dwóch rodzajów funkcji. Aby mogły być

realizowane te pierwsze, rolnictwo musi istnieć i działać w drugiej sferze –
aktywności produkcyjnej. Wiele powyższych nieprodukcyjnych funkcji
rolnictwa ma charakter produktu ubocznego czy efektu zewnętrznego
działalności produkcyjno-komercyjnej. Dostrzeżenie i docenienie
wielofunkcyjności rolnictwa skłania więc do ochrony i wspierania rolnictwa
jako szczególnego działu gospodarki.
Rysunek 6 ilustruje długookresowe tendencje zmian między
produkcyjnymi i konsumpcyjnymi funkcjami obszarów wiejskich.
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Należy wyraźnie podkreślić, że pozakomercyjne (inaczej pozarynkowe – non-commodity outputs) funkcje rolnictwa są na ogół powiązane z jego funkcjami
produkcyjnymi. Zjawisko to określa się jako nierozdzielność (jointness) tych
dwóch rodzajów funkcji. Aby mogły być realizowane te pierwsze, rolnictwo musi
istnieć i działać w drugiej sferze – aktywności produkcyjnej. Wiele powyższych
nieprodukcyjnych funkcji rolnictwa ma charakter produktu ubocznego czy efektu
zewnętrznego działalności produkcyjno-komercyjnej. Dostrzeżenie i docenienie
wielofunkcyjności rolnictwa skłania więc do ochrony i wspierania rolnictwa jako
szczególnego działu gospodarki.
Rysunek 6 ilustruje długookresowe tendencje zmian między produkcyjnymi
i konsumpcyjnymi funkcjami obszarów wiejskich.
Rysunek 6
Obszary wiejskie jako miejsce produkcji i konsumpcji

Źródło: [Wilkin 2007].
Produkcja rolna zmniejsza swój udział w zestawie funkcji, jakie spełniają obszary wiejskie na rzecz funkcji konsumpcyjnych i pozarolniczych funkcji produkcyjnych. Wpływ na tę tendencję mają czynniki zarówno popytowe, jak i podażowe.
W wielu krajach UE użytki rolne będące w dyspozycji rolników stanowią już poniżej 50% terytorium kraju. Wysoka produktywność rolnictwa pozwala na wyłączenie
z produkcji rolnej znacznego odsetka ziemi, zwłaszcza tej mniej urodzajnej, na inne
cele. Rośnie zapotrzebowanie na cele rekreacyjne, na zalesianie i cele rezydencjalne.
Od 2000 r. zwiększa się w Polsce odsetek i liczba ludności mieszkającej na wsi; podobne tendencje występują w kilku innych krajach UE. Mieszkańcy wsi, zarówno
ci przebywający tam od dawna, jak i nowi przybysze, oczekują zwiększonej oferty
produktów i usług, będących przejawem wielofunkcyjności rolnictwa i wsi.
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6. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
Pojęcie to zostało stworzone przez Hansa Carla von Carlowitza, oznaczało
„sposób gospodarowania lasem”, propagowany na początku XIX w. przez wszystkie niemieckie wyższe szkoły leśne. Termin ten został przełożony na j. ang. – „Sustained Yield Forestry” i przyjęty przez ruch ekologiczny w latach osiemdziesiątych XX w. jako „Sustainable Development” (zrównoważony i trwały, ekorozwój,
trwały rozwój, samopodtrzymujący, stały). Z kolei raport Światowej Komisji Środowiska i Rozwoju ONZ pt. „Nasza Wspólna Przyszłość” (Raport Brundtland)
definiuje go następująco: „Zrównoważony rozwój to taki rozwój, który zapewnia
zaspokojenie rosnących potrzeb współczesnego społeczeństwa bez naruszania
możliwości zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń” [Heller 2004].
zapewnia
zaspokojenie
rosnących
społeczeństwa
bez
Według
ekonomistów
rolnych
takipotrzeb
rodzajwspółczesnego
rozwoju (w rolnictwie,
leśnictwie
naruszania możliwości zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń” [Heller
i rybołówstwie)
2004]. konserwując glebę, zasoby wodne, rośliny oraz genetyczne zasoby
zwierząt, nie degraduje
środowiska,rolnych
wykorzystuje
odpowiednie
Według ekonomistów
taki rodzaj
rozwoju (wtechnologie,
rolnictwie, jest
żywotny
ekonomicznie
i akceptowany
społecznie.
tradycyjnym
ujęciuoraz
modeleśnictwie
i rybołówstwie)
konserwując
glebę, W
zasoby
wodne, rośliny
genetyczne zasoby
zwierząt,
nieformułowane
degraduje środowiska,
wykorzystuje
lu zrównoważonego
rozwoju,
definicje
przez ekonomistów
rolnych
odpowiednie
technologie,
jest powinny
żywotny być
ekonomicznie
akceptowany cele
postrzegają
go jako proces,
w którym
realizowanei jednocześnie
społecznie. W tradycyjnym ujęciu modelu zrównoważonego rozwoju,
ekonomiczne,
społeczne i ekologiczne, a więc proces, w którym następuje harmodefinicje formułowane przez ekonomistów rolnych postrzegają go jako
nizowanie
tych
proces, wcelów
którym(rysunek
powinny7).
być realizowane jednocześnie cele ekonomiczne,
Rysunek 7
społeczne i ekologiczne, a więc proces, w którym następuje harmonizowanie
tych celów
(rys.
7).
Tradycyjne, trójkątne ujęcie modelu zrównoważonego

rozwój
ekonomiczny

rozwój
zrównoważony

rozwój
społeczny

rozwój
ekologiczny

Źródło: [Kozłowski 1997, Adamowicz 2000].
Rys. 7. Tradycyjne, trójkątne ujęcie modelu zrównoważonego

Źródło:
[Kozłowski 1997,
Adamowicz
2000]zrównoważonego rozwoju muTak więc, przy
planowaniu
skutecznej
strategii
szą być uwzględnione powyższe cele obejmujące następujące priorytetowe proTak więc, przy planowaniu skutecznej strategii zrównoważonego
blemy [Adamowicz
2000]:
rozwoju muszą
być uwzględnione powyższe cele obejmujące następujące

priorytetowe problemy [Adamowicz 2000]:
1. Rozwój ekonomiczny - wzrost gospodarczy i sprawiedliwy podział
korzyści:
 ułatwienie dostępu do rynków pracy dla państw
rozwijających,
 finansowanie rozwoju,
 zmiana nieproporcjonalnych wzorców konsumpcji,
 zmiany w technologiach produkcji;
2. Rozwój społeczny:
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1. Rozwój ekonomiczny - wzrost gospodarczy i sprawiedliwy podział korzyści:
■ ułatwienie dostępu do rynków pracy dla państw rozwijających,
■ finansowanie rozwoju,
■ zmiana nieproporcjonalnych wzorców konsumpcji,
■ zmiany w technologiach produkcji;
2. Rozwój społeczny:
■ walka z ubóstwem,
■ dostęp do edukacji,
■ ochrona zdrowia,
■ opieka społeczna;
walka z ubóstwem,
3. Rozwój ekologiczny
ochrona środowiska i racjonalna gospodarka zasoba dostęp do- edukacji,

ochrona
zdrowia,
mi naturalnymi:
 opieka
społeczna;
■ ograniczenie
zanieczyszczenia
środowiska,
3. Rozwój ekologiczny - ochrona środowiska i racjonalna gospodarka
■ ochrona
zagrożonych
wyginięciem
gatunków zwierząt i roślin,
zasobami naturalnymi:
■ promocja
odnawialnych
źródeł
energii.
 ograniczenie zanieczyszczenia środowiska,
W systemowym
ujęciuzagrożonych
modelu zrównoważonego
rozwoju
uwzględnia
 ochrona
wyginięciem gatunków
zwierząt
i roślin, się popromocja
odnawialnych
źródeł energii.
nadto trzy inne cele,
tj. rozwój
techniczno-technologiczny,
rozwój przestrzenny
W systemowym ujęciu modelu zrównoważonego rozwoju uwzględnia
i rozwój etyczny
(rysunek 8).
się ponadto trzy inne cele, tj. rozwój techniczno-technologiczny, rozwój
Rysunek 8
przestrzenny i rozwój etyczny (rys. 8).
Systemowe ujęcie modelu zrównoważonego rozwoju
rozwój społeczny

rozwój
ekonomiczny

rozwój
ekologiczny
rozwój
zrównoważony
i trwały
rozwój
przestrzenny

rozwój technicznotchnologiczny

rozwój etyczny

Źródło: [Siemiński
2001]. ujęcie modelu zrównoważonego rozwoju
Rys. 8. Systemowe
Źródło: [Siemiński 2001]

Według prawa ochrony środowiska w systemowym ujęciu modelu zrównoważonego rozwoju
obok
tychochrony
celów wcześniej
bardzo
dużą uwagę
Według
prawa
środowiskajużwprzytaczanych,
systemowym ujęciu
modelu
zrównoważonego
rozwoju instytucjonalnego,
obok tych celów wcześniej
już szczególną
przytaczanych,
przywiązuje
się do rozwoju
w którym
rolę przydużą uwagę przywiązuje się do rozwoju instytucjonalnego, w którym
pisujebardzo
się organizacjom
samorządowym i pozarządowym, w tym organizacjom
szczególną rolę przypisuje się organizacjom samorządowym i
doradczym
(rysunekw9).
pozarządowym,
tym organizacjom doradczym (rys. 9).
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Systemowe ujęcie modelu zrównoważonego rozwoju
wg prawa ochrony środowiska
G
O
S
P
O
D
A
R
K
A

SPOŁECZEŃSTWO

ZRÓWNOWAŻONY
integracja
równość szans

ROZWÓJ

ŚRODOWISKO

Rysunek 9
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Rys. 9. Systemowe ujęcie modelu zrównoważonego rozwoju wg

prawa ochrony
Źródło: [Kassenberg
2007].środowiska
Źródło: [Kassenberg 2007]

W kontekście przedstawionej problematyki wielofunkcyjności wsi i rolnictwa
W kontekście przedstawionej problematyki wielofunkcyjności wsi i
oraz zrównoważonego
rozwoju obszarów wiejskich pojawiają się nowe zadania
rolnictwa oraz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich pojawiają się
(wyzwania)nowe
dla służb
mianowicie
[Verma
i Coreil[Verma
2000,iKania 2003]:
zadaniadoradczych,
(wyzwania) dlaa służb
doradczych,
a mianowicie
Coreil 2000,
Kania 2003]:
■ wdrażanie
systemów
produkcji integrowanej i ekologicznej w gospodar wdrażanie systemów produkcji integrowanej i ekologicznej w
stwach rolnych;
gospodarstwach rolnych;
 zwiększanie
świadomości
środowiskowejmieszkańców
mieszkańców wsi:wsi:
■ zwiększanie
świadomości
środowiskowej
- doradztwo ma dążyć do tego, aby społeczność wiejska
– doradztwo mapostrzegała
dążyć do
tego, aby społeczność wiejska postrzegała siebie
siebie jako część systemu biologicznego, bowiem
jako część systemu
biologicznego,
bowiemśrodowiska
to rolnicy
wykorzystujący
poto rolnicy
wykorzystujący potencjał
wpływają
na
jego jakość
i stwarzają
niegojakość
określone
zagrożenia, dla niego określotencjał środowiska
wpływają
nadlajego
i stwarzają
- rolnicy powinni być zatem świadomi, jakiego rodzaju
ne zagrożenia,
zagrożenia niesie za sobą prowadzona przez nich działalność;
– rolnicy
powinni byćwśród
zatem
świadomi,
jakiego
rodzaju postaw
zagrożenia niesie
 stymulowanie
dorosłych
i młodzieży
pozytywnych
i gotowości
do nich
podjęcia
opieki nad środowiskiem:
za sobą etycznych
prowadzona
przez
działalność;
- doradztwo musi nauczyć swoich klientów nowego podejścia,
■ stymulowanie wśród
dorosłychpomiędzy
i młodzieży
pozytywnych
postaw etycznych
tj. równowagi
środowiskiem
a rozwojem
gospodarstw,
i gotowości do podjęcia
opieki nad środowiskiem:
 prowadzenie
procesu kształcenia
na wynikach
badań:
– doradztwo
musi nauczyć
swoichopartego
klientów
nowego
podejścia, tj. równowagi pomiędzy środowiskiem a rozwojem gospodarstw,
■ prowadzenie procesu kształcenia opartego na wynikach badań:
15
– działania doradcze nie mogą być w konflikcie ze środowiskiem, lecz powinny stymulować jego odnawianie;
■ upowszechnianie wśród rolników zasad polityki ekologicznej wobec rolnictwa oraz instrumentów wsparcia w ramach polityki ekologicznej finansowanej ze środków krajowych i budżetu UE;
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■ pomoc członkom społeczności lokalnych w rozwiązywaniu problemów środowiskowych przy pomocy multidyscyplinarnych zespołów oraz prowadzenie bądź udział w sesjach dotyczących planowania strategicznego i operacyjnego rozwoju społeczności lokalnych.

7. Wnioski
1. Doradztwo rolnicze (ang. agricultural extension or advisory service) kojarzone jest na świecie głównie z działalności praktycznej; w mniejszym stopniu
z dyscypliną wiedzy (ang. extension education) wykładaną na uczelniach
rolniczych.
2. Ograniczenia budżetowe, w sensie znacznego spadku wydatków publicznych w krajach UE na doradztwo rolnicze spowodowały w wielu krajach
powstanie nowych systemów doradztwa tj. doradztwa półpaństwowego,
półautonomicznego, autonomicznego i komercyjnego. W tym procesie restrukturyzacji doradztwa publicznego uczestniczy również polskie doradztwo, wcześniej podporządkowane strukturom rządowym i finansowane
całkowicie z budżetu państwa, a obecnie strukturze samorządowej – korzystającej z dotacji budżetowej państwa przy coraz większej komercjalizacji
swoich usług.
3. Strategia rozwoju rolnictwa i wsi w Polsce powinna wykorzystywać zarówno
koncepcję rozwoju zrównoważonego, uwzględniającą równowagę sfery ekonomicznej, społecznej i ekologicznej, jak też koncepcję wielofunkcyjnego
rozwoju rolnictwa, dające szansę na dywersyfikację produkcji i lepsze wykorzystanie dostępnych zasobów. Zrównoważenie i wielofunkcyjność rozwoju
wsi i rolnictwa stwarza korzyści zarówno w sferze zasobów, zwłaszcza pochodzących ze środowiska naturalnego, jak też w sferze efektów gospodarowania i wynikających z nich dochodów ludności.
4. Rozwój zrównoważony jakkolwiek jest koncepcją globalną to jednak musi
być oparty na racjonalnych przesłankach rozwoju regionalnego i lokalnego,
zgodnie z zasadą „Myśl globalnie – działaj lokalnie”. Koniecznym jest dla
lokalnej społeczności zrozumienie:
■ idei trwałego i zrównoważonego rozwoju,
■ zachodzących procesów rozwojowych,
■ uświadomienie sobie dalekosiężnych zagrożeń, ograniczeń i barier,
■ identyfikacji najważniejszych problemów i ich rozwiązywania,
■ znajdowanie środków na realizację wyznaczonych celów.
We wdrażaniu zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju należy wykorzystać dorobek różnych dziedzin nauki i stosować podejście interdyscyplinarne, w którym wiodącą rolę może odegrać doradztwo rolnicze.
5. Konieczne są odpowiednie programy edukacyjne, skierowane do rolników
i mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie:
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■
■
■
■
■
■
■
■

współczesnych pozarynkowych funkcji rolnictwa,
wiedzy środowiskowej (KDPR, dobrostan zwierząt, cross-compliance),
rozwoju przedsiębiorczości rolniczej i pozarolniczej, w tym agroturystyki,
przekwalifikowania rolników i przygotowania ich do innych zawodów,
organizacji grup producentów rolnych,
wspomagania poszukiwania alternatywnych źródeł dochodu,
podnoszenia kwalifikacji zawodowych rolników,
wdrożenia podejścia LEADER w aktywizacji mieszkańców obszarów
wiejskich i budowaniu kapitału społecznego na wsi (cele osi 3 i 4 PROW
2007-2013),
■ wyjście z nową ofertą dla młodzieży w ramach klubów 4-H (w miejsce
programów typowo rolniczych – programy alternatywne, multidyscyplinarne i aplikacyjne).
6. Wszystkie działania na rzecz lepszego zrozumienia trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz jego wdrożenia wymagają wysokich kwalifikacji zawodowych pracowników doradztwa. Doradztwo musi zatrudniać w tym
celu również specjalistów posiadających przygotowanie techniczne w nietradycyjnych dziedzinach, takich, jak: ekologia, ekonomia ekologiczna,
socjologia, ekoturystyka, antropologia, nauki polityczne, zarządzanie środowiskiem, rozwój społeczny, hydrologia, chemia rolna, inżynieria wodna,
polityka społeczna, biologia, mikrobiologia, meteorologia, itp.
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DORADZTWO ROLNICZE WOBEC WIELOFUNKCYJNOŚCI ROLNICTWA
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STRESZCZENIE

W pracy przedstawiono rolę doradztwa rolniczego we wdrażaniu koncepcji trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz w upowszechnianiu nowych funkcji współczesnego
rolnictwa i obszarów wiejskich. W literaturze naukowej od kilkunastu lat dyskutuje się
głównie o wielofunkcyjności obszarów wiejskich (multifunctionality of rural areas), rozumiejąc przez to dywersyfikację ekonomiczną wsi, a więc zwiększenie możliwości zatrudnienia w działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich. Natomiast wielofunkcyjność
rolnictwa (multifunctionality of agriculture) jako zagadnienie społeczno-ekonomiczne jest
zagadnieniem mało rozpoznanym i niedostatecznie uwzględnianym w badaniach naukowych. O ile bowiem produkcyjne (rynkowe) funkcje rolnictwa są nam wszystkim dobrze
znane, to funkcje pozarynkowe (non-commodity outputs of agriculture) stanowią trudność, jeśli chodzi o ich identyfikację i klasyfikację, biorąc pod uwagę nierynkowe efekty
rolnictwa w sferze gospodarczej, społecznej, kulturowej i przyrodniczej.
W kontekście tej problematyki pojawiają się nowe wyzwania dla doradztwa rolniczego, które powinno odegrać wiodąca rolę we wdrażaniu idei rozwoju zrównoważonego
oraz upowszechnianiu pozakomercyjnych funkcji rolnictwa. Dostrzeżenie i docenienie
wielofunkcyjności rolnictwa skłania więc do ochrony i wspierania rolnictwa w ramach
Wspólnej Polityki Rolnej UE jako szczególnego działu gospodarki.
JÓZEF KANIA
MULTIFUNCTIONALITY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

Key words: agricultural advisory services, extension systems, sustainable development,
multifunctionality of agriculture, multifunctionality of rural areas, functions of
agriculture
SUM M A RY

The paper presents the role of agricultural advisory services in implementing the concept of sustainable development and in promoting new functions of contemporary agriculture and rural development.
For several years in the scientific literature one has been discussing mainly multifunctionality of rural areas, understanding it as economic diversification of countryside,
namely increase in employment opportunity in off-agricultural activity in rural areas. On
the contrary, multifunctionality of agriculture as a socio-economic problem is an issue
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hardly recognized and insufficiently considered in scientific studies. As far as production
(market) functions of agriculture are well known to all of us, off-market functions (noncommodities outputs of agriculture) constitute a difficulty, as far as their identification and
classification is concerned, taking into account non-market effects of agriculture in economic, social, cultural and natural sphere.
In the context of these issues, there are new challneges for agricultural advisory services. It should play a leading role in implementing the idea of sustainable development and
in promoting non-commercial functions of agriculture. Thus, perception and appreciation of multifunctionality of agriculture induces to protect and support agriculture under
the European Union’s Common Agricultural Policy, as a special sector of the economy.
e-mail: jozef.kania@ur.krakow.pl
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ODNOWA WSI W OPINII JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
1. Wstęp
Celem artykułu, będącym rezultatem badań, była identyfikacja głównych
przeszkód leżących na drodze projektowania i wdrażania projektów dotyczących
podwyższania jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich. Ugruntowaną już
w Polsce nazwą dla tego typu działań jest „Odnowa Wsi”. Pod pojęciem tym kryje
się nie tylko fizyczne wykonanie zadań inwestycyjnych, infrastrukturalnych, lecz
także – a może przede wszystkim - cały proces projektowy i decyzyjny, w ramach
którego mieszkańcy wsi dyskutują o przyszłości swoich miejscowości i decydują
o wyborze priorytetowych działań.1 Ich decyzja, zapisana w postaci Planu Odnowy Miejscowości (POM)2, jest podstawą do realizacji wybranych projektów przez
gminy oraz do ubiegania się przez nie (lub przez innych uprawnionych wnioskodawców) o dotacje na wytypowane inwestycje3. Badania ankietowe gmin pt.
1 Ryszard Wilczyński; „Odnowa wsi perspektywą rozwoju obszarów wiejskich w Polsce”; Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich; Oddział w Poznaniu; Wyd. II;
2003 r.; s. 12.
2 Obecny Plan Odnowy Miejscowości (opracowywany do projektów realizowanych w ramach
PROW 2007-2013), w latach 2004-06, podczas wdrażania SPO, nazywany był Planem Rozwoju
Miejscowości (PRM), a w programach wojewódzkich przyjmował różne nazwy tj. Plan Sołecki,
Plan Odnowy Sołectwa itp. O powstawaniu tego typu dokumentów czytaj w op. cit. na przykładzie
doświadczeń zachodnich oraz województwa opolskiego.
3 W okresie 2004-2006, w ramach wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich”, uprawnionymi wnioskodawcami o dotacje na Odnowę Wsi były JST oraz Ośrodki Kultury. Obecnie, w ramach PROW (2007-2013) do grona tego dołączyły organizacje pozarządowe działające na rzecz
rozwoju obszarów wiejskich, posiadające status organizacji pożytku publicznego oraz kościoły
i związki wyznaniowe.
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„Bariery wdrażania projektów Odnowy Wsi z punktu widzenia Jednostek Samorządu Terytorialnego”, których wyniki opracowano w niniejszym artykule zostały
przeprowadzone przez pracowników Centrum Doradztwa Rolniczego, Oddziału
w Poznaniu, w czerwcu i lipcu 2010 r.
Ankieta w swym założeniu miała pomóc wskazać najtrudniejsze bariery na
wszystkich etapach realizacji projektów Odnowy Wsi – od współpracy mieszkańców i gminy na rzecz opracowania POM, przez ubieganie się o dotację, po
realizację i rozliczanie projektów. Badania objęły podstawową statystykę dotyczącą ankietowanych gmin (jak liczbę sołectw, liczbę mieszkańców itp.), ich przynależność administracyjną (województwo), a także dane dotyczące aktywności
Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) w pozyskiwaniu dotacji (rodzaje programów wsparcia, z których korzystają i ilość realizowanych projektów). W celu
zebrania tak różnorodnych danych ankieta objęła 53 pytania podzielone na rozdziały tematyczne. Opis i analiza wyników ankietyzacji zamieszczone poniżej zachowują podobny podział, odpowiadający rozdziałom ankiety, przy czym zakres
danych zamieszczonych w niniejszym artykule jest pierwszą częścią tych badań.4
Badania przeprowadzono w formie elektronicznej – prośbę o wypełnienie ankiety
wraz z załączonym formularzem rozesłano do gmin wiejskich i miejsko-wiejskich
pięciu województw: małopolskiego (168 JST), mazowieckiego (279), pomorskiego (98), świętokrzyskiego (97) i wielkopolskiego (207) – łącznie do 849 gmin (do
wszystkich JST na terenie wybranych do badania regionów). Wybór województw
nie był losowy. Zakładano przeprowadzenie badań w regionach o różnym zaawansowaniu w realizacji projektów Odnowy Wsi, w szczególności jeśli chodzi
o wdrażanie programów regionalnych, finansowanych z własnych środków Urzędów Marszałkowskich.
Zwrotnie uzyskano 69 wypełnionych formularzy, co oznacza, że na wypełnienie
ankiety zdecydowało się zaledwie 8,13% gmin, do których zwrócono się z prośbą
o udział w badaniu. Część z nadesłanych formularzy nie była wypełniona poprawnie.
W kilku ankietach nie udzielono wszystkich odpowiedzi, w innych zaś wpisane odpowiedzi nie miały związku z pytaniami. Zdarzały się także odpowiedzi niepoprawne z merytorycznego punktu widzenia, np. wpisywano wartości, które ze względu
na specyfikę programów wsparcia UE są niemożliwe (np. udział działania Odnowa
Wsi w budżecie wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju przez Lokalne Grupy Działania przewyższający 70% lub mniejszy niż 10%)5. Kwestie odpowiedzi błędnych lub
niepełnych zostały omówione w analizowanych poniżej wynikach. Większość ankiet
(68) została nadesłana z gmin uprawnionych do korzystania z dotacji UE na projekty
Odnowy wsi i te właśnie formularze były przedmiotem dalszej analizy.
4 Kolejna część wyników ankietyzacji ukaże się w następnym numerze Kwartalnika – nr 3/2011.
5 Kwestie budżetu Lokalnych Grup Działania (LGD) omówione zostaną w nr 3/2011.
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2. Dane dotyczące ankietowanych gmin i realizowanych projektów
Odnowy Wsi
Spośród analizowanych 68 ankiet, największą grupę stanowiły te nadesłane
z terenu województwa małopolskiego (25), następnie z woj. pomorskiego i wielkopolskiego (po 14) oraz kolejno z woj. mazowieckiego (7) i świętokrzyskiego (6).
Dwie ankiety nie pozwoliły na zidentyfikowanie ich przynależności administracyjnej. Trzy gminy nie wpisały swoich danych statystycznych, stąd ogólne charakterystyki odnosić się będą tutaj do grupy 65 JST. Liczba mieszkańców w badanych
jednostkach administracyjnych wahała się od 2.890 do 34.000 osób, zaś średnio
dla badanej grupy wynosiła 10.145 mieszkańców na gminę. W zależności od wielkości danej jednostki, składały się one od 2 do 41 sołectw. Średnia ilość sołectw
w badanej grupie gmin wyniosła 16,5, a badanie objęło łącznie 1075 sołectw.
Ankiety, jak wspomniano, pochodziły z gmin uprawnionych do korzystania
z dotacji UE przeznaczonych na projekty Odnowy wsi, co w praktyce oznacza,
że obszary tych JST kwalifikowały się (umożliwiały wnioskodawcom osiągnięcie
odpowiedniej liczby punktów) do wnioskowania o wsparcie finansowe projektów
w ramach co najmniej jednego z dwóch działań: „Odnowa wsi oraz zachowanie
i ochrona dziedzictwa kulturowego” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich” (SPO) wdrażanego w latach 2004-2006 lub/i „Odnowa i rozwój
wsi” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), realizowanego
aktualnie, to jest przeznaczonego na lata 2007-2013. Badane gminy wykazywały
zróżnicowaną aktywność w pozyskiwaniu tego typu środków. Trzeba jednak pamiętać, że nie zależy to jedynie od woli samorządów czy też ich wiedzy na temat
funduszy UE. W wielu przypadkach podstawowym ograniczeniem ilości realizowanych projektów są możliwości finansowe, a więc dostępne w budżetach gmin
kwoty, jakie mogą być przeznaczane na dane projekty. 38 spośród ankietowanych
gmin skorzystało z dotacji w ramach SPO (2004-2006), realizując z udziałem tych
środków 62 projekty. Daje to średnio 0,95 projektu na gminę licząc wszystkie ankietowane JST, a 1,63 projektu na każdą z gmin, w których korzystano z SPO.
Największą ilością projektów realizowanych w tym okresie przez jedną gminę ze
współudziałem środków UE wśród badanych jednostek jest 4.
Kolejny program, czyli realizowany w okresie 2007-2013 PROW, przyniósł
(względnie przyniesie, ponieważ w ankiecie pytano także o projekty planowane
do roku 2013) już 185 projektów, a zasięg działania „Odnowa i rozwój wsi” poszerzył się wydajnie względem SPO do 63 (z 65 analizowanych gmin). Daje to już
średnio 2,85 (licząc wszystkie 65 JST) lub 2,94 (uwzględniając tylko te korzystające z PROW) projektu na gminę. Podkreśla to fakt znacznego wzrostu popularności i umiejętności pozyskiwania dotacji UE na projekty Odnowy wsi. Należy
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dodatkowo podkreślić, że w ramach SPO gminy mogły składać nieograniczoną
ilość wniosków (limitem były możliwości budżetowe gmin i ich priorytety inwestycyjne), tymczasem w PROW każdy wnioskodawca może złożyć jedynie jeden
wniosek w danym naborze. Znane są zatem przypadki gmin, które w latach 200406 zrealizowały dużą liczbę projektów, a w okresie późniejszym (PROW) dużo
mniejszą, mimo że ich faktyczne potrzeby w tym zakresie są nadal wysokie. Jak
widać, pomimo ograniczeń jakie wprowadzono w PROW, wskaźnik ilości realizowanych projektów wydatnie wzrósł (z 0,95 na 2,85 projektu na gminę w badanej grupie), co podkreśla wspomnianą popularność omawianych funduszy. Największą liczbą projektów realizowanych wśród badanych jednostek z udziałem
środków UE w ramach PROW, deklarowanych w ankiecie jest 15 (w SPO cztery
gminy zrealizowały maksymalnie po 4 projekty). Wartość ta jednak jest dość wysoka, by była prawdopodobną, biorąc pod uwagę realną liczbę naborów (kilka
w okresie 2007-2013) i możliwość składania jednego wniosku w naborze. Obejmuje ona również wnioski składane do Lokalnej Grupy Działania (LGD), dzięki
uczestnictwu w inicjatywie LEADER. Inna gmina deklaruje w tym samym okresie
14 projektów, a w pozostałej grupie JST trzy gminy zgłaszają po 6 projektów. Reszta realizuje mniej inwestycji.
Oprócz ww. funduszy, część JST korzystała z możliwości pozyskania środków
finansowych na projekty Odnowy Wsi z programów regionalnych, oferowanych
gminom z własnych środków przez Urzędy Marszałkowskie6. Wśród ankietowanych jednostek najwięcej projektów tego typu zrealizowano w województwach
małopolskim, pomorskim i wielkopolskim. Dwie gminy z woj. świętokrzyskiego także wykorzystywały środki regionalne na projektu Odnowy Wsi, natomiast
opcji tej nie miały gminy z Mazowsza. Łącznie podano informację o 80 projektach
finansowanych regionalnie, realizowanych w 29 gminach (2,76 projektu na 1 gminę). Konkursy na projekty regionalne, w tym zasady je regulujące, ulegają zmianom (zasady dostępności, priorytety tematyczne projektów), a kwoty przeznaczane przez regiony na te wydatki – sporym fluktuacjom, co może mieć duży wpływ
na globalną liczbę projektów finansowanych w ten sposób w danym roku. Nie
mniej jednak należy zwrócić uwagę, że ten kanał dystrybucji środków na oddolne
inicjatywy mieszkańców wsi cieszy się sporym zainteresowaniem, tym bardziej,
że nierzadko jest obarczony mniejszym ciężarem biurokracji, niż to ma miejsce
we wspomnianych funduszach UE.
W kwestionariuszu badań pytano również o szacunkową kwotę brutto zainwestowaną w gminie w projekty Odnowy Wsi od roku 2004 przy wykorzystaniu dotacji dostępnych w ramach ww. funduszy (SPO, PROW, regionalnych), z uwzględnieniem już złożonych i nie rozpatrzonych wniosków. Kwota ta była zróżnicowana
6 Np. programy takie jak Pomorska Odnowa Wsi czy Wielkopolska Odnowa Wsi, wdrażane ze

środków własnych Urzędów Marszałkowskich.

28

Grzegorz Cetner, Krzysztof Żok

pomiędzy respondentami i wahała się od 89.758 do 11,8 mln złotych. Rozpiętość
ta wynika zarówno ze wspomnianego zróżnicowania wielkości badanych gmin,
ich możliwości budżetowych i zaangażowania środków w inne rodzaje inwestycji7. Globalna kwota zainwestowana w projekty przez 65 ankietowanych JST, które
podały dane, wyniosła 152.116.324,26 złotych, co średnio dało 2.340.251,14 zł na
gminę. Biorąc pod uwagę, że łączna liczba wynikających z ankiet zrealizowanych
projektów Odnowy Wsi (niezależnie od źródła finansowania) wynosi 327, średnia
wartość zrealizowanego działania wyniosła 465.187,54 zł.

3. Planowanie przedsięwzięć Odnowy Wsi w sołectwach
Mieszkańcy sołectw rzadko sami przygotowują wymagane w procesie realizacji projektów inwestycyjnych dokumenty. Tak jest i w przypadku Odnowy Wsi
i powstającego tu Planu Odnowy Miejscowości (POM; dawniej, w SPO, Plan
Rozwoju Miejscowości czyli PRM). Z wypowiedzi respondentów wynika, że
w 62 przypadkach (na 68 gmin, a więc w 91,2% sytuacji) pomocy w sporządzaniu
POM udzielali pracownicy Urzędów Gmin (z różnych referatów, często nazywani
koordynatorami projektu). Jest to zrozumiałe, biorąc w szczególności pod uwagę
fakt, że to właśnie gmina, w imieniu sołectwa, jest najczęstszym wnioskodawcą
pozyskującym zewnętrzne dotacje, a POM jest dla gminy z jednej strony „sołecką
strategią” odzwierciedlającą potrzeby społeczne, z drugiej zaś formalnym, niezbędnym załącznikiem do wniosku o dotację. Stąd trudno sobie wyobrazić brak
udziału reprezentanta gminy w procesie powstawania POM. Gminy podkreślają duże zaangażowanie sołtysów w pracach nad planami (27 JST; 39,7%). Często
organizują oni prace mieszkańców i współpracują z urzędami gmin w sprawach
planistycznych i organizacyjnych, a niejednokrotnie mobilizują także społeczność do pomocy w trakcie realizacji projektu. Pomocy przy powstawaniu POM
udzielają także radni gminni (9 gmin; 13,2%) i rada sołecka (4 głosy; 5,9%). Tylko w jednej ankiecie, jako pomoc w opracowaniu planu wymieniono nauczycieli
(1,47%). Natomiast wiele JST sięga po wsparcie metodyczne lub moderatorskie
prywatnych firm szkoleniowych, konsultingowych, regionalnych agencji rozwoju,
bądź (rzadziej) stowarzyszeń. Z pomocy takiej skorzystały 23 z ankietowanych
JST (33,8%). Przedstawiciele doradztwa rolniczego tylko w jednej z gmin udzielali
wsparcia przy powstawaniu sołeckiego planu.
Respondenci ocenili zaangażowanie poszczególnych lokalnych „aktorów” w procesie tworzenia Planu Odnowy Miejscowości. Ocena ta odbywała się w pięciostopniowej skali, odpowiadającej zaangażowaniu na poziomie: bardzo małym (średni
wynik oceny 0-10); małym (11-20); średnim (21-30); wysokim (31-40) i bardzo wyso7 Dane dotyczące finansowania projektów odnowy Wsi w części II artykułu, w Nr. 3/2011
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kim (41-50). Mieszkańcy sołectw - a więc najważniejsza strona z punktu widzenia
istoty realizowania poszczególnych projektów - angażowali się według ankietowanych JST na poziomie średnim (wynik 22,6/50). Ten dość niski wynik jest raczej
efektem przejęcia steru nad POM-ami przez gminy niż faktycznie niskiego zainteresowania mieszkańców, choć w wielu ankietach podkreślana była niska aktywność społeczna oraz postawy roszczeniowe wobec JST. Zaangażowanie sołtysów,
jak już wspomniano, było statystycznie wysokie (ocena 33,1/50), natomiast udział
młodzieży wiejskiej w planowaniu oceniony został jako mały (17,4/50), podobnie jak i organizacji pozarządowych, co w tym wypadku ma swoje podłoże m.in.
w małej ich liczbie na terenach wiejskich, a często wynika również z niewielkiej
aktywności tych istniejących (ocena 17,8/50). Szkoły i pracujący w nich nauczyciele, a także Ośrodki Kultury i ich pracownicy również ocenieni zostali na podobnym poziomie, to znaczy ich zaangażowanie w oczach gmin było statystycznie
małe (oceny odpowiednio: dla szkół 18,5/50 i dla Ośrodków Kultury 19,6/50).
Najniższą ocenę za współpracę przy sołeckich planach wystawiły gminy kościołom i związkom wyznaniowym – zaangażowanie na poziomie małym, ocena średnia 14,0/50. Na tym tle nieźle wypadły inne podmioty nie posiadające osobowości
prawnej (OSP, KGW, grupy nieformalne), które często angażują się w inicjatywy
sołeckie. Tak też było w przypadku kreowania POM-ów, ponieważ ich uczestnictwo w tym procesie oszacowano na poziomie średnim z oceną 21,3/50. Sołtysi
zatem są najlepiej ocenioną grupą mieszkańców wsi – tylko ich zaangażowanie
określono jako wysokie. Powyższe oceny należy oczywiście traktować jako średni
wynik statystyczny. W poszczególnych gminach aktywność danych grup społecznych, zawodowych czy wiekowych znacznie się różni.
Ankietowane gminy poproszono o wyrażenie opinii na temat największych
problemów jakie napotkano przy opracowaniu Planów Odnowy Miejscowości.
Najczęściej wymienianymi kwestiami były (kolejność zgodna z etapami pracy nad
POM; w nawiasach liczba ankiet, w których wymieniono dany problem):
■ konsultacje społeczne poprzedzające sporządzanie POM, w tym zapraszanie
mieszkańców (np. wysłanie imiennych zaproszeń do najbardziej aktywnych
mieszkańców), wywiady wśród mieszkańców mające na celu ocenę standardu życia oraz trendów w życiu społeczno-gospodarczym, ankiety, ich
drukowanie, segregacja pomysłów; spotkania informacyjne i zapoznanie
mieszkańców z programem mające na celu wzbudzenie zaufania i zainteresowania Odnową Wsi oraz uświadomienie konieczności sporządzenia planu (przeszkolenie mieszkańców) (8);
■ przeprowadzenie warsztatów służących przygotowaniu POM, w tym w szczególności:
– podział zadań w zbieraniu materiałów do opracowania planu (1);
– zbieranie informacji, pozyskanie danych statystycznych oraz historycznych, sporządzenie charakterystyki miejscowości, określenie jej zasobów,
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sporządzenie „opisu i charakterystyki obszarów o szczególnym znaczeniu
dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców…”, wynikającego ze zmiany rozporządzenia (11);
– analiza SWOT, ustalenie listy mocnych i słabych stron miejscowości (10);
– stworzenie wizji rozwoju miejscowości, misji sołectwa i określenie przez
mieszkańców kierunków i priorytetów działań na kolejne lata (7);
– opisy planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywujących
społeczność (4);
– hierarchizacja, ustalenie priorytetów wśród zadań przeznaczonych do realizacji w danym sołectwie, okres ich realizacji (6);
■ sporządzenie harmonogramu i zakresu rzeczowego zadań do wykonania (5);
■ określenie kosztów każdego zadania, w szczególności gdy nie przygotowano
jeszcze projektów i kosztorysów w odniesieniu do zadań, których realizację
zaplanowano np. za 5-7 lat. (10);
■ konsultacje projektu POM z Radą Sołecką, radnym danej miejscowości (1);
■ opracowanie całości tekstu POM, odpowiadającego wytycznym (wstępne
i końcowe), przez koordynatora z Urzędu Gminy (4);
■ zorganizowanie zebrania wiejskiego, mającego na celu przedstawienie projektu POM, zebranie uwag i ewentualnych dodatkowych wniosków do planu
oraz jego zatwierdzenie poprzez podjęcie uchwały zebrania wiejskiego (3);
■ przedstawienie POM Radzie Gminy i podjęcie Uchwały przez Radę w sprawie zatwierdzenia POM (1);
■ zmiany rozporządzeń i przepisów dotyczących POM i związane z tym późniejsze aktualizacje planów, w tym procedury ponownego zatwierdzania
zmian (2).
Ankietowani zamieszczali także dodatkowe komentarze związane z wątpliwościami, jakie pojawiały się podczas pracy nad POM, w tym m.in. fakt, że nie określono jednoznacznie czy POM jest z prawnego punktu widzenia dokumentem
planowania strategicznego, czy też nie i w związku z tym jak dalej postępować
z uchwalonymi planami sołectw w zakresie przepisów środowiskowych (jedna
z JST zamieściła notkę informującą, że opinie organów odpowiedzialnych za te
kwestie są rozbieżne). Inna gmina skomentowała sporządzanie POM zdaniem:
„Dokument ten jest zbędny”, niestety bez podania podstaw takiej opinii. Podkreślano również, że powstałe plany sołeckie obejmują nierzadko listę wszelkich „pobożnych życzeń” mieszkańców, niewspółmierną do możliwości finansowych danej
JST. Stworzenie planu jest w wielu przypadkach daniem nadziei mieszkańcom wsi
na realizację projektów w krótkiej perspektywie czasowej, lecz nie jest to gwarancja, że tak się stanie. Zrozumienie przez społeczeństwo faktu, że „złożenie wniosku nie gwarantuje uzyskania dotacji” stanowi istotny problem. Częstą barierą
w sporządzeniu POM jest ogólnie małe zaangażowanie mieszkańców wsi w prace
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nad opracowaniem tych dokumentów (wspomniane w kilku ankietach), a tam
gdzie aktywność jest duża, okazuje się, że problemem może być także „spór nad
określeniem autorytetów (osób) godnych wymienienia w POM”. 19 z 68 ankietowanych jednostek nie zgłosiło żadnych problemów związanych z opracowaniem
sołeckich planów.
Na pytanie „Czy sołectwa korzystały wzajemnie z doświadczeń w pracy nad
POM?” 31 respondentów odpowiedziało twierdząco (45,6%). Wymiana doświadczeń między sołectwami polegała głównie na wspólnym redagowaniu Planów
Odnowy Miejscowości, wzajemnym udzielaniu pomocy w opisach określonych
zadań. Często gminy organizowały wspólne warsztaty dla sołectw, na których
przygotowywano POM-y, potem zaś sołectwa, częściowo przy udziale koordynatora z Urzędu Gminy, konsultowały ze sobą pomysły, zakres i formę przygotowywanych materiałów. Osobami, które konsultowały zawartość POM byli najczęściej sołtysi bądź radni. W kilku przypadkach udostępniano sobie wzajemnie
całą dokumentację POM, celem poznania dobrego „wzorca”. Doświadczenia brały się również z wzajemnej rywalizacji i chęci przygotowania lepszych planów,
w szczególności gdy decyzja gminy o wyborze sołectwa do programu Odnowy
Wsi odbywała się na zasadzie konkursu sołectw. W przypadkach kompleksowej
koordynacji gminnej, większość etapów przygotowania POM była identyczna we
wszystkich sołectwach - korzystano z tych samych ankiet rozprowadzanych wśród
mieszkańców, przyjęto jeden schemat opracowania dokumentu, organizowano
podobne spotkania z udziałem tych samych grup społecznych, korzystano z tych
samych materiałów źródłowych itp. W tak prowadzonym przygotowaniu sołectw
podkreślano istotę zaangażowania w cały proces tworzenia POM tego samego koordynatora z UG, bazującego na zdobytych wcześniej doświadczeniach. W przypadkach angażowania firm szkoleniowych, ta sama reguła odnosiła się do prowadzenia warsztatów planistycznych - były one realizowane we wszystkich wsiach
przez tego samego moderatora. Współpraca międzysołecka miała największe
znaczenie w przypadku planowania projektów, realizowanych jednocześnie w kilku miejscowościach, np. budowy parkingów, placów zabaw, ścieżek rowerowych
itp. Wspólnie ustalano wówczas zakresy przedsięwzięć, lokalizację projektów itp.
Dyskusje nad najważniejszymi działaniami, opracowanie zadań o tematyce istotnej dla wszystkich sołectw i projektów, których realizacja ma wpływ na rozwój sąsiadujących ze sobą wsi to daleko idące formy współpracy międzysołeckiej, o jakich
dowiadujemy się z komentarzy zamieszczonych w ankietach.
Projekty Odnowy Wsi mogą być realizowane w jednym lub w kilku sołectwach
jednocześnie. Z opcji wdrażania projektów realizowanych na obszarze większym
od jednej wsi skorzystało tylko 19 z ankietowanych gmin (27,9%). Natomiast
większość respondentów uważa tę formę projektów za interesujący sposób realizacji działań na obszarach wiejskich (67,6%; 46 gmin). Projekty „ponadsołeckie”,
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oprócz oczywistej wygody wynikającej z jednorazowej realizacji szerszej inwestycji przynoszą także inne korzyści. Respondenci wymieniają pośród nich:
– kształtowanie pewnej spójności lokalnej dotyczącej planowania przestrzennego i wynikających z niej przedsięwzięć (ograniczenie chaosu w zagospodarowaniu przestrzeni publicznej; zanikanie efektów nierównomiernego
rozwoju);
– objęcie projektem większej liczby beneficjentów ostatecznych i większego
obszaru gminy;
– osiągnięcie zakładanego celu projektu na większą skalę, rozwiązanie dany
problemu w większej części gminy niż jedno sołectwo;
– polepszanie relacji międzysąsiedzkich, realizowanie dodatkowych działań
aktywizujących polegających na współzawodnictwie, poprawę integracji,
konsolidacji społecznej, w szczególności pomiędzy sołectwami o niewielkiej
liczbie ludności;
– realizację projektu w ramach jednego wniosku o dotację, opracowanie jednej dokumentacji technicznej, uzyskanie jednorazowo wszelkich uzgodnień
itp., a więc generalne zmniejszenie biurokracji i nakładu pracy urzędników
gminy. Odnosi się to również do oszczędności czasu i pieniędzy jakie potrzebne są na ogłaszanie i prowadzenie procedur przetargowych;
– możliwość zrekompensowania sobie warunku składania przez jednego beneficjenta tylko jednego wniosku (PROW) – umieszczenia w nim większej
ilości realizowanych zadań, które miały być przedmiotem odrębnych dotacji;
– włączenie do projektu miejscowości, w których brak jest wyraźnego lidera,
grupy aktywnych mieszkańców (sołectwo takie zostawione samo sobie nie
zrealizowałoby projektu);
– realizację typowych inwestycji liniowych związanych np. z infrastrukturą
turystyczną - trasy rowerowe, szlaki piesze – których nie da się wykonać za
pomocą projektów częściowych lub wykonanie takie wiąże się z ryzykiem
niezrealizowania jednej z części/etapu;
– wykorzystanie faktu, że część sołectw jest faktycznie bardzo ze sobą związanych funkcjonalnie i przestrzennie;
– dokonanie zmiany w myśleniu mieszkańców z dotychczasowego – „tylko
o swojej wsi” – na szersze postrzeganie problemów rozwojowych obszaru;
– szybszy wzrost zadowolenia ze środowiska życia, a przez to zahamowanie
negatywnych procesów społecznych i emigracji.
Dlaczego zatem, w związku z omawianymi uwarunkowaniami, ponad 72% ankietowanych JST nie zdecydowała się na realizację projektów „ponadsołeckich”?
Powody tego są różne, m.in. jednym z podstawowych jest brak dobrych praktyk,
przykładów wynikających z już zrealizowanych działań, które mogłyby zainspirować mieszkańców. Ponadto, według JST, projekty takie:
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– powodują zawirowania i nieporozumienia co do miejsca lokalizacji infrastruktury (konflikty interesów sołectw);
– nastręczają wiele trudności związanych z dopilnowaniem inwestycji w wielu
miejscach w tym samym czasie;
– wymagają zaangażowania dużo większych środków, co powoduje, że dla
gmin nie dysponujących wystarczającym budżetem nie są atrakcyjne;
– stanowią trudność w formalnym opracowaniu wniosku i jego realizacji przez
JST np. ze względu na dysponowanie nieruchomością (w danym sołectwie)
lub kwotę jaka przewidziana jest w budżecie na zadanie w konkretnym sołectwie;
– są trudne do skonstruowania, ponieważ „każda wieś ma inne potrzeby”,
a w projektach „ponadsołeckich” wymagana jest wspólna tematyka podejmowanych działań;
– wymagają szerokiego i dalekosiężnego planowania w sytuacji, gdy obecnie
trudno jest ustalić kierunki działań nawet dla jednego sołectwa.
Projekty Odnowy Wsi mogą być realizowane również przez inne podmioty
działające na obszarach wiejskich. W przypadku wykorzystywania dotacji UE,
wnioskować o nie mogą także instytucje inne niż JST, wymienione w dokumentach programowych danego funduszu. W SPO, oprócz gmin, uprawnionymi do
wnioskowania o wsparcie finansowe były także Ośrodki Kultury, pozostające
w gestii samorządów (a co za tym idzie będące na ich utrzymaniu). W obecnym
okresie programowania, a więc w latach 2007-13 (PROW) do tej grupy dołączyły
także Kościoły i Związki Wyznaniowe oraz organizacje pozarządowe działające na
rzecz rozwoju obszarów wiejskich, mające charakter Pożytku Publicznego (istotne obostrzenie w PROW). Przyniosło to nowe możliwości realizowania Odnowy Wsi przez nowe podmioty. Statystyka wynikająca z przeprowadzonych badań wskazuje, że projekty realizowane przez inne instytucje stanowią już pokaźny odsetek wszystkich projektów (50 dodatkowych projektów w ankietowanych
68 JST). Daje to dodatkowe 0,74 projektu na gminę, a rozpatrując tylko gminy,
w których tego typu wnioskodawcy występują, wskaźnik ten wynosi 1,39 (50 projektów w 36 gminach; w 32 gminach wnioskodawcami były tylko samorządy).
Najwięcej projektów zrealizowały Ośrodki Kultury, co mając na uwadze panującą
w PROW zasadę „jeden wniosek od jednego podmiotu w naborze” oraz podległość Ośrodków Kultury pod samorządy, należy właściwie traktować jako kolejną
grupę inwestycji gminnych (29 projektów). Kolejnymi liczbowo beneficjentami
były Kościoły i Związki Wyznaniowe (13), które w PROW uprawnione są do realizacji projektów głównie związanych z ich majątkiem (cmentarze, elewacje kościołów, kaplic itp.) oraz Organizacje Pozarządowe (tzw. „trzeci sektor”, NGO).
Zrealizowały one zaledwie 8 projektów na terenie 68 gmin (0,12 proj./gminę). Jak
wspomniano wcześniej, wiąże się to ze słabym potencjałem kapitałowym NGO,
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jak i z niewielką liczbą tego typu organizacji, działających aktywnie na obszarach
wiejskich spełniających wymogi Pożytku Publicznego. Głównymi czynnikami
ograniczającymi dostęp innych wnioskodawców niż JST do dotacji na projekty
Odnowy Wsi są według respondentów (w nawiasie liczba ankiet, w których padały dane odpowiedzi):
– zbyt trudna dla tej grupy wnioskodawców procedura zamówień publicznych, brak wiedzy i doświadczeń w tym zakresie (2);
– nieodpowiednia forma prawna organizacji, w tym mała liczba organizacji
o charakterze pożytku publicznego na polskiej wsi (2);
– niemożność zabezpieczenia udokumentowanej całości środków na wykonanie inwestycji, kłopoty z przepływami pieniężnymi (26);
– brak zaliczkowania dotacji (1);
– zbyt trudne, skomplikowane procedury ubiegania się o dotację, w tym duża
liczba załączników do wniosku, niejasne reguły wypełnienia wniosku i załączników – trudności związane z wypełnieniem wniosku (13);
– dostęp do informacji związanych z ubieganiem się o dotacje, małe doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, brak wiedzy (6);
– nieuregulowane stany prawne nieruchomości pod realizację infrastruktury
(np. działanie w budynkach należących do innego właściciela, w tym gminy) lub brak dokumentów potwierdzających stan prawny (2);
– częste zmiany przepisów, gubienie się w licznych przepisach (1);
– za krótkie terminy składnia wniosków pozostające w jaskrawym dysonansie
z listą wymaganych załączników, w tym np. prawomocnego pozwolenia na
budowę (1);
– brak wystarczającej, wykwalifikowanej kadry, która sporządziłaby dokumentację oraz zarządzała realizowanym projektem, brak finansów na jej zatrudnienie (3);
– brak środków na usługowe opracowanie dokumentacji wniosków przez prywatne firmy konsultingowe, z której to opcji korzystały np. niektóre JST (2);
– w przypadku Kościoła - brak koordynacji przepływu dokumentów między
kurią, parafią, gminą, Sądem i Starostwem Powiatowym (1);
– niekwalifikowalność podatku VAT nawet w przypadku braku możliwości
jego odzyskania;
– limit dotacji w wysokości 500 000 zł na 1 miejscowość, który w przypadku
wykorzystania kwoty przez gminę uniemożliwia realizowanie innych projektów w tej samej wsi przez innych beneficjentów (1);
Jak widać z powyższych danych liczbowych, najtrudniejszą barierą jest zabezpieczenie udokumentowanych środków własnych przez wnioskodawców, a także
skomplikowane wymogi dotyczące dokumentacji i procedury jej oceny. W wielu
przypadkach procedury skutecznie zniechęciły wnioskodawców innych niż gminy do składania wniosków, a tam gdzie temu sprostano, ich złożenie było możliwe

Odnowa wsi w opinii jednostek samorządu terytorialnego

35

tylko dzięki pomocy ze strony pracowników UG, którzy na co dzień zajmują się
przygotowywaniem tego typu dokumentacji do różnych programów wsparcia.
Na etapie projektowym (przygotowania POM) JST rzadko korzystają z doświadczeń innych gmin. W grupie badanej, do czerpania wiedzy od innych jednostek lub z ogólnych forów, spotkań czy kongresów przyznaje się tylko 13 JST
(19,1%). Przedstawiciele kilku gmin uczestniczyli w Kongresach Odnowy Wsi,
wymieniali informacje na temat dobrych praktyk i zawartości planów sołeckich
na spotkaniach branżowych, szkoleniach, konferencjach. Szukanie interesujących
projektów, działań mogących przyjąć się na lokalnym gruncie, ocena jakie projekty „mogą przejść” w instytucjach wdrążających oraz informacje na temat realizacji
podobnych projektów wśród JST, które takie projekty już realizowały – to tematy cieszące się zainteresowaniem wśród przedstawicieli JST. Inną, bardzo dobrą
formą wymiany doświadczeń, w której uczestniczą samorządowcy są wizyty studyjne, polegające na odwiedzaniu miejsc wdrażania projektów i dyskusjach z osobami zaangażowanymi w ich realizację. Wizyty takie, krajowe i zagraniczne organizuje od lat CDR. Przedstawiciele gmin i sołtysi są najczęstszymi uczestnikami
tej formy szkoleniowej. Samorządowcy wymieniają się często doświadczeniami
na szkoleniach i spotkaniach informacyjnych organizowanych przez Urzędy Marszałkowskie.
W ankiecie zapytano respondentów o to
czy pracownicy JST uczestniczyli w formach szkoleniowych i informacyjnych dotyczących Odnowy Wsi organizowanych przez szereg podmiotów działających na rzecz obszarów wiejskich.
Najbardziej popularnymi okazały się szkolenia oferowane przez instytucję przyznającą dotacje, a więc Urząd Marszałkowski. Spośród ankietowanych, uczestniczyło
w nich aż 95,6% gmin. Następnie stosunkowo dużym zainteresowaniem cieszyły się
szkolenia i wydarzenia informacyjne organizowane przez: organizacje pozarządowe, w tym LGD, FAOW (skorzystało z nich 26,5% respondentów) i szkolenia własne, organizowane wewnątrz JST (również 26,5%), a także seminaria i wyjazdy studyjne prowadzone przez doradztwo rolnicze (ODR i CDR), w których wzięło udział
23,5% ankietowanych JST. Kolejne miejsca zajęły: prywatne podmioty szkoleniowe
(22,1%) i związki gmin (17,6%). Osobno, względem oceny organizacji NGO, zapytaliśmy o uczestnictwo w szkoleniach Krajowego Stowarzyszenie Sołtysów, aktywnego na niwie przygotowania sołectw do procesu Odnowy Wsi. Respondenci
informują, że w szkoleniach tych brało udział 14,7% gmin.
Dzięki badaniom dokonano także próby oceny źródeł informacji, z jakich
korzystały JST przygotowujące POM-y i projekty Odnowy Wsi. Podobnie jak
w przypadku oceny zaangażowania mieszkańców w proces tworzenia POM, tak
i tu, ocena poszczególnych źródeł odbywała się w pięciostopniowej skali, odpowiadającej jakości i wiarygodności informacji na poziomie: bardzo małym (średni
wynik oceny 0-10); małym (11-20); średnim (21-30); wysokim (31-40) i bardzo
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wysokim (41-50). Wynik oceny dokonanej przez respondentów kształtuje się następująco (ocena średnia liczbowa i ocena opisowa):
■ Strony internetowe Urzędów Marszałkowskich: 33,8; poziom wysoki;
■ Strona internetowa MRiRW: 29,6; poziom średni;
■ Internet - inne strony www: 28,4; poziom średni;
■ Publikacje, ulotki MRiRW, UM: 27,1; poziom średni;
■ Doradztwo rolnicze (CDR, ODR): 23,8; poziom średni;
■ Media krajowe (TV, prasa): 17,5; poziom niski;
■ Media regionalne (TV, prasa): 16,9; poziom niski.
Ankietowani jednoznacznie ocenili, że w kwestii informacji największy problem dotyczył jasnej i obowiązującej wykładni prawnej związanej z wymogami
dotyczącymi prawidłowego skompletowania dokumentacji wniosków o dotacje,
składanych do Urzędów Marszałkowskich (UM). Brakowało rzetelnej informacji
dotyczącej terminów naboru wniosków, zasad promocji i rozliczania projektów.
Zbyt późna informacja o konkursach („…powinien na początku roku być ogłoszony harmonogram ogłaszanych konkursów, gdyż często długo nie wiadomo kiedy
odbędzie się rzeczywiście dany konkurs”), kłopoty z przydzieleniem zadań do poszczególnych grup przedsięwzięć w formularzu wniosku, interpretacje dotyczące
podatku VAT oraz zawartości Planów Odnowy Miejscowości – to częste problemy
wynikające ze spóźnionej i zbyt ogólnej informacji. Problematyczną, a kluczową
dla beneficjentów środków UE była też kwestia kwalifikowalności kosztów.
W zdobywaniu informacji o Odnowie Wsi, jak wynika z komentarzy do badania, najbardziej przydatne są spotkania informacyjne organizowane i prowadzone
przez pracowników dep. PROW UM oraz strony internetowe UM (ocena stron
www różni się jednak wydatnie między regionami, o czym poniżej; część gmin
informowało również, że w obliczu zmieniającej się legislacji ilość spotkań informacyjnych była niewystarczająca). Podczas przygotowywania wniosków istnieje
również możliwość konsultowania problematycznych kwestii z UM. Pomimo wysokich ocen wystawianych UM, nie brakowało negatywnych komentarzy kierowanych w stronę pracowników Urzędów („często przy wypełnianiu wniosku, kiedy
prosiło się o udzielenie odpowiedzi na nurtujące nas pytania osoby kompetentne nie
potrafiły udzielić rzetelnej odpowiedzi”). Ankietowani raportują, że pracownicy
UM, nie posiadając wystarczającej wiedzy, udzielają odpowiedzi na pytania w sposób asekurancki („… informowano że stosowne rozporządzenia i akty wykonawcze
są w opracowaniu i rodzaj przekazywanych informacji nie do końca może być prawdziwy.”). Tak jak w przypadku innych programów wsparcia realizowanych w ramach PROW, tak i w Odnowie Wsi wnioskodawców irytował brak zamieszczania
szczegółowych interpretacji dotyczących programu wydanych przez MRiRW na
stronach UM, a także problemy techniczne z formularzami i sprzeczności infor-
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macji i instrukcji z formularzem wniosku („strona www UM jest nieczytelna, istnieje bardzo duży problem ze znalezieniem jakiejkolwiek informacji. Dokumenty
często zawierają błędy, są źle sformatowane, nie otwierają się itp. Często zdarzają
się rozbieżności pomiędzy wnioskiem, załącznikami, a instrukcją lub wymaganiami
UM. Pewne kwestie zapisane są na tyle niejednoznacznie, że ich interpretacja zależy od poszczególnych pracowników UM”; „…informacje telefoniczne różniły się od
interpretacji ukazujących się na stronach internetowych”).
Pytania szczegółowe kierowane do UM, na które Urząd nie znajduje odpowiedzi są przeważnie przekazywane do Ministerstwa celem interpretacji. Okres
oczekiwania na odpowiedzi dodatkowo wydłuża proces wytypowania projektów
możliwych do realizacji, a następnie proces oceny złożonej dokumentacji. Niemal
wyłącznie pisemny sposób wymiany informacji między UM a beneficjentem także
wydłuża weryfikację wniosków o dofinansowanie, a także wniosków o płatność.
Wiele do życzenia pozostawia kwestia funkcjonalności strony MRiRW i aktualność publikowanych tam informacji odnośnie PROW („Publikacje MRiRW
lub UM są bardzo ogólnikowe i mogą praktycznie służyć jedynie jako promocja
PROW”). Informacje zamieszczane na ten sam temat na stronach MRiRW i UM
były często niespójne! Natomiast media nie nadążały za zmieniającymi się informacjami lub w ogóle nie zajmowały się informacją szczegółową („Zbyt mała
obecność informacji na temat Odnowy Wsi w mediach”). JST podkreślają, że praktycznie „brak jest informacji z innych źródeł niż Urząd Marszałkowski”.
Godnym zauważenia jest bardzo istotny komentarz, jaki w kwestii problemów
dotyczących informacji zamieściła jedna z ankietowanych gmin: „Obecna polityka informacyjna i szkolenia, dotyczą bardziej mocno rozbudowanych procedur
wdrażania PROW niż samej idei działań oddolnych na obszarach wiejskich. Te dysproporcje zdają się pogłębiać, gdyż instytucje wdrażające PROW, zamiast zapowiadanych uproszczeń, wprowadzają coraz większe sformalizowanie swoich działań”.
Po raz kolejny idee toną w gąszczu procedur i przepisów, a okres realizacji samej
inwestycji w wielu przypadkach jest niewspółmiernie krótszy od czasu, jaki konsumowany jest na związaną z projektem biurokrację. Pewną polską specyfiką jest
już chyba brak jednolitej interpretacji w sprawie przepisów i określania różnych
kwestii formalnych oraz zmienianie prawa „w trakcie gry”, w tym wypadku rozporządzeń i wytycznych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odnośnie Odnowy Wsi. Zmiany takie nierzadko powodują po stronie JST niepowetowane straty,
związane np. z przygotowaniem dokumentacji technicznych do projektów, które
– jak się później okazuje – nie mogą być już realizowane (np. zmiana dot. kosztów
kwalifikowanych, nowe interpretacje). Tego typu „odgórne podejście do oddolnych inicjatyw” przynosi niestety najgorsze efekty na samym dole, w sołectwach,
gdzie zawód wśród mieszkańców, związany z niezrealizowaniem projektu, jest olbrzymi - wprost proporcjonalny do rozbudzonych wcześniej nadziei.
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4. Charakterystyka procedur związanych z ubieganiem się o dotacje na
projekty Odnowy Wsi
Pomimo wielu negatywnych komentarzy w odniesieniu do stworzonych procedur związanych z ubieganiem się o dotacje na projekty Odnowy Wsi jakie zostały zamieszczone w bloku pytań dotyczącym przepływu informacji, duża liczba
respondentów (20 gmin; 30,8%) określiła te procedury jako „proste, zrozumiałe, nie
wymagające zmian (ewentualnie tylko drobne zmiany „kosmetyczne”)”. Zdecydowana większość (37 JST; 56,9%) oceniła je jako „dość skomplikowane, ale do przebrnięcia - przydałyby się ułatwienia, uproszczenia”. Tylko 8 gmin (12,3%) uznało, że
procedury te są „zbyt szczegółowe, utrudniające wnioskodawcom proces ubiegania
się o dotację - stanowczo nadają się do zmiany”. Ocena ta wydaje się pozostawać
w dużym kontraście względem wyrażanych wcześniej opinii o funkcjonowaniu UM
i innych źródeł informacyjnych. Być może jest to efekt „przyzwyczajenia” beneficjentów do trudów i czasochłonności procedur oraz świadomość realiów prawnych,
a także wynik „złagodzenia frustracji” dzięki ostatecznemu pozyskaniu dotacji. Ankietowani, w komentarzu do powyższej oceny, wymieniają cały szereg problemów,
jakie związane są ze stosowanymi procedurami. Do najważniejszych według nich
należą (w nawiasie liczba ankiet, w których padały dane odpowiedzi):
■ zagmatwany wniosek („zbyt rozbudowany wniosek powinien składać się
z jednej strony: co, gdzie, za ile, do kiedy?”) i skomplikowana, zagmatwana
instrukcja wypełniania wniosku (3);
■ problemy techniczne z wypełnieniem formularza wniosku, złe sformatowanie
komórek; („Sam formularz wniosku jest niedostosowany do wymogów stawianych przez UM, np. znikają zera w numerach REGON, albo w uwagach nakazuje nam się stawiać kreski w polach, gdzie w ogóle nie ma takiej opcji”) (3);
■ zbyt szczegółowe podejście do kosztów kwalifikowalnych i opisów zadań;
ustalenie kwalifikowalności danego kosztu, w tym VAT (4);
■ ogromna liczba załączników, oświadczeń, nieproporcjonalna do maksymalnej dotacji (PROW: 500 tys. zł), w tym np. potwierdzające wybór burmistrza,
skarbnika, zaświadczenia o nadaniu NIP, REGON, o numerze identyfikacyjnym, a także wymaganie załączania dokumentów, których uzyskanie zgodnie
z prawem nie jest wymagane dla danego typu inwestycji; skompletowanie całości dokumentacji i potwierdzanie dokumentów „za zgodność” (21);
■ przygotowanie pełnej dokumentacji (w tym technicznej) wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę oraz kosztorysem, która wymaga nakładów
finansowych bez gwarancji pozyskania środków realizację zadania, już na
etapie wniosku o dotację (3);
■ problemy ze skonstruowaniem zestawienia rzeczowo-finansowego: łączenie
kategorii kosztów, brak możliwości modyfikacji zestawień w ramach wniosku; zgodność z kosztorysem i projektem (5);
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■ zmiany harmonogramów rzeczowo-finansowych w trakcie oceny wniosków,
wynikające z wyłączenia zakresów zadań nie podlegających finansowaniu
w ramach Odnowy Wsi (1);
■ wymagania i zbyt szczegółowe podejście do kosztorysów inwestorskich
(„ponieważ nie zgadzają się np. o jeden grosz”), w szczególności przed przetargiem, co jest zupełnie nieistotne, ponieważ po przetargu kwota i tak
zostanie zmieniona. Ponadto wiadomo, że określone przez wnioskodawcę
z należytą starannością koszty realizacji, będą i tak różnić się w znacznym
stopniu po realizacji (po co zatem aż taka precyzja?); nieuwzględnianie podczas weryfikacji dokumentów finansowych dopuszczalnych w księgowości
zaokrągleń i różnic wynikających z obliczeń podatku VAT dla poszczególnych pozycji kosztorysowych i dla całości inwestycji (5);
■ zapewnienie środków na realizację projektu w 100%, a nie tylko na zabezpieczenie wkładu własnego, co przy przeciągających się procedurach oceny doprowadza do zamrożenia na długie miesiące środków w budżecie gminy (3);
■ właściwy POM: uwzględniający aktualny stan prawny i oczekiwania UM; zapewnienie spójności zadań zawartych w POM z budżetem gminy w szczególności w obliczu wymogu sporządzania POM na okres minimum 7 lat, (2);
■ przetargi: restrykcyjne interpretowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych (PZP); zasada oceny dokumentacji z postępowania przetargowego
przed aneksem umowy i złożeniem wniosku o płatność, powodująca znaczne wydłużenie aplikowania o zwrot środków; brak realnej umowy obrazującej wartość przetargową inwestycji jest problemem przy aplikowaniu o kredyt (4);
■ brak opublikowania interpretacji i wyjaśnień MRiRW w formie ogólnodostępnej np. na stronie internetowej UM (1);
■ nie kompleksowe podejście do zakresów zadań inwestycyjnych, np. w przypadku obiektów kubaturowych gdzie możemy np. wykonać elewację tylko tej
części którą zajmuje podmiot dla potrzeb którego realizowany jest projekt (1);
■ ciągłe zmiany legislacyjne, zmuszające do zmian we wnioskach i zmian
umów, wymagające dojazdów; brak stabilności zasad i przepisów itp. (3);
■ kłopotliwe dokonywanie poprawek formalnych w POM z zachowaniem tej
samej procedury, co przy pierwszym jego zatwierdzaniu (1);
■ ogólnie nadmierne przywiązywanie instytucji zarządzającej do szczegółów
formalnych, nie mających wpływu na merytoryczną jakość wniosku (np.
format daty, miejsce składania parafek, szerokość segregatorów); Wytyczne
nie są jednoznaczne i precyzyjne, mogą być interpretowane w różny sposób
i w związku z tym pojawiają się problemy na etapie rozliczenia. (2);
■ czas: wynikający z poprzednich problemów długi okres rozpatrywania dokumentacji, nanoszenia poprawek, uzupełnień, wpływający na opóźnienia
w realizacji projektów(4);
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■ czas: zbyt krótki okres od ogłoszenia konkursu do składania wniosków,
a także czas na poprawki, nie pozwalający sprostać wymogom dot. załączników i procedur (np. ponownego zatwierdzenia zmienionego POM) (2).
Wniosek o dofinansowanie, według gmin, powinien być udostępniany w formie generatora, który sprawdzałby wszystkie elementy formalne. Generatory
wniosków sprawdzały się w przypadku innych programów, czemu więc nie skorzystać z tych doświadczeń? Wnioski bywają zwrócone do poprawki w przypadku
np. braku myślników czy liczby „0”, której w udostępnionej wersji elektronicznej
nie dało się wpisać! Generator wychwytywałby tego typu niedociągnięcia i redukowałby liczbę potencjalnych poprawek już na początkowym etapie wypełniania
dokumentacji.
Gminy ubolewały, że niektóre procedury, zamiast ułatwiania zmieniają się na
trudniejsze. Dotyczy to kwestii wydawałoby się prostych, np. dużym utrudnieniem było dostarczenie oryginałów niektórych dokumentów, a gminy nie mogły same potwierdzać dokumentów za zgodność (zmiana na niekorzyść względem SPO). Jest to utrudnienie zarówno dla beneficjenta jak i Departamentu UM
(„…w kolejce staliśmy, by urzędnik potwierdził autentyczność ksera”). Trudne
do przebrnięcia były również kryteria regionalne (sygnał z woj. pomorskiego) zmienione w PROW, względem poprzedniego okresu programowania, na „niekorzyść beneficjenta”. Ta opinia oczywiście jest odzwierciedleniem jednego punktu
widzenia. Z reguły bowiem zmiany kryteriów regionalnych zamykają jednym, ale
otwierają innym wnioskodawcom drogę do realizacji projektów.
Problemem generalnym w PROW jest zbyt wielka szczegółowość w opracowywaniu i ocenie wniosków, w tym także samego Planu Odnowy Miejscowości. Z ideologicznego punktu widzenia dokument ten ma być „sołecką strategią”,
a więc zbiorem kierunków działań i planowanych przedsięwzięć, spisanym przez
społeczność lokalną. Tymczasem kompleksowość POM narzucona rozporządzeniem i ścisłe trzymanie się schematycznych wytycznych spowodowało utratę indywidualnego charakteru tych dokumentów, który był świadectwem społecznego
zaangażowania (gminy same komentują procedurę opracowania POM-ów słowami „opracowaliśmy schemat, który był powielany w sołectwach”). Ponadto, skomplikowana struktura POM spowodowała, że mieszkańcy bez pomocy zewnętrznej
nie są w stanie opracować takiego dokumentu, a i gminy często muszą sięgać po
zewnętrzną pomoc konsultantów. Biorąc pod uwagę fakt, że polskie samorządy
realizują obecnie dziesiątki różnorakich inwestycji z wykorzystaniem dotacji krajowych i zagranicznych, należy wyobrazić sobie ich kadrowe i czasowe zaangażowanie w przygotowanie dokumentacji do wszystkich tych programów (począwszy od programów przedakcesyjnych PHARE, ISPA, SAPARD przez programy
regionalne z lat 2004-06 jak ZPORR i sektorowe SPO, po okres aktualny – PROW,
RPO, EFS/POKL i inne). Z tej perspektywy oczekiwania co do uproszczeń w pro-
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cedurach i dokumentacjach są zrozumiałe. Komplikowanie procesu ubiegania się
o dotacje i ich rozliczania może skutkować rezygnacją z pozyskiwania części funduszy, nieskutecznością w zdobywaniu środków czy wreszcie nie wykorzystaniem
pomocy finansowej przysługującej polskim obszarom wiejskim (rezygnacjami
z realizacji projektów, rozwiązywaniem już podpisanych umów, nie przystępowaniem do kolejnych programów).
Ankietowanych zapytano również o odrzucone wnioski o dotację – ich liczbę
w poszczególnych programach i źródła niepowodzeń. Na 65 ankietowanych JST,
które udzieliły odpowiedzi na te pytania, odrzuconych zostało 17 wniosków o dotację na projekty Odnowy Wsi składanych w ramach SPO (2004-06); 8 wniosków
w ramach PROW (2007-13) i 17 wniosków w programach regionalnych. Rozpatrując skalę inwestycji, można skrótowo ująć to tak: odrzucono łącznie wnioski
na 25 dużych inwestycji (dotacje do 500 tys. zł/miejscowość) oraz 17 wniosków
na mniejsze inicjatywy (z reguły kwoty dostępne w programach regionalnych są
niższe). Daje to statystycznie 0,38 projektu „dużego” (SPO 0,26 i PROW 0,12)
i 0,26 projektu mniejszego (regionalne), jakie zostały odrzucone w przeliczeniu
na jedną badaną gminę. Mniejsza liczba odrzuconych wniosków w PROW miała
silny związek z zasadami tego programu, ponieważ gminy mogły składać tylko
1 wniosek w każdym naborze. Wybierano zatem dokładnie inwestycje jakie miały
być dofinansowane ze środków UE i szczegółowo przygotowywano dokumentacje, ponieważ odrzucenie wniosku oznaczało nie zrealizowanie żadnej inwestycji
(zasada „wszystko albo nic”). Tymczasem wcześniej, w SPO, gminy mogły składać nieograniczoną liczbę wniosków (na które posiadały środki budżetowe), toteż jakość składanych dokumentacji była statystycznie niższa, a odrzucenie części
wniosków mogło wchodzić w grę („jak nie ta inwestycja to inna”).
Można się zatem pokusić o szacunkowe określenie skuteczności pozyskiwania
przez gminy środków na projekty Odnowy wsi z omawianych w artykule funduszy.
Jak podano w pierwszym rozdziale w ramach SPO pozyskano średnio dotację na
0,95 projektu na gminę licząc wszystkie ankietowane JST. W tym okresie odrzucono
średnio 0,26 projektu/gminę. Łącznie próbowano zatem średnio pozyskać środki na
1,21 projektu ze skutecznością 78,5%. W PROW analogiczne wartości dla badanej
grupy wynoszą: 2,85 – pozyskane; 0,12 – odrzucone; razem 2,97. Skuteczność pozyskania dotacji: 96%. Projekty regionalne realizowano w 29 ankietowanych gminach.
Zrealizowały one 80 takich projektów (2,76/gminę), a odrzucono wnioski na kolejne 17 (0,59/gminę). Daje to skuteczność pozyskania dotacji na poziomie 82,5%.
Przyczyną odrzucenia wniosków w SPO było najczęściej wyczerpanie środków finansowych w tzw. „kopercie” przeznaczonej na dany nabór. Wnioski, które
otrzymały za małą liczbę punktów (wynikających z procedury oceny) znajdowały się „pod kreską” na liście rankingowej. Gminy mogły liczyć ewentualnie na
rozwiązanie przez UM umowy z którymś z beneficjentów „znad kreski” lub na
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oszczędności wynikające z postępowań przetargowych. Okoliczności takie mogły
spowodować wciągnięcie kolejnych wnioskodawców na listę beneficjentów. Przyczyną odrzucenia wniosków było również nie dostosowanie zakresu inwestycji,
tematu wniosku do warunków programu („Projekt nie kwalifikował się do wsparcia - nie mieścił się w priorytetach SPO”) lub inne problemy formalne, jak np. brak
tytułu własności do nieruchomości, na której planowano inwestycję czy błędy we
wniosku. Część wniosków została odrzucona z powodu odpowiednich załączników, w tym jeden w wyniku „niedostarczenia jednego załącznika w terminie”.
Jedna z ankietowanych gmin rozpoczęła procedurę przetargową i realizację projektu przed datą złożenia wniosku, (co było niezgodne z regułami SPO) i mimo
że generalnie zakres prac wykonanych został ujęty w dokumentacji jako koszt
niekwalifikowany (nie ubiegano się o dotację do tej części inwestycji), wniosek
został odrzucony w całości. Zdarzały się także rezygnacje z dofinansowania projektu spowodowane realizacją innych działań współfinansowanych ze środków
UE o większym znaczeniu dla rozwoju gminy.
W przypadku PROW nieskuteczność w pozyskaniu dotacji wynikała z podobnych powodów (kryteria merytoryczne, zły zakres operacji, niekwalifikowalność
wydatków lub niska ilość punktów powodująca odrzucenie). Jeden z projektów
nie posiadał prawomocnego pozwolenie na budowę na etapie oceny formalnej,
w innym przypadku gmina zrezygnowała z dofinansowania ze względu na brak
odpowiedniego wkładu własnego. Pośród odrzuconych wniosków znalazł się
również jeden składany do Lokalnej Grupy Działania (LGD - program LEADER;
informacje o tej metodzie finansowania w dalszej części opracowania). Powodem
niepowodzenia była w tym wypadku niezgodność operacji z zapisami Lokalnej
Strategii Rozwoju (LSR) obowiązującej na danym terenie. Jest to rzadki przypadek, ponieważ w tworzeniu tych strategii, jak i w powstawaniu samych LGD wiodącą rolę pełniły gminy i to one były współautorami zapisów LSR. Stąd późniejsze
przygotowanie przez gminę (członka LGD) wniosku o dotację na projekt Odnowy Wsi, składanego do LGD, którego zakres lub temat nie odpowiadał zapisom
strategii, wydaje się aż nieprawdopodobne. Tym bardziej biorąc pod uwagę, że zakres projektów Odnowy Wsi, jakie kierowane były do finansowania poprzez LGD
był najczęściej konsultowany między wnioskodawcami wchodzącymi w skład
LGD w celu zapobieżenia sytuacjom, w których np. gminy niepotrzebnie ponoszą
wydatki, choćby na przygotowanie dokumentacji projektowej i samego wniosku.
W programach regionalnych wnioski również odrzucano z powodów merytorycznych i niskiej punktacji („Wniosek uzyskał zbyt małą ilość punktów, ponieważ
w ramach konkursu preferowane były projekty infrastrukturalne, a projekt dotyczył
działań miękkich”). Powodem negatywnej decyzji rozpatrzenia wniosku był też
brak spójności celów operacji z celami działania, błędne wskazanie celów zadania
bądź negatywna ocena trwałości projektu.
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Jeśli chodzi o kierunki podejmowanych inwestycji, samorządy postrzegają Odnowę Wsi zdecydowanie bardziej jako sposób poprawiania infrastruktury
wiejskiej (aż 96,2% respondentów) niż program wspierający zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi (odpowiedź taką wybrało jedynie 3,8% ankietowanych JST).
Samorządowcy w większości uważają, że ogólnie zakres tematyczny i zakres kosztów kwalifikowanych przewidziany dla projektów Odnowy Wsi w ramach SPO/
PROW jest odpowiedni (51 gmin; 78,5%). Pozostałe gminy (14 JST; 21,5%) są
przeciwnego zdania. Jako istotne dla JST rodzaje projektów, których możliwości
finansowania zabrakło w SPO/PROW, gminy wymieniają (w nawiasach liczba odpowiedzi):
– budowę dróg (7);
– budowę i remont placówek edukacyjnych - szkół, przedszkoli, sal przy szkołach, przedszkolach (3);
– wyposażenie obiektów użyteczności publicznej, w tym bibliotek, świetlic
wiejskich na potrzeby np. działalności zespołów, Kół Gospodyń Wiejskich
(np. naczynia, gry edukacyjne dla dzieci i inne materiały, które nie stanowią
środków trwałych) (3);
– rozwój nowych centrów wsi (1);
– budowę ścieżek rowerowych, po których mogą się poruszać samochody
osobowe (dojazd do posesji) (1);
– budowę chodników (1);
– budowę sieci internetowej, projekty dostępu do sieci Internet (1);
– usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych (1);
– remont wnętrz obiektów zabytkowych (1)
Wśród kosztów kwalifikowanych, według respondentów, zabrakło następujących rodzajów wydatków:
– podatku VAT (13);
– kosztów funkcjonowania powstałych w projektach obiektów; kosztów związanych z działalnością OSP, Remiz Strażackich, w których odbywają się spotkania sołeckie itp. (2);
– kosztów budowy infrastruktury wzdłuż dróg powiatowych, wojewódzkich (1);
– kosztów wykupu terenu pod realizację projektu Odnowy Wsi (1);
– kosztów promocji projektów (1);
– opłat związanych z nadzorem budowlanym (1).
Jak widać, niezmiennie od wielu lat, samorządy poszukują możliwości sfinansowania inwestycji drogowych i gdyby taka opcja zaistniała również w programach Odnowy Wsi, prawdopodobnie większość projektów dotyczyłaby tego typu
działań. Z jednej strony jest to zrozumiałe, ponieważ zaszłości w infrastrukturze
polskich dróg wciąż są wielkie i – jakby na to nie patrzeć – jakość dróg wpływa
na jakość życia na wsi (cel Odnowy Wsi). Z drugiej zaś, dotacje dla JST na „grubą
infrastrukturę” zostały skanalizowane w programach regionalnych (RPO), a Od-
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nowa Wsi miała obejmować tylko jej elementy w przypadku zagospodarowania
centrów miejscowości. Poza tym inwestycje Odnowy nakierowane są bardziej
infrastrukturę społeczną. Jak jednak widać „ssanie” dotyczące środków finansowych na infrastrukturę jest wielkie (trudność w dostępie do środków w RPO wielka konkurencja). Potwierdzają to liczne komentarze do ankiet („Trudno przecenić znaczenie właściwych dróg w organizacji życia na wsi. Ogromne i wieloletnie
zaniedbania w tym temacie sprawiają, że temat dróg jest w stanie przesłonić każdy
inny, najbardziej nawet nowatorski pomysł”). Podobna sytuacja dotyczy inwestycji
edukacyjnych, które wpływają również na poziom rozwoju wsi („…więc powinny
być uwzględnione w typach projektów”). „Szkoły i sale są ogólnodostępne, więc nie
ma powodu, aby tego typu projektów nie było w odnowie wsi” – pisali respondenci.
Ogromne kontrowersje budziła w projektach Odnowy Wsi niekwalifikowalność podatku VAT. „VAT winien być również kosztem kwalifikowanym dla tych
Beneficjentów którzy nie mogą go (zgodnie z obowiązującym prawem) w żaden sposób odzyskać” – pisali respondenci. Prawo nie stoi jednak tutaj po stronie JST, ponieważ w świetle interpretacji Komisji Europejskiej (KE) z dnia 13.01.2009 r. dot.
art. 71 ust. 3 lit. a, rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia
rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), VAT stanowi koszt niekwalifikowany dla niepodlegających opodatkowaniu VAT krajowych, regionalnych i lokalnych organów władzy i innych instytucji prawa publicznego, w tym m.in. gmin, stowarzyszeń gmin,
instytucji kultury. W związku z ww. interpretacją, nawet gdy podmioty, o których
mowa powyżej oświadczą, iż nie mogą odzyskać VAT-u związanego z kosztami
poniesionymi w ramach realizowanej operacji, nadal jest on dla nich kosztem niekwalifikowanym. W odpowiedziach podkreślano również niekonsekwencje jakie
istnieją pomiędzy różnymi programami wsparcia UE: „VAT jest kosztem niekwalifikowalnym, podczas gdy w ramach regionalnych programów operacyjnych (RPO)
adresowanych głównie do ośrodków miejskich VAT jest kosztem kwalifikowalnym”.
Wysokość podatku VAT ma znaczny wpływ na obciążenie wkładu własnego gmin
w projektach UE.

5. Wnioski
Odnowa wsi cieszy się nie słabnącą popularnością wśród Jednostek Samorządu
Terytorialnego, a także wśród innych beneficjentów z obszarów wiejskich. Powodem takiego stanu są ciągle wielkie potrzeby społeczne i zaszłości infrastrukturalne na polskiej wsi. Znaczny wzrost popularności dotacji UE i ilości realizowanych
z ich udziałem projektów (mimo ograniczeń odnoszących się do liczby składanych wniosków w PROW) idzie w parze ze wzrostem umiejętności pozyskiwania
zewnętrznych środków finansowych na projekty Odnowy wsi, zróżnicowaniem
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beneficjentów i źródeł dotacji. Środki finansowe udostępniane w drodze konkursów regionalnych cieszą się tak samo dużym zainteresowaniem jak większe
dotacje dostępne w ramach programów UE, tym bardziej, że są obarczone mniejszym ciężarem biurokracji. Mieszkańcy wsi definitywnie potrzebują wsparcia na
drodze kreowania projektów Odnowy Wsi i wstępnego planowania (opracowania
Planów Odnowy Miejscowości). Pomoc taka udzielana jest im głównie przez pracowników gmin, a więc najczęściej reprezentantów wnioskodawcy, a także przez
radnych. Najaktywniejszymi reprezentantami społeczności wiejskiej w procesie
tworzenia POM są sołtysi organizujący i mobilizujący mieszkańców do pracy na
rzecz odnowy. 1/3 gmin sięga natomiast również po pomoc firm szkoleniowych
i konsultingowych wspierających je zarówno w procesie tworzenia sołeckich planów jak i w przygotowaniu niezbędnych dokumentacji. Statystycznie niewysokie zaangażowanie samych mieszkańców wsi w projektach odnowy wsi wynika
z jednej strony z nadmiernego przejęcia sterów przez gminy, a z drugiej - z braku
formalnych podstaw prawnych, które umożliwiałyby angażowanie lokalnej społeczności, np. na etapie realizacyjnym projektów. W wielu przypadkach o sytuacji
takiej decydują także utrwalone przez dziesięciolecia roszczeniowe postawy społeczeństwa i wynikające z nich oczekiwanie na wykonanie określonych zadań przez
włodarzy gminy. Pozytywne przykłady społecznej aktywizacji na rzecz odnowy wsi
płyną z tych obszarów, gdzie do kreowania pomysłów przedsięwzięć zastosowano
mechanizmy rywalizacji między sołectwami, a wybór projektów do finansowania
oparty był np. o wyniki lokalnego konkursu zorganizowanego przez gminę.
Konsultacje społeczne projektów, praca z mieszkańcami, warsztaty – to wciąż
elementy trudne dla gmin. Wynika to z dotychczasowych doświadczeń (lub ich
braku), słabo rozwiniętego mechanizmu konsultacji społecznych i woli do prowadzenia planowania w sposób autokratyczny (wybór priorytetów z punktu widzenia gminy, a nie mieszkańców, wynikający np. z dostępnych środków i możliwości
przeznaczania ich na konkretne cele). Sporządzanie kosztorysów i harmonogramów zadań oraz prawidłowe określenie kosztów kwalifikowanych to drugi duży
problem JST, w szczególności w obliczu zmieniających się procedur i ograniczonych źródeł rzetelnej informacji.
JST dostrzegają pozytywne aspekty realizacji projektów ponadsołeckich, zarówno wynikające z efektów społecznych, jak i infrastrukturalnych, jednakże
rzadko decydują się na taką formę realizacji. Powodem takiej decyzji są głównie
lokalne konflikty interesów oraz problemy związane z zarządzaniem inwestycja
realizowaną w wielu miejscach jednocześnie.
Rozszerzenie listy beneficjentów (w PROW, względem SPO) o Kościoły
i Związki Wyznaniowe oraz organizacje pozarządowe nie przełożyło się istotnie
na ilość realizowanych projektów przez podmioty inne niż JST. Nadal absolutną
większość stanowią projekty samorządowe i prowadzone przez Ośrodki Kultury
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będące ich podległymi jednostkami. Organizacje pozarządowe ogranicza przede
wszystkim konieczność posiadania statusu organizacji pożytku publicznego (nieliczne na obszarach wiejskich) oraz – równie problematyczna kwestia – brak środków własnych. Problemy związane z procedurami przetargowymi, formami prawnymi organizacji czy własnością danej nieruchomości są często przeszkodami nie
do przeskoczenia dla organizacji niezaprawionej w „bojach” o unijne dotacje. Kościoły i Związki Wyznaniowe mogą natomiast realizować projekty związane głównie z ich majątkiem, a te nie zawsze są priorytetem mieszkańców lub pozostają
w silnej konkurencji z pomysłami gminy na inwestycje w tej samej miejscowości
(ten sam limit dotacji na daną wieś). Stąd proporcje w liczbach projektów realizowanych przez poszczególnych „aktorów” odnowy, opisane w artykule.
Tylko 1/5 ankietowanych gmin czerpie wiedzę z doświadczeń innych JST poprzez udział w ogólnych forach, konferencjach lub Kongresach Odnowy Wsi. Popularną formą zdobywania doświadczeń i poznawania dobrych praktyk jest natomiast
udział sołtysów i reprezentantów gmin w wizytach studyjnych. Podkreśla to fakt, że
najlepsze doświadczenia płyną z kontaktów z osobami, które opracowywały i wdrażały konkretne projekty oraz własnego „dotknięcia projektu”, a więc obejrzenia go
na własne oczy i poznania, zrozumienia jego efektów. Gminy korzystają także ze
szkoleń i spotkań informacyjnych, głównie organizowanych przez Urzędy Marszałkowskie (UM), a także przez organizacje pozarządowe, w tym FAOW i KSS, ale
również przez Lokalne Grupy Działania (LEADER). Niestety, tylko UM uzyskały
wysoką ocenę jakości i rzetelności informacji. najniżej ocenione w tym względzie
media – zarówno krajowe jak i regionalne. Zawirowania dotyczące informacji wynikają przede wszystkim z często zmieniającego się prawa, w tym aktów wykonawczych dotyczących odnowy wsi, a także z niejednoznacznych ich interpretacji.
Czas jaki potrzebny był/jest osobom opracowującym dokumentacje wniosków
(i załączników, w tym projektów technicznych, kosztorysów i in.) był niewspółmiernie dłuższy niż ogłaszane bez wystarczającego wyprzedzenia terminy naborów. Natomiast procedury oceny wydłużały się w nieskończoność, pozostawiając
wnioskodawców w niepewności co do możliwości zrealizowania projektu, prawidłowości zakwalifikowania kosztów, a także dochowania harmonogramu. Procedury zdominowały ideę odnowy wsi – jak słusznie wspomniano w komentarzu do
jednej z ankiet – i stały się niszczycielską siłą dla wartościowego aspektu, jakim
jest wola do oddolnego działania w sołectwach. Niecałe 60% uznało je za dość
skomplikowane, a dalsze 12 za zbyt szczegółowe, stanowczo nadające się do zmiany. Wyniki te wskazują, że w tej kwestii jest wiele do poprawienia (ułatwienia),
w szczególności mając na względzie przyszły okres programowania i środki jakie
będą dostępne na projekty Odnowy wsi po roku 2013.
Skuteczność pozyskiwania dotacji obliczona szacunkowo w artykule, wzrastająca z 78,5 (dla SPO) do 96% (dla PROW) to wyniki bardzo dobre, w szczegól-
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ności gdy uwzględnimy fakt, że powodem odrzucenia wniosków było najczęściej
wyczerpanie środków finansowych, a dopiero w dalszej kolejności problemy formalne związane z dokumentacją lub rezygnacje wnioskodawców. Cieszy również
wzrost tego wskaźnika, co świadczy o tym, że JST wyspecjalizowały się w pozyskiwaniu środków ze źródeł zewnętrznych i jedynym problemem na drodze do
otrzymania dotacji są przyjęte kryteria regionalne bądź ograniczenia budżetowe.
Skuteczność pozyskiwania dotacji z funduszy regionalnych jest w badanej grupie
niższa (82,5%), ale należy pamiętać, że konkurencja o te środki jest najczęściej
dużo większa niż w programach UE, zatem i ten wskaźnik należy postrzegać jako
bardzo wysoki.
Samorządy postrzegają Odnowę wsi w dużej mierze jako kolejny program,
pomagający im realizować zadania z zakresu infrastruktury wiejskiej. Niewiele
respondentów kojarzy ją z potencjałem społecznym czy zachowaniem dziedzictwa kulturowego wsi. Tymczasem celem nadrzędnym Odnowy wsi jest poprawa
jakości życia na obszarach wiejskich, a ta wynika nie tylko ze stanu infrastruktury,
ale także z zasobów, które w połączeniu z infrastrukturą dadzą podstawę do zadowolenia mieszkańców z ich środowiska życia. Zrozumiałą jest dążność JST do
sfinansowania inwestycji drogowych, których nie udało się sfinansować z innych
źródeł, wszak to też jest „odnawianie wsi”. Jednak Odnowa wsi, jako program, nie
obejmuje tego typu inwestycji. Spektrum rodzajów projektów,jakie gminy uznają
za istotne, a których nie można finansować w ramach Odnowy wsi jest szerokie
i obejmuje wiele istotnych elementów. Lista ta powinna być też impulsem dla osób
odpowiedzialnych za programowanie tego działania na lata 2014-2020.
LITERATURA
1. Ryszard Wilczyński (2003): „Odnowa wsi perspektywą rozwoju obszarów wiejskich
w Polsce”; Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich;
Oddział w Poznaniu; Wyd. II; 2003 r.
2. Dokumenty programowe dotyczące wdrażania działań „Odnowa wsi oraz zachowanie
i ochrona dziedzictwa kulturowego” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego
„Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich” (SPO) wdrażanego w latach 2004-2006 i „Odnowa i rozwój wsi” w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), realizowanego aktualnie, w latach 2007-2013.

48

Grzegorz Cetner, Krzysztof Żok

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

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

Artykuł przedstawia wyniki badań ankietowych dotyczących kreowania i wdrażania
projektów Odnowy wsi na polskich obszarach wiejskich, przeprowadzonych w 2010 r. przez
pracowników poznańskiego Oddziału CDR w Brwinowie. Badaniami objęto Jednostki Samorządu Terytorialnego w wybranych województwach, zatem wynik ankietyzacji jest oparty o punkt widzenia gmin na tego typu inicjatywy. W pierwszej części opracowania (druga
część zamieszczona zostanie w kolejnym numerze kwartalnika) poruszono kwestię dotychczasowych doświadczeń gmin we wdrażaniu projektów i pozyskiwaniu dotacji krajowych
oraz pochodzących ze źródeł UE, w tym odniesiono się do ilości zrealizowanych działań,
kwestii proceduralnych, a także do procesu powstawania tzw. Planów Odnowy Miejscowości, które opracowywane są przez mieszkańców sołectw, w których realizowany ma być dany
projekt. Badania koncentrowały się na problemach jakie pojawiają się na każdym etapie kreowania, wdrażania projektów oraz na trudnościach związanych z pozyskiwaniem wsparcia
finansowego.
GRZEGORZ CETNER, KRZYSZTOF ŻOK
THE VILLAGE RENEWAL IN THE OPINION OF LOCAL COMMUNITIES

Key words: Village renrwal, Rural Development Program for 2007-2013, local communities,
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SUM M A RY

Article presents the results of survey research conducted in 2010 by the staff of The
Agricultural Advisory Centre in Brwinów, Poznan Branch, on the creation and implementation of Village Renewal projects (Pol. “Odnowa wsi”) in Polish rural areas. Survey covered Polish local self-government units (Gminas) in chosen regions (voivodeship level),
therefore the results of the research reflect their point of view on this kind of local projects.
First part of the article (second part will be presented in the next edition of the magazine) presents the issues of to date experiences in the implementation of Village Renewal
Project in Polish Gminas including procuring national and EU financial support. Article
refers to the number of implemented initiatives and investments as well as to the procedures related to the application for the financial support. It describes also the process of
the preparation of so-called “Village Renewal Plans” (Pol. “Plan Odnowy Miejscowości”),
which are elaborated by the inhabitants of particular village, where the project is placed.
The research was focused on the problems which turn up on the every stage of creation
and implementation of Village Renewal projects and on the difficulties related to the application for the financial support.
e-mail: g.cetner@cdr.gov.pl
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INTEGROWANA OCHRONA ROŚLIN – WYZWANIE
DLA ROLNIKÓW, SŁUŻB DORADCZYCH I NAUKI
1. Wstęp
Nadprodukcja żywności, degradacja środowiska rolniczego, a także naciski
ze strony konsumentów oraz przedstawicieli środowisk ekologicznych, doprowadziły do zmiany polityki rolnej w krajach Unii Europejskiej i dążenia do ograniczenia chemizacji rolnictwa i zwrócenia uwagi na bezpieczeństwo produkcji
rolnej (Pruszyński 1997).
Szczególną uwagę poświęcono chemicznej ochronie roślin, w ramach której
do środowiska rolniczego wprowadzanych jest wiele tysięcy ton chemicznych
substancji aktywnych, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska. Uchwalona została Dyrektywa 91/414 EWG zalecająca ponowny przegląd
wszystkich stosowanych na terenie Unii substancji aktywnych środków ochrony
roślin i rejestrację nowych na nowych bardziej zaostrzonych zasadach. W wyniku
tego przeglądu z ochrony roślin wycofanych zostało 74% stosowanych wcześniej
substancji aktywnych (Matyjaszczyk 2010).
Dalsze działania w Unii Europejskiej w aspekcie stosowania środków ochrony roślin, określa Szósty Wspólnotowy Program Działań w Zakresie Środowiska
Naturalnego (Stobiecki i wsp. 2010). Do najważniejszych działań dokument ten
zalicza wprowadzenie tzw. Strategii Tematycznej w Sprawie Zrównoważonego
Stosowania Pestycydów. W 2009 roku opublikowano akty prawne będące ustawowymi zapisami celów Strategii Tematycznej:
– Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2009/128/WE ustanawiającą ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów;
– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (WE) Nr 1107/2009
dotyczące wprowadzenia do obrotu środków ochrony roślin.
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Celem wymienionych aktów prawnych jest:
■ zminimalizowanie niebezpieczeństw i zagrożeń dla zdrowia i środowiska
naturalnego, wynikających ze stosowania pestycydów,
■ poprawienie kontroli stosowania i dystrybucji pestycydów’,
■ ograniczenie stosowania szkodliwych substancji aktywnych przez ich zastąpienie bezpieczniejszymi lub nie chemicznymi metodami,
■ wspieranie stosowania niskich dawek lub prowadzenia upraw bez chemicznej ochrony,
■ wzrost świadomości producentów rolnych i promowanie stosowania Kodeksów Dobrej Praktyki Rolniczej i Dobrej Praktyki Ochrony Roślin,
■ rozważenie zastosowania instrumentów finansowych dla producentów realizujących w/w zalecenia.
Zgodnie z art.14 Dyrektywy wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej są
zobowiązane do wdrożenia do dnia 1 stycznia 2014 roku ogólnych zasad integrowanej ochrony roślin.
Ust. 2 Art. 14 stanowi, że państwa ustanawiają lub wspierają ustanowienie wszystkich warunków niezbędnych do wdrożenia integrowanej ochrony
roślin. W szczególności zapewniają one, aby użytkownicy profesjonalni mieli
do dyspozycji informacje i narzędzia do monitorowania organizmów szkodliwych i podejmowania odpowiednich decyzji, jak również usługi doradcze
w zakresie integrowanej ochrony roślin.
Opracowanie, wdrożenie i upowszechnienie integrowanych programów
ochrony wszystkich upraw na terenie całego kraju będzie wymagało podjęcia wielokierunkowych działań, do których należy zaliczyć: zmianę programów nauczania na wszystkich poziomach edukacji (technika rolnicze, szkolnictwo wyższe),
przygotowanie służb doradczych do propagowania i nadzorowania integrowanej
ochrony, przeprowadzenie masowych szkoleń producentów rolnych i w wielu
przypadkach doprowadzenie do zmiany sposobu ich podejścia do ochrony roślin i środowiska rolniczego, przygotowanie przez naukę programów integrowanej ochrony, a także zaangażowania administracji rządowej i samorządowej wraz
z zabezpieczeniem środków m.in. na szkolenia czy różne formy dopłat.
Oparcie ochrony roślin o zasady integracji będzie miało wielkie znaczenie
dla przyszłości rolnictwa, jego bezpieczeństwa dla środowiska i przyszłego konsumenta, a także uwiarygodnienia produkcji rolnej dla jej odbiorców. Rzecz jest
nie tylko w spełnieniu wymagań narzuconych przez Unię Europejską, ale przede
wszystkim w budowaniu nowoczesnego, opartego na głębokiej wiedzy i znajomości środowiska rolnictwa, które ma zabezpieczyć produkcję wysokiej jakości
żywności. To również ważny krok w kierunku ochrony bioróżnorodności oraz dążenia do zrównoważonego rolnictwa. Wbrew pozorom, czasu pozostało niewiele
i podjęcia wymaganych działań należy oczekiwać w każdej chwili.
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2. Historia integracji w ochronie roślin i jej definicje
Pojęcie integracji pojawiło się w ochronie roślin w 1959 roku (Stern i wsp.
1959) i było odpowiedzią nauki na rosnącą falę krytyki masowego stosowania
chemicznych środków ochrony roślin. Należy pamiętać, że po II Wojnie Światowej rozpoczęto masową produkcję DDT i innych środków z grupy chlorowcopochodnych, a także odkryto insektobójcze właściwości środków fosforoorganicznych oraz rozwinęła się produkcja herbicydów.
Początkowy entuzjazm związany z wiarą, iż metoda chemiczna pozwoli rozwiązać wszystkie problemy ochrony roślin ustąpił miejsca fali krytyki, gdy ujawniły się negatywne skutki stosowania chemicznych środków ochrony roślin wyrażające się m.in. negatywnym wpływem na człowieka i środowisko, brakiem
selektywności stosowanych środków oraz uodpornieniem się organizmów szkodliwych na stosowane substancje aktywne. Nie bez znaczenia była też ekonomia
ochrony roślin. Zwiększająca się liczba zabiegów wpływała na podwyższenie
kosztów produkcji i tym samym obniżenie dochodów. W tej sytuacji przedstawienie koncepcji integracji, na 3 lata przed ukazaniem się książki,,Milcząca wiosna”
R. Carlson, było niezwykle ważną propozycją i nowym podejściem do ograniczania strat powodowanych przez organizmy szkodliwe.
Początkowo, koncepcja integracji zakładała równoległe wykorzystanie
w ochronie przed organizmami szkodliwymi metody chemicznej i biologicznej. Z biegiem lat następował szybki rozwój integrowanej ochrony obejmującej
równoległe wykorzystanie w ograniczeniu liczebności organizmów szkodliwych,
wszystkich dostępnych metod ochrony roślin oraz opracowanie integrowanych
programów ochrony przeciwko wszystkim grupom agrofagów tj. szkodnikom,
chorobom i chwastom (Olszak i wsp. 2000).
Koncepcja integracji w 1976 roku na Światowym Kongresie Entomologicznym została przyjęta jako przyszłościowy kierunek badań i działań praktycznych
w ochronie roślin, a spojrzenie na integrację zostało rozbudowane do sterowania
populacjami agrofagów (Lipa 1984), a więc do celowego wykorzystania dostępnych metod w celu niedopuszczenia do rozwoju nasilenia agrofagów, które mogłyby zagrozić wysokości plonowania roślin uprawnych.
Rozbudowie uległa też definicja integrowanej ochrony, która z pierwszej koncepcji łączenia metody chemicznej i biologicznej objęła wykorzystanie wszystkich dostępnych metod oraz uwzględnienie czynnika ekonomicznego i ochrony
środowiska. Według Organizacji d.s. Rolnictwa i Wyżywienia ONZ (FAO) integrowana ochrona to:,,wykorzystanie wszystkich dostępnych metod i technik
z zachowaniem ochrony środowiska w celu utrzymania populacji agrofaga na
poziomie, który nie zagraża spowodowaniu nieakceptowanych ekonomicznie
uszkodzeń lub strat”. Natomiast według Międzynarodowej Organizacji Biologicznego Zwalczania (IOBC) integrowana ochrona to: ,,zwalczanie agrofagów
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przy użyciu wszystkich dostępnych metod zgodnie z wymaganiami ekonomicznymi, ekologicznymi i toksykologicznymi, które dają pierwszeństwo naturalnym czynnikom ograniczającym i ekonomicznym progom zagrożenia”.
Obie definicje bardzo wyraźnie wskazują na podstawowy cel integrowanej
ochrony roślin jakim jest kompleksowe wykorzystanie wszystkich dostępnych
metod ze szczególnym uwzględnieniem metod nie chemicznych oraz zabezpieczenie dochodowości produkcji. Metodę chemiczną można stosować tylko
w przypadku zagrożenia plonu.
Analizując rozwój integrowanej ochrony roślin i jej coraz szerszy zakres wykorzystania na całym świecie, należy podkreślić uniwersalność tych programów.
W ochronie integrowanej przyjęto bowiem założenie, że żadna z metod ochrony
roślin nie jest w stanie sama zabezpieczyć ochrony upraw i stąd zalecane jest wykorzystanie wszystkich metod, w tym metody chemicznej.
Bardzo ważnym osiągnięciem integrowanych programów ochrony było wprowadzenie pojęcia progów ekonomicznej szkodliwości, czyli takiej liczebności
szkodników lub chwastów, względnie nasilenia choroby, przy której wartość spodziewanych strat przewyższa wartość zabiegów. Odpowiednio zinterpretowana
wartość progu szkodliwości jest obecnie coraz częściej podstawą do podejmowania decyzji o potrzebie wykonania zabiegu. Integracja pozwoliła na odejście
od ustalonych programów zabiegów i ich ograniczenie do sytuacji stanowiących
realne zagrożenie. Wdrożenie integrowanego programu ochrony musi się opierać
na szczegółowej znajomości biologii agrofaga, jego wrogów naturalnych, metod
rejestracji i oceny nasilenia, progu szkodliwości, możliwych do zastosowania metod ochrony i wiedzy koniecznej dla podjęcia decyzji o wyborze metody i dlatego
opracowanie integrowanego programu ochrony wymaga przeprowadzenia wielostronnych i często wieloletnich badań.
Jako ciekawostkę, ale świadczącą jednocześnie o głębokiej wiedzy i prawidłowym spojrzeniu na ochronę roślin, można zacytować napisane przez dr J. Ruszkowskiego zalecenia zwalczania szkodników opublikowane w komunikacie Państwowej
Szkoły Ogrodnictwa w Poznaniu w 1927 roku.,,Zwalczanie ważniejszych chorób
i szkodników roślin zwykle się wielokrotnie opłaca pod warunkiem, że ogrodnik:
■ wie, z jakim szkodnikiem lub chorobą zamierza walczyć,
■ czyni wszystko, co w danym wypadku należy w odpowiednim czasie i dokładnie,
■ nie trzyma się rutyny, lecz znając zwyczaje swoich wrogów przystosowuje swoje czynności do nie dających się ująć w szablon czynników, wywierających
wpływ wdanym razie – jak właściwości danego klimatu, gleby, odmiany i stanu
zdrowotności roślin, pogody, specyficznych warunków gospodarczych” itd.
Można postawić pytanie: czy to nie pierwsze zalecenie integrowanej ochrony
roślin?
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3. Integrowana ochrona w Polsce
W Polsce poprzez masowe stosowanie DDT w zwalczaniu stonki ziemniaczanej (Leptinotarsa decemlineata Say.) istniało realne zagrożenie wystąpienia negatywnych skutków szerokiego stosowania metody chemicznej. Dlatego też, Polscy
uczeni, ze szczególną uwagą śledzili zmiany w światowych tendencjach rozwoju
ochrony roślin.
Już w 1964 roku (Lipa 1964) ukazało się pierwsze opracowanie przedstawiające zasady integrowanej ochrony roślin, a w 1967 roku na Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin przedstawione zostały referaty omawiające m.in. integrowaną
ochronę roślin w sadach (Łęski 1967) i w roślinach warzywnych (Narkiewicz-Jodko, Szwejda 1967).
W następnych latach bardzo pomyślnie rozwinęły się badania nad opracowaniem, najpierw biologicznego, a później integrowanego zwalczania szkodników
w szklarniach (Pruszyński 1984). Dowodem zainteresowania programami integrowanymi w ochronie roślin było poświęcenie tej tematyce podwójnego numeru
miesięcznika,,Ochrona Roślin” (nr 11/12 1984).
Lata 90. XX wieku oraz pierwsza dekada XXI wieku, przyniosły dalszy wzrost
zainteresowania integrowaną ochroną. Była to konsekwencja wspomnianej wcześniej nadprodukcji żywności w krajach Unii Europejskiej, degradacji środowiska
rolniczego oraz silnej presji grup konsumenckich oraz ekologów na ograniczenie
chemizacji rolnictwa. Wprowadzono pojęcie integrowanych technologii produkcji, których podstawowym elementem powinna być integrowana ochrona roślin
i które szybko znalazły sobie stałe miejsce w produkcji rolniczej i ogrodniczej.
W Polsce, dzięki badaniom i działaniom praktycznym pracowników Instytutu
Sadownictwa i Kwiaciarstwa, już na początku lat 90. wdrożono do praktyki sadowniczej Integrowaną Produkcję Jabłek (Niemczyk 1993), a następnie kolejnych
upraw. Należy podkreślić, że opracowanie integrowanych programów ochrony
upraw sadowniczych, ze względu na dużą liczbą organizmów szkodliwych oraz
przeznaczenie owoców w stanie świeżym do konsumpcji, zawsze traktowane było
w sposób szczególny.
W uprawach rolniczych, największe zaangażowanie w opracowaniu integrowanych programów ochrony roślin wykazał Instytut Ochrony Roślin, zarówno przez
prowadzenie własnych badań jak i koordynację trzech Problemów Węzłowych
oraz Centralnego Programu Badawczo-Rozwojowego. Po wcześniejszym opracowaniu integrowanego zwalczania szkodników w szklarniach w 1992 roku Pokacka (Pokacka 1992) przedstawiła wyniki badań nad opracowaniem integrowanej
ochrony upraw zbóż, natomiast w 1994 roku Pałosz (Pałosz i wsp. 1994) omówił
podstawy integrowanej ochrony rzepaku. Przy braku opracowanych i możliwych
do zastosowania środków biologicznych, podstawą zalecanych programów stało się wykorzystanie metody agrotechnicznej (prawidłowy płodozmian, zabiegi

54

Stefan Pruszyński

uprawowe, zdrowy materiał siewny, optymalny termin siewu), hodowlanej (dobór odmian) oraz chemicznej (dobór selektywnych środków ochrony roślin i ich
stosowanie we właściwym terminie i dawkach oraz po przekroczeniu przez agrofaga progu szkodliwości). Uwagę zwrócono także na potrzebę prowadzenia rejestracji pojawu i nasilenia agrofagów, a także na właściwe przygotowanie sprzętu
ochroniarskiego.
Kolejnym ważnym krokiem dla potrzeby opracowania integrowanych programów ochrony roślin stało się uchwalenie przez Sejm nowej ustawy o ochronie roślin (Ustawa z dnia 18 grudnia 2003), która ustalała nadzór Państwowej Inspekcji
Ochrony Roślin i Nasiennictwa nad integrowanymi technologiami produkcji oraz
oficjalne certyfikowanie przez Inspekcję tej technologii. Podstawą prowadzenia
upraw wg. integrowanej technologii stały się opracowane w instytutach naukowych
i zatwierdzone przez Główny Inspektorat metodyki, oddzielne dla każdej uprawy.
Bardzo ważnym elementem metodyk są zalecenia ochrony roślin, które powinny być oparte na założeniach integrowanej ochrony i chociaż nie we wszystkich
przypadkach warunek ten został spełniony (Pruszyński G. 2007), to na pewno
był to postęp w porównaniu do wcześniejszych programów ochrony. Charakterystyczny dla zalecanych w metodykach programów ochrony jest bardzo ograniczony, a często całkowity brak metody biologicznej oraz wykorzystania wrogów
naturalnych i procesów regulacji zachodzących w środowisku rolniczym
Integrowana ochrona nadal ogranicza się do podkreślenia zwalczania metodą
agrotechniczną, hodowlaną, wykorzystaniem wartości progów szkodliwości oraz
prawidłowego doboru chemicznych środków ochrony roślin (Korbas, Pruszyński
2008). Znaczenie wykorzystania szeroko rozumianej metody biologicznej jako podstawy integrowanej ochrony roślin będzie omówione w dalszej części artykułu.
Natomiast, pomimo dużego wysiłku badawczego i propagandowego nie nastąpiło szerokie upowszechnienie integrowanej ochrony upraw. Przyczyny takiego
stanu szeroko omówił wybitny specjalista z zakresu integrowanej ochrony Prof.
dr hab. Z.T. Dąbrowski (Dąbrowski 2000, 2001). Według tego autora, trudności
w upowszechnieniu integrowanej ochrony są związane zarówno z praktyczną
przydatnością naukowych opracowań dotyczących tej metody ochrony jak i też
mają podłoże socjologiczne oraz wynikają z braku politycznego poparcia dla integrowanej ochrony. Do najważniejszych trudności prof. Z.T. Dąbrowski zalicza:
– zalecane programy często dotyczą jednego gatunku, co komplikuje przyjętą
przez producenta kompleksową ochronę uprawy,
– opracowywane zalecenia opierały się na badaniach laboratoryjnych lub poletkowych i wyniki nie potwierdzały się w warunkach polowych. Dotyczy to
szczególnie badań nad rolą wrogów naturalnych szkodników;
– pracownicy naukowi często koncentrują się na uzupełnianiu i dopracowywaniu obecnych programów, nie uwzględniając zmian jakie w międzyczasie
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następują w technologiach produkcji. Opracowywane programy powinny
być na bieżąco weryfikowane z uwzględnieniem następujących zmian;
– zalecanie programów integrowanych musi uwzględniać specyfikę lokalną
oraz dawać producentowi możliwość wyboru;
– zdarzały się przypadki, że proponowane programy ochrony były nie do końca rozumiane przez producentów, a także nie uwzględniały występowania
innych gatunków agrofagów;
– wprowadzenie integrowanej ochrony musi przynosić producentowi konkretne korzyści finansowe. Brak takich korzyści bardzo często wpływa na
rezygnację producenta we wdrożeniu integrowanej ochrony;
– programy integrowanej ochrony roślin są trudniejsze i bardziej skomplikowane od samego stosowania metody chemicznej. Producenci często boją się
podjęcia ryzyka, a same służby doradcze nie są przygotowane do przekonania do nowych proekologicznych metod, będących często w sprzeczności
z dotychczasową praktyką. Dotyczy to również wykorzystania wartości progów szkodliwości, zmiany terminów lub rezygnacji ze stosowania środka
chemicznego czy stosowania dawek obniżonych;
– doradca i producent muszą posiadać odpowiednie przygotowanie i poszerzać swoja wiedzę, szczególnie o środowisko rolnicze i powiązania pomiędzy środowiskiem, rośliną uprawną i agrofagami oraz ich wrogami naturalnymi;
– integrowana ochrona wymaga większego zdyscyplinowania w zakresie prowadzenia obserwacji nad występowaniem organizmów szkodliwych i optymalnego ustalania potrzeby i terminów zabiegów;
– często zastosowanie integrowanej ochrony wymaga współdziałania wielu
producentów, co pozwala na bardziej efektywne sterowanie zachodzącymi
w agrocenozach procesami;
– bardzo ważne jest zagwarantowanie zbytu produktów z upraw chronionych
zgodnie z zasadami integrowanej ochrony. Brak takiego zapewnienia oraz
ograniczone dopłaty wpływają hamująco na rozwój integrowanych technologii produkcji w naszym kraju;
– ważny jest udział producentów środków ochrony roślin w promowaniu nowych selektywnych i bezpiecznych dla środowiska i człowieka środków.
Przedstawione powyżej uwarunkowania nie uwzględniają bezwzględnej potrzeby udziału we wdrażaniu integrowanej ochrony administracji centralnej i samorządowej, decyzje których powinny dać producentom gwarancję opłacalności
wprowadzania integrowanej ochrony.
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4. Zasady integrowanej ochrony roślin zalecane przez Dyrektywę
2009/128/WE
Zalecenie obowiązkowego wprowadzania od dnia 1 stycznia 2014 roku w krajach Unii Europejskiej integrowanej ochrony roślin zostało poparte opracowaniem załącznika III do Dyrektywy 2009/128/WE, ustalające ogólne zasady integrowanej ochrony roślin.
Załącznik ten będzie regulował wprowadzenie integrowanej ochrony roślin
w naszym kraju w formie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
ZAŁĄCZNIK III
Ogólne zasady integrowanej ochrony roślin
1. Zapobieganie występowaniu organizmów szkodliwych lub minimalizowanie
ich negatywnego wpływu na rośliny uprawne należy osiągać lub wspierać między innymi przez:
– płodozmian,
– stosowanie właściwych technik uprawy (np. zwalczanie chwastów przed siewem lub sadzeniem roślin, termin i norma wysiewu, stosowanie wsiewek,
uprawa bezorkowa, cięcie i siew bezpośredni),
– w odpowiednich przypadkach stosowanie odmian odpornych/tolerancyjnych i materiału siewnego i nasadzeniowego kategorii standard/kwalifikowany,
– stosowanie zrównoważonego nawożenia, wapnowania i nawadniania/odwadniania,
– stosowanie środków higieny (np. regularne czyszczenie maszyn i sprzętu),
by zapobiec rozprzestrzenianiu się organizmów szkodliwych,
– ochrona i stwarzanie warunków dla występowania ważnych organizmów
pożytecznych, np. poprzez stosowanie odpowiednich metod ochrony roślin
lub wykorzystywanie ekologicznych struktur w miejscu produkcji i poza
nim.
2. Organizmy szkodliwe muszą być monitorowane przy zastosowaniu odpowiednich metod i narzędzi, jeśli są one dostępne. Wśród takich narzędzi powinny
znaleźć się monitoring pól oraz systemy ostrzegania, prognozowania i wczesnego diagnozowania oparte na solidnych podstawach naukowych, tam gdzie
możliwe jest ich zastosowanie, a także doradztwo osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.
3. Na podstawie wyników działań monitorujących użytkownik profesjonalny
musi zdecydować, czy stosować metody ochrony roślin i kiedy je stosować.
Podstawowymi czynnikami wpływającymi na podejmowanie decyzji są pewne
i oparte na solidnych podstawach naukowych progi szkodliwości występowania organizmów szkodliwych. Jeśli jest to wykonalne, przed zabiegiem ochrony
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roślin należy wziąć pod uwagę wartości progów szkodliwości dla danego regionu, konkretnego obszaru, uprawy i konkretnych warunków pogodowych.
Nad metody chemiczne przedkładać należy zrównoważone metody biologiczne, fizyczne i inne metody niechemiczne, jeżeli zapewniają one zadowalającą
ochronę przed organizmami szkodliwymi.
Stosowane pestycydy muszą być jak najbardziej ukierunkowane na osiągnięcie
danego celu i powodować jak najmniej skutków ubocznych dla zdrowia ludzi,
dla organizmów niebędących celem zwalczania i dla środowiska.
Użytkownik profesjonalny powinien ograniczać stosowanie pestycydów i inne
formy interwencji do niezbędnego poziomu, np. poprzez zredukowanie dawek, ograniczenie ilości wykonywanych zabiegów lub stosowanie dawek dzielonych, biorąc pod uwagę, czy można zaakceptować dany poziom zagrożenia
roślin i czy interwencje te nie zwiększają ryzyka rozwoju odporności organizmów szkodliwych.
Jeśli wiadomo, że istnieje ryzyko powstania odporności na dany preparat, a nasilenie występowania organizmów szkodliwych wymaga wielokrotnego stosowania pestycydów w danych uprawach, należy zastosować dostępne strategie
przeciwdziałające rozwojowi odporności, by zachować skuteczność tych produktów. Może to obejmować stosowanie wielu pestycydów o różnych mechanizmach działania.
Użytkownik profesjonalny powinien sprawdzać efekty zastosowanych metod
ochrony roślin przy pomocy zapisów o przeprowadzonych zastosowaniach
pestycydów oraz działań monitorujących występowanie organizmów szkodliwych (PL 24.11.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 309/85).

5. Dobra Praktyka Ochrony Roślin – podstawą integrowanej ochrony
roślin
W 1994 roku z inicjatywy Europejskiej Organizacji Ochrony Roślin (EPPO)
opracowano i wydano Przewodnik Dobrej Praktyki Ochrony Roślin (DPOR),
który stanowił zbiór elementarnych zasad, których przestrzeganie jest warunkiem
skutecznego i uzasadnionego ekonomicznie oraz bezpiecznego dla ludzi i środowiska stosowania środków ochrony roślin.
W 2000 roku powołana przez EPPO grupa ekspertów, dokonała rewizji i uzupełnień w DPOR, poszerzając zalecenia m.in. o integrowaną ochronę roślin. Równolegle opracowano przewodniki DPOR dla poszczególnych gatunków roślin.
W Polsce zasady DPOR omówili Lipa i Bartkowski (1996), a następnie wydawanie
zasad DPOR podjął od 2000 roku Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu. Ostatni
,,Przewodnik DPOR” wydano w 2009 r. (Pruszyński, Wolny 2009).
Równolegle w latach 1999 i 2002 wydany został Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej, którego założeniem jest pomoc we wprowadzeniu w produkcji rolniczej,
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przyjaznych dla środowiska praktyk, które zapewnią trwały rozwój sektora rolnego. Przestrzeganie podanych w Kodeksie zaleceń ma pozwolić na zmniejszenie wydatków na nawozy mineralne i chemiczne środki ochrony roślin, zapewnić
korzystanie z czystej wody oraz poprawić walory rekreacyjne terenów wiejskich.
Przestrzeganie zaleceń Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej ma zagwarantować
prawidłowe ukierunkowanie rozwoju produkcji rolniczej zgodnej z założeniami
zrównoważonego rozwoju i jednocześnie stworzyć warunki do wdrożenia i upowszechnienia integrowanej ochrony roślin. Integrowana ochrona roślin powinna
stać się jednym z najważniejszych elementów przyszłych technologii produkcji
rolniczej, a w zrealizowaniu tego założenia pomocne będzie przestrzeganie zaleceń DPOR, które w wielu przypadkach pokrywają się z warunkami zawartymi
w przedstawionym projekcie Rozporządzenia. Poniżej przedstawione zostaną elementy DPOR wraz z najważniejszymi działaniami, których one dotyczą.
■ Prawidłowa uprawa i agrotechniczne metody zwalczania agrofagów powinny obejmować odpowiedni płodozmian, siew lub sadzenie zdrowego
materiału rozmnożeniowego, wybór optymalnego terminu siewu, dbałość
o odpowiednią strukturę, zasób składników mineralnych i kwasowość gleby
oraz rejonizację gatunkowo-odmianową roślin uprawnych.
■ Znajomość składu gatunkowego i liczebność lokalnych agrofagów oraz
progów ich szkodliwości. Decyzja o zabiegu ochrony roślin powinna być
podjęta na podstawie dokładnego rozpoznania gatunku agrofaga na uprawianej roślinie oraz przeprowadzenie szczegółowej analizy sytuacji w oparciu o znajomość progu ekonomicznej szkodliwości występującego agrofaga
oraz po przeprowadzeniu rachunku ekonomicznego.
Próg ekonomicznej szkodliwości jest to taka liczebność szkodnika, nasilenie
choroby, czy liczba chwastów, przy której wartość spodziewanej utraty plonu
przewyższa koszt wykonania zabiegu ochronnego.
E=

Pu
Kz

E – ekonomiczna efektywność zabiegu ochrony roślin
Pu – produkcja uratowana
Kz – koszt zabiegu

Ekonomiczna efektywność E musi mieć wartość powyżej 1, czyli spodziewana
wartość produkcji uratowanej powinna być wyższa od kosztów zabieg u ochronnego.
■ Stosowanie środków ochrony roślin zgodnie z zakresem rejestracji wyszczególnionym w etykiecie – instrukcji stosowania. Art. 68 ust. 1. Ustawy
o ochronie roślin z dnia 18 grudnia 2003:,,można stosować wyłącznie środki
ochrony roślin dopuszczone do obrotu oraz zgodnie z etykietą – instrukcją
stosowania, ściśle z podanymi w niej zaleceniami, oraz w taki sposób aby
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nie dopuścić do zagrożenia zdrowia człowieka, zwierząt i środowiska”. Do
zadań Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa należy m.in.:
Art. 80 ust. tej samej Ustawy 3) Kontrola prawidłowości stosowania środków ochrony roślin.
Wybór substancji aktywnej i formy użytkowej środka ochrony roślin. Jeżeli zastosowanie chemicznego środka ochrony roślin jest konieczne i ekonomiczne opłacalne wówczas należy wybrać preparat:
– o najmniejszym ryzyku niepożądanego wpływu ubocznego, na środowisko,
– o działaniu selektywnym,
– stwarzający minimalne ryzyko uodparniania się agrofagów,
– o stosunkowo krótkim okresie zalegania i minimalnych pozostałościach
w środowisku.
Wybór dawki środka ochrony roślin. Zasadą dobrej praktyki ochrony roślin jest, aby poprzez: dobór optymalnego terminu stosowania, wykorzystanie sprzyjających warunków klimatycznych, prawidłową technikę zabiegu
zapewniającą zużycie tylko niezbędnej ilości cieczy użytkowej, uprawę odmian tolerancyjnych na choroby i szkodniki, stosować (o ile jest to uzasadnione) niższe z oficjalnie zalecanych dawek środka ochrony roślin.
Przygotowanie wymaganej ilości cieczy użytkowej środka ochrony roślin. Zasadą dobrej praktyki ochrony roślin jest przygotowanie takiej ilości cieczy użytkowej, która jest konieczna i wystarczająca do zwalczania konkretnego gatunku
agrofaga występującego na określonym areale, z zastrzeżeniem, iż cała jej ilość
zostanie zużyta w czasie zabiegu. Ilość cieczy użytkowej powinna odpowiadać
wysokości roślin uprawnych oraz zastosowanej techniki zabiegu (np. ULV).
Liczba, terminy i częstotliwość zabiegów ochrony roślin. Zabiegi ochrony
roślin należy stosować na podstawie aktualnego występowania i nasilenia
chorób i szkodników. O liczbie zabiegów decyduje m. in. i gatunek zwalczanego agrofaga, trafne ustalenie daty pierwszego zabiegu, rodzaj wybranego
środka ochrony roślin oraz technika opryskiwania.
Aparatura ochrony roślin i technika zabiegów. Warunkiem realizacji zasad DPOR jest wykorzystywanie do wykonywania zabiegów ochroniarskich sprzętu sprawnego technicznie i wyposażonego w odpowiednie dysze.
W Polsce na podstawie Ustawy o ochronie roślin z 18 grudnia 2003 roku
nadzór nad badaniami technicznymi opryskiwaczy sprawuje Państwowa
Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Na podstawie ,,Informacji o realizacji zadań przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa
w 2005 r.” do dnia 31 grudnia 2005 r. przebadano 238 364 opryskiwaczy, co
stanowi 74,3% ogólnego stanu, na terenie kraju działa 350 jednostek posiadających upoważnienie PIORiN do prowadzenia badań, najwyższy wskaźnik powtórzenia badań po okresie 3 lat odnotowano w woj. Lubuskim –
0,93, w 2005 r. dotacja do badań wyniosła 3 240 130 zł.
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■ Biologiczne metody ochrony roślin (mln. ha): Ameryka Północna 0,07,
Ameryka Łacińska 4,4, Płd. Wsch. Azja 0,3, Chiny 2,2, Europa 0,1 Rosja 10.
To zadanie DPOR jest realizowane w ograniczonym zakresie, a stan wykorzystania metody biologicznej w Polsce i na świecie omówili Lipa i Pruszyński (2010).
■ Integrowana ochrona roślin., to racjonalne wykorzystanie w zwalczaniu
agrofagów wszystkich dostępnych metod, sposobów i środków włączając
w to: agrotechnikę, odmiany odporne, czynniki samoregulacji, metody biologiczne i chemiczne w celu skutecznego i opłacalnego ograniczania liczebności agrofaga do poziomu, poniżej którego nie wyrządza on szkód gospodarczych. Stosowanie metody chemicznej w programach integrowanych jest
ograniczone tylko do wypadków, gdy występuje realne zagrożenie plonu,
a w zabiegach zaleca się wykorzystanie środków selektywnych, w najniższych możliwych dawkach oraz terminach dostosowanych do ochrony entomofauny pożytecznej.
■ Zapobieganie skutkom ubocznym stosowania środków ochrony roślin.
Art. 37 ust. 2.,,Do obrotu i stosowania mogą być dopuszczone tylko te środki ochrony roślin, które przy prawidłowym stosowaniu, zgodnie z ich przeznaczeniem nie stanowią zagrożenia dla człowieka, zwierząt lub środowiska”. Nadzór sprawuje Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i nasiennictwa.
Wymagane rozwijanie badań oraz edukacja doradców i rolników.
■ Strategia zapobiegania ryzyku uodparniania się populacji agrofagów na
środki ochrony roślin. Strategia zapobiegania procesowi uodparniania się
populacji organizmów szkodliwych na środki ochrony roślin polega na:
– przemiennym stosowaniu preparatów o różnych substancjach aktywnych
oraz zmniejszeniu częstotliwości zabiegów, zwłaszcza środkami należącymi do grup chemicznych o takim samym lub podobnym mechanizmie
działania.
■ Bezpieczeństwo dla ludzi i środowiska przy stosowaniu, magazynowaniu,
konfekcjonowaniu i przewożeniu środków ochrony roślin wg. Panasiuk
i Paprzyckiego z Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie. W latach 1969 – 2002
w Polsce zarejestrowano 5944 ostre zatrucia środkami ochrony roślin, ale
ich ilość systematycznie spada (286/1984 do 103/2002). W latach 1976 –
2002 doszło ogółem do 622 zgonów spowodowanych zatruciem środkami
ochrony roślin. W latach 1985 i 1986 odpowiednio 55 i 58 zgonów, w roku
2002 tylko 4 zgony. Przeważają zgony samobójcze i przypadkowe.
■ Edukacja posiadaczy środków ochrony roślin i dokumentacja zabiegów.
Wybrane art. z ustawy o ochronie roślin.
– Art.66 –obowiązek ukończenia szkolenia przez osoby stosujące środki
bardzo toksyczne i toksyczne;
– Art. 71 – obowiązek prowadzenia ewidencji zabiegów;
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– Art. 74 – obowiązek ukończenia szkolenia przez osoby wykonujące zabiegi ochrony roślin;
– Art. 75 – zaświadczenie ukończenia szkolenia zachowuje ważność przez
okres 5 lat.
Zalecenia DPOR należy przestrzegać niezależnie od poziomu zużycia środków
ochrony roślin. Dla realizacji zaleceń DPOR w Polsce wymagane jest:
■ Zwiększenie nakładów na badania naukowe,
■ Aktualizacja progów szkodliwości,
■ Opracowanie systemów wspomagających podjęcie decyzji o zabiegu,
■ Ustalenie optymalnych dawek,
■ Rozwój metody biologicznej i programów integrowanych,
■ Monitoring uodparniania się agrofagów.
Jakkolwiek spełnienie wymogów DPOR znacznie zbliża producenta do wypełniania warunków integrowanej ochrony roślin, to jednak pozostaje nadal wiele
działań koniecznych do podjęcia. Przede wszystkim, integrowana ochrona roślin
powinna być oparta na doskonałej znajomości środowiska rolniczego i zachodzących w nim zjawisk. Pierwszeństwo mają metoda biologiczna i inne dostępne metody niechemiczne, a zastosowanie środków ochrony roślin powinno opierać się
na zasadzie,,tak dużo jak to jest konieczne i tak mało jak to jest możliwe”.
Do ograniczenia stosowania metody chemicznej dąży się przez stosowanie
niższych dawek i ograniczenie częstotliwości zabiegów, a także poprzez dobrze
zorganizowany monitoring pojawu i nasilenia organizmów szkodliwych. Podstawą powinny stać się systemy wspomagania decyzji o potrzebie wykonania zabiegów, uwzględniając wystąpienie agrofaga i jego spodziewany rozwój na tle warunków meteorologicznych.
DPOR ma zabezpieczyć produkcję wysokiej jakości plonów i ochronę producenta rolnego, konsumenta i środowiska, natomiast integrowana ochrona roślin
posuwa się o krok dalej i chce zapewnić to samo w oparciu o znajomość i wykorzystanie zjawisk jakie mają miejsce w środowisku rolniczym. Dopiero po prawidłowym zrozumieniu filozofii integrowanej ochrony, będzie można przystąpić do
jej szerokiego upowszechnienia.

6. Podsumowanie
Prof. Z.T. Dąbrowski (Dąbrowski 2000) przyjmuje, że wprowadzenie integrowanej ochrony roślin, powinno przynieść następujące korzyści producentom:
■ zmniejszenie kosztów stosowania środków ochrony roślin,
■ zwiększenie plonów poprzez ograniczenie strat powodowanych przez agrofagi,
■ stabilizację dochodów,
■ poprawę bezpieczeństwa stosowania środków ochrony roślin.
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Natomiast korzyści dla całego społeczeństwa ten sam autor dostrzega w:
■ produkcji tańszej żywności,
■ produkcji żywności wysokiej jakości,
■ ochronie środowiska.
Należy podkreślić, że opinia specjalistów reprezentujących zarówno naukę jak
i producentów rolnych oraz producentów środków ochrony roślin jest w każdym
przypadku pozytywna i popierająca upowszechnienie integrowanej ochrony roślin.
Podejście do metod upowszechnienia i oczekiwanych korzyści jest już jednak
różne w poszczególnych krajach. Wszędzie tam gdzie intensyfikacja rolnictwa doprowadziła do wysokiego zużycia chemicznych środków ochrony roślin, poprzez
wprowadzanie integrowanej ochrony, oczekuje się zmniejszenia zużycia tych środków. Inna sytuacja jest w krajach o niskim zużyciu chemicznych środków ochrony
roślin, w tym również w Polsce. Tu należy oczekiwać znacznego zracjonalizowania
stosowania metody chemicznej. Wykonane w Instytucie Ochrony Roślin badania
wykazały (Jańczak i wsp. 2003), że wprowadzanie integrowanej ochrony roślin
może prowadzić w niektórych przypadkach do zwiększenia zużycia chemicznych
środków ochrony roślin oraz do podniesienia kosztów ich stosowania. Wynikało to
z lepszej oceny występowania agrofagów i podjęcia zabiegów w wyniku występującego zagrożenia oraz z wprowadzania droższych selektywnych środków ochrony
roślin nie zagrażających entomofaunie pożytecznej i środowisku.
Pisząc o upowszechnieniu integrowanej ochrony roślin należy przede wszystkim uwzględnić udział w tym procesie wszystkich zainteresowanych, jednostek
i organizacji rządowych i samorządowych. Bez wyraźnego wsparcia i to nie tylko słownego, ale zapewniającego organizację szkoleń i promowanie integrowanej
ochrony roślin nie można liczyć na końcowy sukces.
Bardzo wyraźnego wsparcia wymaga nauka rolnicza. Integrowana ochrona
wymaga jeszcze wielokierunkowych badań, których celem będzie stworzenie
pełnych programów integrowanej ochrony opartych na wykorzystaniu czynnika
biologicznego. Pełnych, ponieważ, jak napisano wcześniej, przedstawienie integrowanej ochrony przeciw jednemu czy grupie agrofagów nie znajduje najczęściej
zainteresowania u producentów. Wielu badań wymaga bliższe poznanie środowiska rolniczego i mających tam miejsce zjawisk oraz poszukiwanie biologicznych
czynników mogących znaleźć zastosowania w integrowanej ochronie.
Komitet Ochrony Roślin, Polskiej Akademii Nauk w latach 2009 i 2010 zorganizował dwie Konferencje:,,Rola użytków ekologicznych w kształtowaniu różnorodności agrocenoz” oraz ,,Stan i kierunki rozwoju metod biologicznych oraz wykorzystania biotechnologii w ochronie roślin”, które dobitnie wykazały potrzebę
pilnego zwiększenia badań w będących problematyką ochrony roślin dziedzinach.
Materiały z obydwu konferencji zostały opublikowane w wydawnictwie Progress
In Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, odpowiednio w t. 3, 49 zeszyt 3
(str. 973-1134) oraz w t. 50, zeszyt 3 (str. 1033-1142).
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Wielką rolę we wdrażaniu i upowszechnianiu integrowanej ochrony roślin
odegra doradztwo rolnicze. Zadaniem służb doradczych będzie nie tylko bieżąca
pomoc, ale przede wszystkim doprowadzenie do zmiany spojrzenia producenta
w jego podejściu do ochrony roślin, otaczającego go środowiska, ochrony własnego zdrowia oraz bezpieczeństwa konsumentów. Prawidłowe przygotowanie
doradców rolniczych powinno stać się przedmiotem bardzo szczegółowych ustaleń, których podjęcia należy oczekiwać niemal natychmiast. Służby doradcze muszą być też przygotowane do prowadzenia monitoringu pojawu i oceny nasilenia
agrofagów. Wymagane będzie odpowiednie wyposażenie oraz przygotowanie merytoryczne (Pruszyński, Walczak 2010).
Opracowanie, wdrożenie i upowszechnienie integrowanej ochrony wszystkich
upraw, to wielkie wyzwanie, ale też wielka szansa dla ochrony roślin i produkcji
rolniczej. Od decyzji władz administracyjnych i samorządowych, nauki, edukacji,
doradztwa rolniczego, producentów rolnych oraz producentów środków i aparatury ochrony roślin będzie zależało czy dzień 1 stycznia 2014 roku będzie sukcesem czy też formalnym spełnieniem unijnego obowiązku.
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STRESZCZENIE

Zgodnie z Art. 14 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2009/128/W
ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej są zobowiązane do wprowadzenia od dnia 1 stycznia 2014 roku integrowanej ochrony roślin. Art. 14 stanowi też, że
państwa są zobowiązane do stworzenia wszelkich warunków niezbędnych do wdrożenia
integrowanej ochrony roślin
W przedstawionym artykule omówiona została historia rozwoju integrowanej ochrony roślin na świecie oraz w Polsce, a także znaczenie przestrzegania zasad Dobrej Praktyki
Ochrony Roślin dla wdrożenia integrowanej ochrony roślin. Podkreślona została konieczność udziału w procesie przygotowania i wdrażania integrowanej ochrony roślin władz
administracyjnych i samorządowych, a także nauki, doradztwa rolniczego, edukacji, producentów rolnych oraz producentów środków ochrony roślin.
STEFAN PRUSZYŃSKI
INTEGRATED PLANT PROTECTION – CHALLENGE FOR FARMERS, ADVISORY
SERVICES AND SCIENCE

Key words: integrated plant protection, good plant protection practice, implementation to
the practice
SUM M A RY

According to the Article 14 The Directive of the European Parliament and the Council
2009/128/EC, establishing the framework of the community’s actions for sustainable use
of pesticides, all European Union Countries are obliged to implement integrated plant
protection beginning from 1st of January 2014. In the Article 14 it is also said, that all countries are obliged to fulfill every necessary conditions for implementation of integrated
plant protection.
In the article the history of development of integrated plant protection all over the
world and in the Poland, as well as importance of obedience to the rules of good plant
Protection Practice in the implementation of integrated plant protection are presented.
Necessity of participation of administrative and local government authority, science, advisory services, education, growers and plant protection products producers in the process
of preparing and implementing of integrated plant protection was underlined.
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WYNIKI GRUPY GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH
W LATACH 2004-2009 – STAGNACJA CZY ROZWÓJ
1. Wstęp
W Polsce wciąż rośnie liczba gospodarstw ekologicznych. Jak podano na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na koniec roku 2010 było ich łącznie 20 626 i zajmowały 524 074,92 ha użytków rolnych.1 Od wejścia Polski do Unii Europejskiej liczba tych gospodarstw zwiększyła się ponad 5-krotnie (w roku 2004 było ich 3 760). Rosnący
w siłę sektor rolnictwa ekologicznego budzi nadzieję wielu podmiotów na zwiększenie podaży polskiej żywności ekologicznej. Wydaje się jednak, że polskie rolnictwo ekologiczne pełni głównie rolę „strażnika” środowiska naturalnego, a produkcja zdrowej żywności jest drugoplanowa. Rygorystyczne kryteria produkcji
ekologicznej wymagają posiadania przez rolników odpowiednich kompetencji,
których brak znacząco ogranicza jej wielkość. Ponadto ważnym czynnikiem pozwalającym uzyskiwać wysokie plony jest dysponowanie glebami o odpowiedniej żyzności, które dodatkowo wymagają długiego okresu przestawiania po stosowaniu konwencjonalnych metod produkcji. W Polsce na ekologiczne metody
produkcji przestawiane są często gospodarstwa o glebach słabszych, o niższej
klasie bonitacyjnej, na terenach o niekorzystnych warunkach gospodarowania.
Gospodarstwa te osiągają niższe plony roślin, a więc produkują mniej żywności.
Na tym tle wydaje się ważne, aby ocenić sytuację ekonomiczną gospodarstw, które
funkcjonują jako ekologiczne przez dłuższy czas. Powstaje bowiem pytanie, czy
równolegle ze wzrostem liczby gospodarstw ekologicznych następuje poprawa ich
sytuacji ekonomicznej.
1 www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci/Rolnictwo-ekologiczne/Rolnictwo-ekologiczne-

w-Polsce/.
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Długookresową ocenę działalności gospodarstw ekologicznych umożliwia
funkcjonujący w Polsce system rachunkowości FADN2. Obejmuje on liczne gospodarstwa, które nieprzerwanie prowadzą rachunkowość FADN od początku
jego wdrożenia w 2004 roku. Wśród nich są także gospodarstwa ekologiczne. Ciągłość w prowadzeniu książek rachunkowych dostarcza danych do analizy efektów
produkcyjno-ekonomicznych na przestrzeni kilku lat. W latach 2004-2009 w próbie gospodarstw Polskiego FADN były 32 gospodarstwa z certyfikatem produkcji
ekologicznej, nieprzerwanie prowadzące zapisy rachunkowe.
Celem opracowania jest przedstawienie i ocena przemian w zakresie organizacji produkcji i wyników ekonomicznych, jakie zaszły w grupie tych gospodarstw
w okresie sześciu lat, a także ocena perspektyw ich dalszego funkcjonowania.
Prezentowane dane są szczególnie cenne ze względu na ciągłość i ujednolicony
sposób prowadzenia zapisów rachunkowych, co zapewnia wysoką wiarygodność
zarejestrowanych zdarzeń operacyjnych w tym okresie.

2. Założenia metodyczne prowadzonych badań
Dane rachunkowe dla potrzeb Polskiego FADN są zbierane i przetwarzane zgodnie z przyjętą we wszystkich krajach członkowskich UE jednolitą metodyką. Zbieranie danych rachunkowych odbywa się corocznie w reprezentatywnej próbie gospodarstw, do której trafiają również gospodarstwa ekologiczne. Dobór próby następuje z pola obserwacji (Goraj 2000), liczącego w Polsce około 750 tys. gospodarstw
rolnych towarowych, których wielkość ekonomiczna wynosi co najmniej 2 ESU
(1 ESU = 1200 euro). Kryteria doboru próby to typ rolniczy, wielkość ekonomiczna i położenie w jednym z czterech regionów FADN. Wielkość ekonomiczna mówi
o potencjale gospodarstwa, typ rolniczy wskazuje na jego nastawienie produkcyjne. Wymienione kryteria dotyczą ogółu gospodarstw w Polsce; nie odnoszą
się ściśle do gospodarstw ekologicznych. Dobór gospodarstw ekologicznych do
badań nie jest więc celowy i nie są one statystycznie reprezentatywne dla wszystkich gospodarstw ekologicznych w Polsce. Ich wyniki rachunkowe stanowią jednak cenne źródło informacji o ekonomice rolnictwa ekologicznego. Od początku
funkcjonowania FADN w Polsce do roku 2009 w próbie znajdowały się 32 gospodarstwa ekologiczne, nieprzerwanie prowadzące rachunkowość w tym okresie.
W opracowaniu poddano analizie średnie wyniki rachunkowe tej grupy gospodarstw ekologicznych.

2 Polski FADN jest systemem zbierania i wykorzystywania danych z gospodarstw rolnych; re-

alizowany jest corocznie w próbie liczącej około 12 tys. gospodarstw rolnych towarowych.
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3. Omówienie wyników
Średnia wielkość ekonomiczna (od 7,1 do 9,4 ESU) kwalifikowała gospodarstwa ekologiczne nieprzerwanie prowadzące rachunkowość do klasy małych lub
średnio-małych. Zatem potencjał ekonomiczny tych gospodarstw był niezbyt
duży. W ciągu 6 lat rolnicy prowadzili działalność rolniczą na podobnym obszarze użytków rolnych, wynoszącym średnio około 21-22 ha, z czego około 7 ha
dodzierżawiali (tabela 1). Zatem zasoby ziemi pozostawały przez ten czas na podobnym poziomie, a struktura upraw była bardzo zbliżona. Zboża w poszczególnych latach zajmowały średnio od 5,8 do 7 ha; a pozostałe uprawy polowe od 1,3
do 2,3 ha. Udział zbóż w użytkach rolnych wynosił około 30%, a najwięcej, bo ponad 50%, stanowiły uprawy pastewne, będące źródłem pasz dla utrzymywanych
zwierząt. W gospodarstwach uprawiano też na niewielkich obszarach warzywa,
truskawki, owoce w sadach. Łącznie średnia powierzchnia tych upraw wynosiła
0,7 ha w 2004 roku i wzrosła do 1,0 ha w 2009 roku.
Ilość utrzymywanych zwierząt wynosiła przeciętnie od 10,3 do 11,1 LU3 i były
to głównie zwierzęta żywione systemem wypasowym (tabela 1). Od roku 2004 do
2009 nastąpił przyrost pogłowia zwierząt blisko o 8%, mimo niewielkiego zmniejszenia obszaru upraw pastewnych. Przy tej organizacji produkcji było niewielkie
zapotrzebowanie na pracę spoza gospodarstwa. Na ogół wystarczały własne zasoby
pracy, które w badanym okresie, za wyjątkiem roku 2005, pozostawały na podobnym
poziomie (tabela 1).
Produkcja ogółem wytworzona w poszczególnych latach zawierała się w przedziale od 49 756 zł do 63 675 zł (tabela 2). Od roku 2004 do roku 2008 wartość
produkcji systematycznie rosła – przyrost w tym okresie wyniósł 28%. W 2009
roku nastąpił kilkunastoprocentowy spadek jej wartości wobec roku poprzedniego. Na przestrzeni obserwowanych lat miały miejsce wahania wartości wytworzonej produkcji roślinnej, natomiast stopniowo wzrastała wartość produkcji zwierzęcej. Wyjątkiem był jednak rok 2009, kiedy w stosunku do roku 2008 wartość
produkcji zwierzęcej obniżyła się średnio o około 1 tys. zł na gospodarstwo, a roślinnej około 7 tys.
Przyczyn pogorszenia wartości produkcji roślinnej w roku 2009 można upatrywać w spadku plonowania zbóż i spadku cen produktów rolnych. Jak wskazano
w tabeli 2. plon pszenicy ozimej w 2009 roku wynosił średnio tylko 16,3 dt/ha i był
o 7,1 dt niższy niż w roku 2008. Zboża były podstawą upraw polowych w analizowanych gospodarstwach i można przypuszczać, że ich właściciele doświadczyli
również pogorszenia koniunktury cenowej na ziarno w roku 2009.
3 LU – jednostkach przeliczeniowych zwierząt (ang. Livestock Unit). Jedna jednostka przelicze-

niowa LU jest równoważna 1 krowie mlecznej albo 1 bykowi w wieku 2 lub więcej lat. Pozostałe zwierzęta
stanowią odpowiednio część takiej jednostki przeliczeniowej, na przykład matka owcza = 0,1 LU, tucznik
= 0,3 LU.
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Tabela 1
Wielkość ekonomiczna, zasoby ziemi, pracy i organizacja produkcji
badanych gospodarstw
Wyszczególnienie
Wielkość ekonomiczna (ESU)
Powierzchnia użytków rolnych (ha)
w tym: dodzierżawionych

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2009/2004 (%)

7,1

7,2

7,6

9,4

9,0

9,1

128,2

22,3

21,9

20,8

21,6

22,6

22,3

100,0

7,7

7,5

6,9

7,0

7,0

7,2

93,5

7,0

6,7

5,8

6,1

6,2

6,8

97,7

Powierzchnia głównych upraw:
zboża
w tym:

pozostałe polowe
pastewne
warzywa, truskawki,
sady

Zwierzęta ogółem (LU)

w tym:

1,6

1,3

1,9

2,0

2,3

1,7

106,0

13,0

10,9

12,1

12,5

13,0

12,7

97,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,0

1,0

153,0

10,3

10,3

10,9

11,0

11,0

11,1

107,8

krowy mleczne

4,1

4,0

4,7

4,7

4,8

4,8

117,1

pozostałe bydło

2,7

2,6

2,3

2,6

2,8

2,8

103,7

owce i kozy

1,6

1,7

1,9

1,9

1,9

1,9

118,8

trzoda chlewna

1,0

1,1

1,1

0,9

0,5

0,6

60,0

Obsada zwierząt na 1 ha użytków
rolnych (LU/ha)

0,46

0,47

0,53

0,51

0,49

0,50

107,9

Obsada zwierząt żywionych
sposobem wypasowym na
powierzchnię paszową (LU/ha)

0,64

0,63

0,72

0,77

0,78

0,74

115,3

Nakłady pracy ogółem (AWU)*

1,96

1,91

1,98

1,97

2,02

1,96

99,9

Nakłady pracy własnej (FWU)**

1,76

1,69

1,77

1,76

1,79

1,75

99,6

* AWU oznacza całkowite nakłady pracy w ramach działalności operacyjnej gospodarstwa rolnego, wyrażone w jednostkach przeliczeniowych pracy, czyli w osobach pełnozatrudnionych
(AWU- ang. Annual Work Unit). 1 AWU odpowiada osobie pracującej w ciągu roku co najmniej 2200 godzin.
** FWU nakłady pracy własnej w ramach działalności operacyjnej gospodarstwa rolnego
(FWU- ang. Family Work Unit), na ogół osób nieopłaconych w rodzinie rolnika.

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Polskiego FADN.

Dekoniunktura ta wywołana była dużą podażą ziarna, na skutek wysokich
zbiorów ogólnokrajowych w 2009 roku i zapasów, przy niewielkim wzroście popytu krajowego [Łopaciuk 2009]. Jeśli chodzi o produkcję zwierzęcą, to w roku 2009
wydajność mleczna krów była tylko nieznacznie wyższa niż w roku 2004, a spadek
produkcji mleka od krowy miał miejsce już od roku 2005 (tabela 2).
Z analizy danych wynika, że dla ocenianych gospodarstw większe znaczenie
miała produkcja zwierzęca; jej udział w wartości produkcji ogółem był zbliżony
do roślinnej albo wyższy.
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Średnia wartość produkcji w badanych gospodarstwach
Wyszczególnienie

Tabela 2

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2009/2004 (%)

Produkcja ogółem

49 756

50 581

58 678

62 723

63 675

54 878

110,3

Produkcja roślinna

23 337

22 244

26 942

29 383

29 206

22 597

96,8

Produkcja zwierzęca

23 057

25 387

28 349

28 519

28 102

27 187

117,9

Pozostała produkcja

3 361

2 950

3 388

4 821

6 367

5 094

151,5

Udział w produkcji ogółem w %:
produkcji roślinnej

46,9

44,0

45,9

46,8

45,9

41,2

–

produkcji zwierzęcej

46,3

50,2

48,3

45,5

44,1

49,5

–

produkcji pozostałej

6,8

5,8

5,8

7,7

10,0

9,3

–

Wydajność techniczna
Plon pszenicy (dt/ha)
Wydajność mleczna krów
(kg/krowę)

22,7

21,4

18,9

18,7

23,4

16,3

72,0

3 257

3 647

3 529

3 489

3 494

3 313

101,7

Źródło: jak w tabeli 1.

Na podstawie danych w tabeli 1 i 2 można wnioskować, że analizowane gospodarstwa nie należały do specjalistycznych, lecz były przykładem typowych
gospodarstw ekologicznych, o zróżnicowanej produkcji roślinnej i zwierzęcej,
nastawionych na pożądane w systemie ekologicznym zrównoważenie produkcji,
poprawianie żyzności, na co wskazuje choćby obsada zwierząt na 1 ha użytków
rolnych [Tyburski 2007].
We wszystkich latach prowadzenia działalności rolniczej z punktu widzenia ponoszonych kosztów produkcja była opłacalna. W każdym roku rolnicy uzyskiwali bowiem znaczną nadwyżkę wartości produkcji względem poniesionych kosztów. W rezultacie koszt na 1 zł produkcji wynosił od 0,71 zł
w 2004 roku do 0,90 zł w 2009 roku (zestawienie 1).
Zestawienie 1
Koszt 1 zł produkcji

2004

2005

2006

2007

2008

2009

0,71

0,76

0,75

0,74

0,80

0,90

Źródło: jak w tabeli 1.

Jednak przez wszystkie te lata utrzymywał się trend wzrostowy kosztu i niebezpiecznie zbliżał się do zrównania z wartością produkcji. Wytłumaczyć to można
wzrostem kosztów ogółem, znacznie większym niż wzrost wartości produkcji, na
przestrzeni analizowanych lat. W 2009 roku koszty ogółem były wyższe o 41,3%
od kosztów w roku 2004 (tabela 3), a wartość produkcji o 10,3% (tabela 2).
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Według danych zawartych w tabeli 3. w analizowanym okresie najbardziej wzrosły takie składniki kosztów ogółem, jak: koszty ogólnogospodarcze (o 74,9%), koszty wynagrodzenia (o 74,8%), koszty obsługi kredytów (o 46,6%) i dzierżawy ziemi
(o 48,7%). Niewielki był też wzrost kosztów bezpośrednich, być może ze względu
na niski udział plonotwórczych środków produkcji pochodzących z zakupu, a przy
tym ostrożną wycenę kosztów własnych środków, użytych w procesie produkcji.
Tabela 3
Średnie koszty produkcji badanych gospodarstw
Wyszczególnienie

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2009/2004 (%)

Koszty ogółem na gospodarstwo
Koszty ogółem

35 139

38 539

44 148

46 726

51 027

49 646

141,3

1. Zużycie pośrednie

22 300

24 268

29 704

31 413

32 819

31 658

142,0

Koszty bezpośrednie
w tym: Koszty
ogólnogospodarcze
2. Amortyzacja

12 432

11 345

12 608

14 798

14 491

14 402

115,8

9 868

12 923

17 096

16 615

18 328

17 256

174,9

10 042

10 809

11 160

11 422

13 441

13 401

133,5

3. Koszty czynników zewnętrznych

2 798

3 462

3 284

3 890

4 767

4 587

163,9

Wynagrodzenia
w tym:

1 673

2 178

2 009

2 343

3 208

2 925

174,8

Czynsze

607

858

828

887

832

902

148,7

Odsetki

518

426

448

660

727

759

146,6

Struktura kosztów ogółem (%)
Koszty ogółem

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

x

63,5

63,0

67,3

67,2

64,3

63,8

x

Koszty bezpośrednie

35,4

29,4

28,6

31,7

28,4

29,0

x

Koszty gólnogospodarcze

28,1

33,5

38,7

35,6

35,9

34,8

x

28,6

28,0

25,3

24,5

26,4

27,0

x

3. Koszty czynników zewnętrznych

7,9

9,0

7,4

8,3

9,3

9,2

x

Wynagrodzenia

4,7

5,7

4,5

5,0

6,3

5,9

x

Czynsze

1,7

2,2

1,9

1,9

1,6

1,8

x

Odsetki

1,5

1,1

1,0

1,4

1,4

1,5

x

1. Zużycie pośrednie
w tym:

2. Amortyzacja

w tym:

Źródło: jak w tabeli 1.

Analiza poziomu wartości produkcji i kosztów ogółem rok do roku poprzedniego
wskazuje, że największy wzrost kosztów w relacji do wzrostu wartości produkcji miał
miejsce w roku 2005 i w 2008 (zestawienie 2). Charakterystyczny jest rok 2009, jedyny
w 6-letnim okresie, kiedy nastąpił spadek wartości produkcji i kosztów w stosunku
do roku poprzedniego. Redukcja kosztów wynosiła jednak tylko około 3%, a wartości
produkcji prawie 14%. Konkludując należy stwierdzić, że w ciągu 6 lat następowało
systematyczne pogorszenie relacji wartości produkcji do ponoszonych kosztów.
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Zestawienie 2
2005/2004

2006/2005

2007/2006

2008/2007

2009/2008

Produkcja ogółem rok do roku (%)

101,7

116,0

106,9

101,5

86,2

Koszty ogółem rok do roku (%)

109,7

114,6

105,8

109,2

97,3

Źródło: jak w tabeli 1.

W strukturze kosztów analizowanych gospodarstw najbardziej ważyły koszty zużycia pośredniego (bezpośrednie i ogólnogospodarcze łącznie), a najmniej
koszty czynników zewnętrznych (tabela 3). Należy zwrócić uwagę na rosnącą
przewagę kosztów ogólnogospodarczych, na które rolnik ma niewielki wpływ. Jedynie w 2004 roku udział kosztów bezpośrednich w kosztach ogółem był wyższy
i wynosił 35,4%, a kosztów ogólnogospodarczych 28,1%. W następnych latach
udział kosztów ogólnogospodarczych był wyższy o 4-10% od kosztów bezpośrednich. Wynika to z dużego wzrostu w latach 2004-2009 cen usług, paliw, energii
oraz części zamiennych, które rolnicy musieli opłacić. Natomiast podstawowe środki
produkcji (nasiona, nawozy, środki ochrony roślin, pasze) rolnicy pozyskują przede
wszystkim z własnego gospodarstwa, co czyni je tańszymi od pochodzących z zakupu. Wymowny jest w tym względzie udział zużycia wewnętrznego w analizowanych gospodarstwach ekologicznych, stanowiący zużycie własnych środków
produkcji na potrzeby gospodarstwa. Wynosiło ono od 62,0 do 68,9% wartości
kosztów bezpośrednich w poszczególnych latach – tabela 4. Zasadniczym składnikiem tego zużycia były pasze własne.
Spośród kosztów bezpośrednich na przestrzeni 6 lat najbardziej wzrosły
koszty pasz dla zwierząt żywionych sposobem wypasowym (o 37,5%) – tabela 4.
Zmniejszyły się natomiast koszty pasz zwierząt ziarnożernych, głównie z powodu
pomniejszającego się pogłowia trzody chlewnej (tabela 1).
Przez wszystkie lata badań utrzymywał się niski poziom kosztów nawozów
i środków ochrony z zakupu (tabela 4), które w strukturze kosztów bezpośrednich łącznie stanowiły od 5 do 9% ich wartości. Można przypuszczać, że taki dość
stabilny poziom kosztów nawożenia i środków ochrony będzie się utrzymywał
w przyszłości, co wynika ze stosowania ekologicznych technologii produkcji.
W badanych gospodarstwach w 2009 roku pogorszyły się znacznie relacje produkcyjno-kosztowe. Jak zaznaczono na rysunku 1 po sfinansowaniu kosztów pozostała nadwyżka z produkcji wynosiła średnio na gospodarstwo 5 232 zł – była
więc 2-3 razy niższa niż w poprzednich latach4. Dopełnieniem tej nadwyżki były
dopłaty do działalności operacyjnej. W roku 2009 wyniosły one średnio 37 832
4 Przedstawione koszty ogółem nie uwzględniają wszystkich obciążeń gospodarstwa. Zgod-

nie z metodologią FADN nie obejmują podatków i salda podatku VAT w gospodarstwach, których
właściciel ma status rolnika ryczałtowego. Saldo VAT uwzględniane jest dopiero przy obliczaniu
dochodu z gospodarstwa rolnego.
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zł na gospodarstwo i były głównym źródłem dochodu. W roku przystąpienia do
Unii Europejskiej (2004), przy dość porównywalnym średnim obszarze użytków rolnych w gospodarstwach ekologicznych dotacje były ponad 2-krotnie
niższe (15 698 zł) – rysunek 1.
Tabela 4
Koszty bezpośrednie i ogólnogospodarcze średnio na badane gospodarstwo
Wyszczególnienie

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2009/2004 (%)

12 432

11 345

12 608

14 798

14 491

14 402

115,8

Nasiona i sadzonki ogółem

2 282

1 901

2 163

2 230

2 380

2 337

102,4

Nasiona i sadzonki własne

1 360

910

1 106

1 410

1 468

1 213

89,2

Nawozy

773

568

915

897

468

764

98,8

Środki ochrony roślin

246

206

201

237

243

217

88,2

Pozostałe koszty
bezpośrednie produkcji
roślinnej

813

358

374

346

581

763

93,9

Pasze dla zwierząt
żywionych w systemie
wypasowym

5 362

5 609

5 357

8 003

7 829

7 371

137,5

Pasze dla zwierząt
żywionych w systemie
wypasowym, wytworzone
w gosp. rol.

4 926

4 823

4 943

7 349

6 982

6 974

141,6

Pasze dla zwierząt
ziarnożernych
Pasze dla zwierząt
ziarnożernych, wytworzone
w gosp. rol.
Pozostałe koszty
bezpośrednie produkcji
zwierzęcej

1 902

1 795

2 697

2 039

1 825

1 579

83,0

1 598

1 297

1 994

1 441

1 228

1 250

78,2

1 054

884

901

1 046

1 164

1 371

130,1

Koszty ogólnogospodarcze (zł)
Koszty utrzymania maszyn
i budynków
Energia
w tym:
Usługi

9 868

12 923

17 096

16 615

18 328

17 256

174,9

2 191

3 294

5 640

4 456

4 014

3 910

178,4

5 046

5 917

6 284

6 265

7 753

6 339

125,6

1 051

1 362

1 621

1 671

1 474

1 327

126,2

1 580

2 350

3 551

4 223

5 086

5 680

359,5

7 884

7 030

8 043

10 200

9 678

9 296

117,9

63,4

62,0

63,8

68,9

66,8

64,5

–

Koszty bezpośrednie (zł)

w tym:

Pozostałe koszty
ogólnogospodarcze
Zużycie wewnętrzne
Udział zużycia wewnętrznego
w kosztach bezpośrednich (%)

Źródło: jak w tabeli 1.
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Rysunek 1
Poziom nadwyżki produkcji nad kosztami ogółem a poziom dopłat
na gospodarstwo (zł)

Źródło: jak w tabeli 1.

Było to konsekwencją ustalenia na ten rok dla Polski najniższych stawek JPO
(Jednolita Płatność Obszarowa), ale też przesunięcia wypłat na następny rok.
Przesunięcia te wynikały z opóźnienia w przyznawaniu dopłat przez instytucje
odpowiedzialne za płatności dla rolników, co też miało miejsce w latach następnych. Ponadto niektóre płatności, na przykład ekologiczne, realizowane są w roku
następnym po złożeniu wniosku.
Przypomnieć warto, że duży wpływ na poziom dopłat uzyskiwanych przez rolników ma kurs wymiany euro, po jakim przeliczane są dopłaty finansowane przez
Komisję Europejską.
Dopłaty do działalności operacyjnej obejmowały płatności bezpośrednie
i płatności z drugiego filara Wspólnej Polityki Rolnej, realizowane w ramach
PROW 2004-2006 oraz w ramach PROW 2007-2013. Są to między innymi dopłaty rolnośrodowiskowe i dopłaty do obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW). Z analizy stosownej literatury wynika, że gospodarstwa
ekologiczne pobierają częściej dopłaty do ONW niż gospodarstwa ogółem,
gdyż wiele z nich położonych jest na obszarach ONW [Zegar 2009].
Dla ocenianych gospodarstw ekologicznych najbardziej liczące się w całym
pozyskiwanym pakiecie dopłat były dopłaty rolnośrodowiskowe; w ostatnich
dwóch latach (2008-2009) stanowiły one ponad 40% wartości wszystkich dopłat.
Analizując dane zawarte w tabeli 5. można zauważyć że w pierwszych dwóch la-
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tach polskiej obecności w Unii Europejskiej występuje stosunkowo niski udział
dopłat z pakietów rolnośrodowiskowych w dopłatach razem. Prawdopodobnie
było to efektem niewysokich jeszcze umiejętności pozyskiwania przez rolników
tego typu dopłat. Jednak w kolejnych latach rolnicy ci pozyskują wyższe dopłaty,
a wyniki rachunkowości wskazują, że stają się one wręcz niezbędne dla utrzymania gospodarstwa.
Tabela 5
Średnie kwoty dopłat na gospodarstwo
Wyszczególnienie

2004

2005

2006

2007

2008

2009

15 698

25 537

37 057

24 835

32 253

37 832

rolnośrodowiskowe (zł)

317

3 209

13 814

8 212

13 713

15 274

Dopłaty do działalności operacyjnej razem
w tym:

ONW (zł)

445

2 506

3 414

2 274

4 216

3 478

Udział dopłat rolnośrodowiskowych
w dopłatach razem (%)

2,0

12,6

37,3

33,1

42,5

40,4

Udział dopłat ONW w dopłatach razem (%)

2,8

9,8

9,2

9,2

13,1

9,2

Źródło: jak w tabeli 1.

Dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego (DzRGR) w metodyce FADN
oznacza nadwyżkę na opłatę pracy rolnika i jego rodziny, opłatę za użytkowanie
własnej ziemi i kapitału oraz za zarządzanie [Goraj, Mańko 2009]. W analizowanej
grupie gospodarstw w coraz większym stopniu realizacja opłaty za te czynniki była
możliwa dzięki dopłatom. Od roku 2004 do 2009 udział dopłat ogółem w DzRGR
wzrósł z 58,2% do 91,0% (rysunek 2).
W odróżnieniu od niewielkiego wzrostu poziomu produkcji w przeciągu 6 lat
poziom dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego wzrósł o 54,2% średnio na
gospodarstwo, z 26 970 zł w 2004 roku do 41 580 zł w 2009 roku (tabela 6). Podobny wzrost (o 54,8%) osiągnięto w przeliczeniu na osobę pełnozatrudnioną w rodzinie rolnika (FWU) i był on większy niż wzrost średniej płacy netto w gospodarce narodowej (o 36,8%). Jednak tylko w dwóch latach (2005 i 2006) dochód na
FWU był wyższy (o 11,2 i 39,4%) od średniej płacy netto w gospodarce narodowej
(tabela 6). W pozostałych latach badanego okresu dochód na FWU wystarczał zaledwie na opłatę pracy własnej rolnika, jeśli przyjąć wartość szacunkową opłaty tej
pracy w postaci wynagrodzenia netto w gospodarce narodowej. Brakowało zatem
środków na sfinansowanie pozostałych własnych czynników produkcji i na opłatę
za zarządzanie gospodarstwem.
Zmiana polityki rolnej prowadząca do wyeliminowania dopłat, spowodowałaby dramatyczny spadek dochodu. Z samej tylko produkcji, rolnicy prowadzący gospodarstwa ekologiczne nie uzyskaliby nawet wynagrodzenia za poniesione
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własne nakłady pracy. Dochód bez dopłat na osobę pełnozatrudnioną w rodzinie
rolnika wzrastał od 2004 do 2007 roku (w którym to osiągnął swe apogeum na
poziomie 7 139 zł), a później corocznie się obniżał aż do kwoty 2 136 zł w 2009
roku (tabela 6).
Rysunek 2
Udział dopłat do działalności operacyjnej w dochodzie z rodzinnego
gospodarstwa rolnego (DzRGR)

Źródło: jak w tabeli 1.

Jak wynika z danych zawartych w tabeli 6 dochód z dopłatami na osobę zatrudnioną w rodzinie rolnika był w latach 2004, 2007, 2008 i 2009 niższy od średniej
płacy netto w gospodarce narodowej, która służy przecież realizacji tylko potrzeb
osobistych pracowników. Zatem sytuacja ekonomiczna tych rolników wskazuje,
że świadomie wykorzystywali dane im instrumenty finansowe, zapewniając w ten
sposób swym rodzinom jedynie byt na nieco niższym poziomie niż średni krajowy. Rolnicy ci nie uzyskali środków na rozwój swych gospodarstw. Od roku 2008
w analizowanych gospodarstwach nie udało się odtworzyć posiadanego majątku,
o czym świadczy ujemne saldo inwestycji netto (zestawienie 3).
Zestawienie 3
2004

2005

2006

2007

2008

2009

Inwestycje brutto)

16 791

8 191

11 230

24 343

11 824

11 867

Inwestycje netto

6 750

-2 618

70

12 921

-1 617

-1 535

Źródło: jak w tabeli 1.
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Najprawdopodobniej dostępność dopłat w ramach realizowanej polityki rolnej
była powodem przejścia gospodarstw na ekologiczne metody produkcji [Runowski 2009]. W sytuacji ograniczenia dopłat rolnicy raczej zrezygnowaliby z ekologicznego systemu produkcji.
Tabela 6
Dochody na gospodarstwo i na osobę pełnozatrudnioną
w rodzinie rolnika
Wyszczególnienie

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2009/2004 (%)

Dochód z rodzinnego
gospodarstwa rolnego (DzRGR)

26 970

35 716

49 323

37 405

42 177

41 580

154,2

Dochód z rodzinnego gospodarstwa
rolnego (DzRGR) bez dopłat

11 273

10 179

12 266

12 570

9 924

3 748

33,2

15 305

21 177

27 925

21 245

23 616

23 696

154,8

6 397

6 035

6 945

7 139

5 557

2 136

33,4

18 193

19 052

20 034

21 570

23 629

24 880

136,8

84,1

111,2

139,4

98,5

99,9

95,2

DzRGR na osobę
pełnozatrudnioną w rodzinie
rolnika (FWU)
DzRGR na osobę pełnozatrudnioną
w rodzinie rolnika (FWU) bez dopłat
Średnia płaca netto
w gospodarce narodowej
Relacja DzRGR na FWU do
średniej płacy netto (%)

–

Źródło: jak w tabeli 1.

Na koniec przedmiotowych rozważań należy podkreślić, że przedstawione wyniki dotyczą bardzo wąskiej grupy gospodarstw ekologicznych. Jednak ze względu
na fakt, że prowadziły one rachunkowość nieprzerwanie przez okres sześciu lat,
wyniki te mają szczególnie duży walor poznawczy. Niewielka liczebność analizowanej grupy nie daje podstawy do czynienia naukowych uogólnień, ale można
wnosić, że wiele polskich gospodarstw ekologicznych znajduje się w podobnej sytuacji produkcyjno-ekonomicznej.

4. Podsumowanie
Przedstawione średnie wyniki ekonomiczne grupy 32 gospodarstw ekologicznych wskazują na brak możliwości ich rozwoju w przyszłości. W badanym okresie
analizowane gospodarstwa nie zdołały poprawić swego potencjału ekonomicznego, bazowały na podobnych zasobach ziemi, podobna była organizacja produkcji
i podobne zasoby pracy. Rolnicy nastawieni byli raczej na doraźną egzystencję,
umiejętnie wykorzystując dostępne instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej. Przyrost wartości produkcji w roku 2009 w stosunku do roku 2004 wyniósł tylko
10,3%, a przyrost kosztów ogółem 41,3%. Było to powodem wzrostu kosztu uzyskania jednej złotówki produkcji z 0,71 zł w 2004 roku do 0,90 zł w 2009 roku.
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Osłabienie relacji produkcji do kosztów pogarszało sytuację dochodową gospodarstw. Od roku 2004 następował systematyczny przyrost dopłat do działalności
operacyjnej, które poprawiały dochody. W roku 2004 rolnicy pozyskali średnio
na gospodarstwo około 16 tys. zł dopłat, a w 2009 roku prawie 38 tys. zł. W rezultacie tego poziom dochodów na gospodarstwo w analizowanym okresie wzrósł
o 54,2%. Znamienne jest jednak, że w badanych gospodarstwach dochód łącznie
z dopłatami na osobę pełnozatrudnioną w rodzinie rolnika tylko w roku 2005
i 2006 był wyższy od średniego wynagrodzenia netto w gospodarce narodowej.
Przedstawiona w niniejszej pracy sytuacja ekonomiczna analizowanych gospodarstw uprawnia do stwierdzenia, że ich rozwój jest niemożliwy, a przyszła
egzystencja na podobnym jak dotychczas poziomie zależeć będzie od dopływu
środków z funduszy publicznych. Trudno bowiem liczyć na wzrost poziomu produkcji przy zachowaniu istniejącej organizacji, uwarunkowaniach kosztowo-cenowych na rynku, braku środków finansowych na inwestycje. Nie widać też szans
na znaczne zwiększenie wydajności technicznej produkcji przy utrzymaniu istniejących, dość rygorystycznych jej zasad.
Ponadto bez powiększania zasobów ziemi rolnicy nie mogą już liczyć na duży
wzrost dopłat do działalności operacyjnej.
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Słowa kluczowe: dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego, dochód na osobę pełnozatrudnioną (FWU), dochód gospodarstw ekologicznych, dopłaty do działalności operacyjnej, dopłaty rolnośrodowiskowe, produkcja ekologiczna,
rachunkowość rolna FADN
STRESZCZENIE

W opracowaniu przedstawiono sytuację ekonomiczną grupy gospodarstw ekologicznych, prowadzących nieprzerwanie rachunkowość w systemie FADN w latach 2004-2009.
Gospodarstwa zachowały zbliżony potencjał ekonomiczny, zasoby ziemi, pracy, organizację produkcji. Mimo szybciej rosnących kosztów ogółem niż wartość produkcji w ciągu
sześciu lat nastąpiła duża poprawa w dochodach gospodarstw (o 54,2%). Spowodowały to
dopłaty do działalności operacyjnej, których udział w dochodzie od 2004 roku zwiększył
się z 58,2% do 91,0% w 2009 roku. Mimo tego wsparcia wypracowany dochód, przeliczony
na osobę pełnozatrudnioną w rodzinie rolnika, za wyjątkiem roku 2005 i 2006 wystarczył tylko na pokrycie własnych nakładów pracy, co stanowi barierę rozwoju tych gospodarstw. Wydaje się, że warunkiem ich dalszego utrzymania się na rynku będą dopłaty ze
środków budżetowych.
GRAŻYNA NACHTMAN
THE RESULTS OF SAME ORGANICS FARMS IN THE YEARS 2004-2009 – STAGNATION
OR DEVELOPMENT

Key words: family farm income, family farm income per Family Work Unit, income of organic farms, current subsidies, agri-environmental subsidies, organic production,
agricultural accountancy within FADN
SUM M A RY

The study presents the economic situation of 32 certified organic farms keeping agricultural accountancy within FADN continuously in the years 2004-2009. The farms kept similar economic potential, agricultural land, labour input, production organization. Although
total inputs increased faster than total output within 6 years, incomes of farms rose at a rate
of 54.2%. It was resulted by the current subsidies, which share in the income increased from
58.2% in 2004 to 91.0% in 2009. In spite of this financial support, the income elaborated per
Family Work Unit, excluding the years 2005 and 2006, was enough to cover only unpaid
labour inputs, what was the barrier in their development. It seems, that the condition of
further viability of farms considered will be the subsidies from the public funds.
e-mail: nachtman@ierigz.waw.pl
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POTENCJALNE NEGATYWNE ODDZIAŁYWANIE PAKIETU 3.
PROGRAMU ROLNOŚRODOWISKOWEGO NA SIEDLISKA
PRZYRODNICZE BĘDĄCE POD OCHRONĄ
1. Wstęp
Program rolnośrodowiskowy jest istotnym narzędziem ochrony przyrody.
Ze względu na możliwą skalę zastosowania jest być może największą szansą na
ochronę cennych przyrodniczo siedlisk łąkowych i pastwiskowych [Krupa 2009,
Błaszkowska i in. 2008, Ślósarz, Gmiąt 2007]. Nie jest jednak narzędziem doskonałym. Decyduje o tym szereg ograniczeń. Należy do nich chociażby dobrowolność korzystania z jego możliwości (co z drugiej strony jest istotną zaletą), w tym
brak gwarancji kontynuacji po okresie pięcioletnim. Obecnie nie ma też realnego
wpływu na możliwości wyboru przez rolnika pomiędzy pakietem 3., a 4. lub 5.
Ostatecznie zostało to przypieczętowanie zmianą rozporządzenia rolnośrodowiskowego w 2010 r. (Dz. U. Nr 76, poz. 500), kiedy to zrezygnowano z opiniowania
planów działalności rolnośrodowiskowej przez regionalnych dyrektorów ochrony
środowiska. Wydaje się, że także obecny system kontroli ARiMR nie gwarantuje
pełnego powodzenia programu.
Analizując wymogi poszczególnych pakietów i wariantów przyrodniczych nasuwa się wniosek, że pakiet 3. może okazać się szkodliwy dla przynajmniej części
siedlisk, które kwalifikują się do pakietu 4. i 5., zwłaszcza dla tych rzadkich, które
są chronione w ramach sieci Natura 2000. Doświadczenie wskazuje, że większe
ograniczenia pakietów 4. i 5. powodują, że rolnicy rezygnują z nich zadowalając
się mniejszymi dopłatami pakietu 3., który jest znacznie łatwiejszy w realizacji –
jest więc dla nich konkurencją.
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Poniżej przytoczono szereg faktów wskazujących na możliwość wystąpienia
negatywnych skutków takiego wyboru, a także na niezgodność z prawem takiego
stanu rzeczy.

2. Negatywne oddziaływanie pakietu 3.
Wymogi pakietów 4. i 5. wprowadzają szczegółowe normy gospodarowania
dostosowane do danego siedliska, przez co ich realizacja daje znaczną szansę
na zachowanie, a nawet odtwarzanie konkretnych zbiorowisk roślinnych. Praktycznie wszystkie cenne siedliska przyrodnicze mogą jednak znaleźć się również
w pakiecie 3., którego wymogi są znacznie złagodzone. Nie daje on również możliwości dostosowania użytkowania do różnych siedlisk – wymogi są jednakowe
dla wszystkich użytków zielonych. Jest to kluczowe zagadnienie, bowiem wymogi
tego pakietu zdecydowanie odbiegają od potrzeb szeregu zbiorowisk roślinnych.
Dotyczy to zwłaszcza łąk trzęślicowych, młak niskoturzycowych (mechowisk),
słonorośli, muraw kserotermicznych i muraw bliźniczkowych.
Jednym z głównych powodów takiego stwierdzenia w przypadku łąk jest termin pierwszego pokosu. W skrajnym przypadku łąk trzęślicowych różnica pomiędzy 1. czerwca (w pakiecie 3.), a 15. września (pakiet 4. i 5.) wynosi 107 dni.
Ponadto zastosowanie dwóch pokosów w roku zamiast koszenia raz na dwa lata
dodatkowo wpływać będzie niekorzystnie na strukturę roślinności. Już sam problem sianokosów jest wystarczający, aby negatywnie ocenić wpływ pakietu 3. na
te siedliska, a dodatkowe oddziaływanie może wystąpić także ze strony nawożenia
lub stosowania/niestosowania wypasu. W przypadku muraw bliźniczkowych wybór pomiędzy wypasem, a koszeniem jest kwestią zasadniczą. Pakiet 3. dopuszcza koszenie, które jest ewidentnie szkodliwe dla tego siedliska i dlatego słusznie w pakietach 4. i 5. przewidziano dla niego wyłącznie wypas. Przykłady tego
typu rozbieżności pomiędzy wymogami omawianych pakietów są liczne. Można
wykazać także szkodliwość pakietu 3. w przypadku jego zastosowania w obrębie
siedlisk lęgowych ptaków wodno-błotnych. Tutaj także jednym z kluczowych zagadnień jest termin pierwszego pokosu, który może wypaść w okresie wysiadywania jaj lub wodzenia piskląt. Wymagania poszczególnych siedlisk są raczej dobrze
poznane i opisane w literaturze [np. Herbich 2004] stąd pominięto tu szczegóły.
Należy jednak podkreślić, że różnorodność siedlisk łąkowych i pastwiskowych
zależna jest nie tylko od warunków środowiskowych (gleba, woda itp.), ale także
od systemu użytkowania. Dlatego właśnie jego ujednolicenie sprowadzone do wymagań pakietu 3. należy ocenić jako zdecydowanie niekorzystne.
Biorąc pod uwagę liczne, zasadnicze różnice pomiędzy pakietem 3., a 4. i 5.
można stwierdzić, że jego zastosowanie na gruntach stanowiących chronione siedliska przyrodnicze może doprowadzić do zniekształcenia struktury roślinności,
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a nawet całkowitego zaniku danego płatu roślinności. Może to być ocenione negatywnie w kontekście obowiązku zachowania właściwego stanu ochrony siedliska
na danym obszarze, a także może być uznane za szkodę w środowisku.

3. Aspekty prawne
Każdy kraj Unii Europejskiej odpowiada za utrzymanie tzw. właściwego stanu ochrony siedlisk, w tym ich areału [Pawlaczyk 2010]. Niespełnienie tego obowiązku skutkować może sankcjami. Podstawowym aktem prawnym stanowiącym
obowiązek ochrony siedlisk przyrodniczych jest Dyrektywa Rady 92/43/EWG
z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej
fauny i flory (tzw. Dyrektywa Siedliskowa). Odniesienia do niej znajdziemy w aktach prawa krajowego, głównie w ustawie o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r.
Nr 92, poz. 880 ze zm.), a w zakresie rolnictwa także w rozporządzeniu rolnośrodowiskowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 262 ze zm.) i rozporządzeniu w sprawie
minimalnych norm (Dz. U. z 2010 r. Nr 39, poz. 211). Listę siedlisk wymagających
ochrony zawiera rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r.
(Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 510). Natomiast ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r.
o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2007 r. Nr 75, poz.
493 ze zm.) wprowadza swoistą definicję „chronionego siedliska przyrodniczego”.
Poniżej pokrótce opisano problemy wynikające z niewłaściwego zastosowania
pakietu 3. w aspekcie ustawy o ochronie przyrody, ustawy szkodowej oraz rozporządzenia w sprawie minimalnych norm.
A. Ustawa o ochronie przyrody
Na podstawie art. 26. tej ustawy Minister Środowiska określa typy siedlisk
przyrodniczych będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty oraz wymagające ochrony w formie wyznaczania obszarów Natura 2000. Listę taką
opublikowano w przytoczonym wyżej rozporządzeniu z 13 kwietnia 2010 r. (załącznik 1. tego rozporządzenia). Jednocześnie powołano (lub są w trakcie zatwierdzania) szereg obszarów specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000, mających chronić poszczególne typy siedlisk. Inaczej mówiąc siedliska te podlegają ochronie na
tych obszarach Natura 2000 – są celem ich ochrony (wymienia się je w tzw. Standardowym Formularzu Danych danego obszaru). Niewątpliwie na tych obszarach
wymagane jest utrzymanie właściwego stanu ochrony siedlisk, co ostatecznie powinno znaleźć wyraz w planie zadań ochronnych lub w planie ochrony. Mogą być
w tym celu projektowane specjalne zadania z zakresu czynnej ochrony przyrody. Dobrze w tym aspekcie plasuje się program rolnośrodowiskowy, a szczególnie pakiety 4. i 5. określające konkretne działania mające ochronić poszczególne
typy siedlisk. Równocześnie w art. 33. ustawy czytamy o ogólnym (z wyjątkami)
zakazie podejmowania działań mogących znacząco negatywnie oddziaływać na
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cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych,
dla których obszar wyznaczono. Oczywiście pod pewnymi warunkami (art. 34 i 35)
można uzyskać zezwolenie na pogorszenie stanu siedlisk, co jednak obłożone jest
warunkami raczej niemożliwymi do spełnienia przez przeciętnego rolnika, np. obarczone jest koniecznością dokonania kompensacji przyrodniczej, a więc uogólniając
– koniecznością odtworzenia tego typu siedliska w innym miejscu. Problematyka ta
wykracza poza standardową działalność rolniczą wobec tego zostaje tu pominięta.
Kolejne wyjątki określone są w art. 36 ustawy, który mówi, że na obszarach Natura 2000 nie podlega ograniczeniu działalność rolna, leśna, łowiecka i rybacka oraz
amatorski połów ryb, ale jeżeli nie oddziałuje znacząco negatywnie na cele ochrony
obszaru Natura 2000. Jak wyżej wykazano prowadzenie działalności zgodnej z pakietem 3. w obrębie chronionych na danym obszarze siedlisk może na nie negatywnie oddziaływać. Należy też dodać, że potencjalne negatywne oddziaływanie musi
być rozpatrywane jako oddziaływanie skumulowane z innymi działaniami wpływającymi negatywnie na dane siedlisko. Z tego powodu nie można z góry uznać, że
działalność jednego rolnika nie ma znacząco negatywnego oddziaływania, bowiem
ogólne przyzwolenie na wprowadzanie pakietu 3. na wszystkich typach trwałych
użytków zielonych może z czasem spowodować ich niszczenie przez znaczną ilość
rolników i na znacznych obszarach, co w przypadku rzadszych siedlisk może szybko przynieść znaczące straty przyrodnicze. Warto także nadmienić, że stan wiedzy
o występowaniu siedlisk na obszarach chronionych ulega systematycznej poprawie,
a dla wielu obszarów Natura 2000 wykonano inwentaryzacje obrazujące rozmieszczenie siedlisk chronionych. Urzędnicy zajmujący się ochroną obszarów Natura
2000 mają więc coraz częściej szybki dostęp do niezbędnych danych bez konieczności każdorazowej ich weryfikacji w terenie. Dane tego typu mają także przyrodnicy
i organizacje pozarządowe, co umożliwia kontrolę społeczną stanu siedlisk, co z kolei może skutkować np. zgłoszeniem szkody w środowisku lub zagrożenia szkodą,
czego podstawy opisano w kolejnym punkcie.
Istotna jest także kwestia ochrony siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000. Istnieją dwa podejścia do tego zagadnienia. Pierwsze uznaje, że siedliska wymienione w wyżej cytowanym rozporządzeniu podlegają ochronie jedynie
na obszarach Natura 2000. Jeśli tak jest, to problem pakietu 3. dotyczy jedynie
tych obszarów chronionych – co nie umniejsza rangi problemu, bo tam właśnie
koncentrują się stanowiska ważnych typów siedlisk. Drugie podejście polega na
uznaniu, że siedliska te podlegają ochronie na całym terytorium UE, a więc i w całej Polsce. Przemawiać za tym mogą m.in. pewne zapisy rozporządzenia określającego listę typów siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty oraz
wymagających ochrony przez tworzenie obszarów Natura 2000.
Załącznik 1. tego rozporządzenia, w przeciwieństwie do kolejnych załączników odnoszących się do gatunków, nie rozgranicza w poszczególnych kolumnach
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tabeli tych elementów, które są przedmiotem zainteresowania Wspólnoty i w ich
obrębie tych, które wymagają tworzenia obszarów Natura 2000. Zatem wszystkie
należą do jednej i drugiej kategorii (ustawodawca nie wprowadził rozróżnienia,
zatem również interpretatorzy nie powinni go wprowadzać), co logicznie potwierdza także brzmienie tytułu załącznika. Jeśli tak jest, to stosowanie pakietu
3. ma znaczenie na całym obszarze Polski. Jeśli jednak prawidłowe jest pierwsze
podejście, to i tak może dojść przy zastosowaniu tego pakietu do szkody w środowisku na podstawie ustawy szkodowej, co wykazano dalej.
B. Ustawa szkodowa
Ustawa ta wprowadza i definiuje pojęcie „chronionego siedliska przyrodniczego”, choć należy przyjąć, że wyłącznie na potrzeby tejże ustawy, tj. wynikających
z niej procedur. W art. 6. pkt 2. czytamy najpierw, że siedliskami chronionymi są te,
występujące na obszarach chronionych (zapewne chodzi o te, które są przedmiotem
ochrony danego obszaru). Kolejna część definicji mówi, że chodzi też o tzw. siedliska „naturowe”, czyli określone na podstawie ustawy o ochronie przyrody (a ostatecznie wymienione w przytaczanym już rozporządzeniu), już jednak bez wymogu,
że mają być położone na jakichkolwiek obszarach chronionych. Wskazuje to jednoznacznie na fakt, że siedliska „naturowe” są pod pewną ochroną prawną na całym
terytorium Polski. Ta część definicji określa bowiem, że również poza obszarami
chronionymi może dojść do szkody w środowisku w zakresie siedlisk, czyli są one
faktycznie chronione przed negatywnym oddziaływaniem, a ich zniszczenie (lub
zmniejszenie wartości) może skutkować sankcjami (np. naprawą szkody). Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie kryteriów oceny wystąpienia szkody w środowisku (Dz. U. z 2008 r. Nr 82, poz. 501) stwierdza, że
szkoda w siedliskach występuje, gdy np. nastąpi zniszczenie lub uszkodzenie części
chronionego siedliska przyrodniczego, utrata części związanej z nim różnorodności
biologicznej, pogorszenie lub utrata specyficznych cech jego struktury. Parametry
te niewątpliwie mogą zostać zmienione w wyniku niewłaściwego użytkowania łąk
i pastwisk, choć potrzeba nieco czasu, aby skutki te były obserwowalne w terenie.
Należy też dodać, że rolnika można uznać za podmiot korzystający ze środowiska
w rozumieniu ustawy szkodowej (ar. 6, pkt. 9). Pozostaje jeszcze kwestia jego „winy”
(art. 2, ust. 1, pkt 2). Wykonując jednak osobiście działalność na gruntach położonych na obszarze chronionym, dla którego istnieją publicznie dostępne materiały
o występowaniu danego siedliska (np. SDF), brak wiedzy lub brak umiejętności rozpoznawania siedlisk nie wydaje się argumentem przesądzającym o braku winy [por.
Rakoczy 2010]. Ponadto rolnik zobowiązany jest w zakresie korzystania z programu
rolnośrodowiskowego do kontaktów z profesjonalnym doradcą, posiadającym stosowne uprawnienia. Problematykę szkód w środowisku, w tym w siedliskach łąkowych, porusza publikacja pod redakcją Lubaczewskiej [2010].
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C. Rozporządzenie w sprawie minimalnych norm
Wprowadza ono zakaz niszczenia siedlisk przyrodniczych w rozumieniu
ustawy o ochronie przyrody znajdujących się na obszarach chronionych, a także
siedlisk roślin i zwierząt objętych ochroną gatunkową (par. 3 pkt 4). Jest to jednoznaczny sygnał dla prowadzących działalność rolniczą, a także doradzających
w tym zakresie, że niektóre siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt
mogących występować na gruntach rolnych (np. storczyki, łąki trzęślicowe) podlegają ochronie, a zatem działalność rolnicza musi być dostosowana do potrzeb
ich zachowania (co najmniej na terenach chronionych).
Biorąc powyższe pod uwagę można stwierdzić, że zawarcie w planie działalności rolnośrodowiskowej (zwłaszcza świadome – kwestia „winy” w rozumieniu
ustawy szkodowej, a trzeba także pamiętać, że niektórzy doradcy są również ekspertami przyrodniczymi), w obrębie pakietu 3. gruntu położonego na obszarze
chronionym, na którym znajduje się np. łąka trzęślicowa jest złamaniem prawa,
bowiem jak wykazano prowadzenie działalności wg zasad tego pakietu jest niekorzystne dla tego siedliska i może je niszczyć. Problemem pozostaje niestety to,
kto miałby wychwycić taką wadę planu, skoro rdoś już ich nie opiniuje, a ARiMR
nie posiada pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, raczej nie posiadają ich
także osoby prowadzące kontrole na gruncie.

4. Możliwe rozwiązania
Przytoczone wyżej argumenty wskazują na rozległy zasięg problemu stosowania pakietu 3., który jest obecnie powszechnie wybierany przez rolników. Poniżej
zaproponowano możliwe drogi prowadzące do rozwiązania problemu. Stanowią
one jedynie zarys. Każde z radykalnych rozwiązań niesie ze sobą rozległe konsekwencje prawne, a także organizacyjne i finansowe.
Zaproponować można następujące rozwiązania:
1. całkowita rezygnacja z pakietu 3. – rozwiązanie całkowicie redukujące ryzyko niszczenia siedlisk;
2. ograniczenie możliwości zastosowania pakietu 3. tylko do renaturyzacji łąk
i pastwisk silnie przekształconych, na których obecnie nie występują siedliska chronione lub na niedawno założonych w celu wykształcenia „lepszych”
przyrodniczo zbiorowisk roślinnych;
3. możliwość zastosowania pakietu 3. na obszarach chronionych pod warunkiem:
a) uzyskania pozytywnej opinii rdoś – powrót do istniejącego wcześniej zapisu z rozporządzenia, lub
b) rzetelnej weryfikacji gruntów przez odpowiednio przygotowanych doradców rolnośrodowiskowych, czego skutkiem byłoby niedopuszczanie
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do realizacji pakietu 3. na siedliskach, gdzie może on powodować szkody
(czasem wbrew wyborowi rolnika), lub
c) uzyskania opinii eksperta przyrodniczego o braku na wnioskowanych
gruntach siedlisk chronionych w ramach sieci Natura 2000.
Każda z przytoczonych propozycji nie jest wolna od wad. Niewątpliwie kuszące
jest całkowite zrezygnowanie ze spornego pakietu, bowiem jego wymogi właściwie nie wnoszą żadnych istotnych regulacji, zwłaszcza w przypadku gruntów już
w tym momencie użytkowanych ekstensywnie. Nawet termin pierwszego pokosu
(1.06.) nie ma tu większego znaczenia. Po części rolnik dostaje dopłaty za to, co
i tak robi lub wręcz łagodzi się wymagania użytkowania, które dotąd prowadził.
Jedyny sens tego pakietu można dostrzec zatem w przypadku gruntów o kiepskiej wartości przyrodniczej, źle użytkowanych, zaniedbanych lub użytkowanych
wyjątkowo intensywnie, gdzie wymogi pakietu faktycznie mogłyby wprowadzić
korzystniejsze warunki dla rozwoju runi o charakterze półnaturalnym.
Wątpliwości budzi też przywrócenie wcześniej istniejących opinii rdoś. Choć
wskazano na znaczące polepszenie stanu wiedzy urzędów, to jednak istnieją spore ograniczenia w prowadzeniu kontroli terenowych (czasem jednak niezbędnych), a w części przypadków także brakuje kadry o profesjonalnym wykształceniu w tym kierunku. Natomiast opinie ekspertów nie są idealnym rozwiązaniem
wobec pojawiających się głosów o zbyt niskich kwalifikacjach części z tych osób.
Koncepcja ta ma jednak pewien atut. Zachęciłaby w ogóle do kontaktów rolników z ekspertami. Czasem zdarza się tak, że oględziny eksperta na części gruntów
w gospodarstwie faktycznie nie wykazują możliwość zastosowania pakietu 4. i 5.
– wydanie opinii w takim przypadku nie byłoby uciążliwe. Problemem może być
jednak deficyt ekspertów, bowiem wszystkie sprawy dotyczące łąk wymagałyby
wówczas udziału osoby z takimi uprawnieniami, a nie jak dotąd tylko w przypadku chęci skorzystania z pakietów 4. i 5. Natomiast weryfikacja stanu faktycznego
na gruncie przez doradców rolnośrodowiskowych budzi zastrzeżenia wobec braku stosownych kwalifikacji w tym zakresie u większości z nich.

5. Podsumowanie
Niniejsze opracowanie to efekt wielu przemyśleń, analiz i dyskusji na temat
znaczenia programu rolnośrodowiskowego dla ochrony przyrody, w tym jego roli
dla sieci Natura 2000. Przytoczone wyżej argumenty natury prawnej i przyrodniczej niewątpliwie wymagają dalszej dyskusji. Niepodważalny jest jednak fakt,
że sposób użytkowania łąk i pastwisk ma kluczowe znaczenie dla ochrony poszczególnych zbiorowisk roślinnych, co znajduje wyraz także w samym programie
rolnośrodowiskowym – w pakietach 4. i 5. Rozwiązanie problemu negatywnego
wpływu pakietu 3. na niektóre siedliska przyrodnicze zapewne jest w przyszłości
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możliwe, choć może nie być proste. Z pewnością jednak nie może występować
sytuacja, że rolnik otrzymuje dopłaty w ramach programu rolnośrodowiskowego
za działania, które faktycznie będą powodowały niszczenie siedlisk będących pod
ochroną.
Skala zjawiska negatywnego oddziaływania pakietu 3. na cenne siedliska przyrodnicze nie jest obecnie znana – nie jest to bowiem zagadnienie podlegające
monitorowaniu. Także w planach rolnośrodowiskowych zwykle nie znajdziemy
precyzyjnych informacji o tym jakie zbiorowiska roślinne występują na gruncie.
Problem ten jest więc poza jakąkolwiek kontrolą. Biorąc pod uwagę ilość wniosków składanych corocznie na ten pakiet (wg danych MRiRW jest to jedno z najczęściej wybieranych działań), można przypuszczać, że opisany problem jest jednak realny.
Ostatnia nowelizacja rozporządzenia rolnośrodowiskowego (Dz. U. z 2011 r.
Nr 55, poz. 289) wprowadziła blokadę przystępowania do pakietu 3. poza obszarami Natura 2000. Jest to krok w kierunku wyżej omówionych sugestii. Nie jest
jednak w pełni satysfakcjonujący ze względu na to, że nadal może powodować
szkody na tych szczególnych obszarach chronionych, gdzie koncentrują się rzadkie typy siedlisk przyrodniczych oraz cennych gatunków flory i fauny.
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POTENCJALNE NEGATYWNE ODDZIAŁYWANIE PAKIETU 3. PROGRAMU
ROLNOŚRODOWISKOWEGO NA SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE POD OCHRONĄ

Słowa kluczowe: program rolnośrodowiskowy, pakiet 3., ochrona siedlisk, Natura 2000
STRESZCZENIE

Analiza funkcjonowania programu rolnośrodowiskowego w Polsce dowodzi jego znaczącej roli w ochronie środowiska, w tym łąk i pastwisk. Nie jest to jednak system doskonały, co wykazano na przykładzie pakietu 3. Jego zastosowanie w obrębie niektórych
siedlisk (np. łąki trzęślicowe i murawy bliźniczkowe) może być szkodliwe. Powodem są
znaczne rozbieżności wymagań określonych w pakiecie 3. z potrzebami niektórych zbiorowisk roślinnych. Ponadto pakiet 3. jest łatwiejszy w realizacji, skutecznie konkuruje
więc z pakietami 4 i 5. Jednocześnie służby ochrony przyrody nie mają obecnie wpływu
na wybory podejmowane przez rolników. Powoduje to także wzrost odpowiedzialności
doradców rolnośrodowiskowych wykonujących plany dla rolników.

ADAM KRUPA, KATARZYNA KRUPA
POTENTIAL NEGATIVE IMPACTS OF THE THIRD PACKAGE AGRI-ENVIRONMENTAL
PROGRAM ON NATURAL HABITATS THAT ARE PROTECTED

Key words: agri-environmental program, package No. 3, habitats protection, Nature 2000
SUM M A RY

Analysis of the functioning of the agri-environmental program in Poland demonstrated its significant role in protecting the environment, including meadows and pastures.
But this is not a perfect system, as demonstrated by the example of the third package its
use within certain habitats (eg molinia meadows, mat-grass grasslands) may be harmful.
The reason for the significant differences are the requirements of the third package with
the needs of some plant communities. In addition, the third package is easier to implement, thus effectively competes with packages 4 and 5 at the same time protect the wildlife service does not currently have influence on the choices made by farmers. This also
increases the responsibility of agri-environmental advisors engaged in plans for farmers.
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PRAWODAWSTWO UNIJNE W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA
SYSTEMÓW DORADZTWA ROLNICZEGO
1. Wstęp
Doradztwo rolnicze od lat towarzyszy rolnikom w trudnym procesie kierowania i zarządzania gospodarstwami rolnymi. Usługi doradcze mają wpływ na
kształt czynnika ludzkiego w rolnictwie, wywołując postawy innowacyjne, które
sprzyjają wdrażaniu postępu technologicznego. W świetle nowego paradygmatu
doradztwa rolniczego, zachodzi więc potrzeba odejścia od tradycyjnego funkcjonowania instytucji doradczych i wypracowania nowych zasad, które będą adekwatne do zmieniających się wymogów Wspólnej Polityki Rolnej [Wawrzyniak,
2003].
Doradztwo nie rozwijało się w jednakowym tempie we wszystkich krajach
europejskich. Rozwój zależał od wielu czynników, w tym od struktury agrarnej,
stopnia towarowości produkcji, powiązania z rynkiem i wymaganiami konsumentów odnośnie jakości żywności. W Europie Zachodniej na skutek systematycznie
realizowanej wspólnej polityki rolnej, osiągnięto wysoki stopień towarowości
i dużą koncentrację ziemi. Powstające instytucje doradcze, obok charakteru państwowego, zaczęły powstawać w formie spółdzielczej lub prywatnej. Większość
doradztwa publicznego jest tworzona i finansowana przez organizacje rządowe.
Nie ma jednolitych rozwiązań organizacyjnych, gdyż większość posiada własny,
typowy dla siebie system doradztwa rolniczego. Tak więc w krajach Unii Europejskiej zgodnie funkcjonują obok siebie różnorodne systemy doradztwa rolniczego,
takie jak publiczne organizacje doradcze, komercyjne firmy doradcze, służby doradztwa specjalistycznego i inne [Oskam, Meester, Silvis, 2010].

90

Antoni Mickiewicz, Bogdan M. Wawrzyniak

Według J. Kani ponad stuletnie doświadczenie krajów zachodnich w dobitny
sposób potwierdza fundamentalny wkład nauki i doradztwa rolniczego w rozwój
rolnictwa. Najwyższy poziom rozwoju rolnictwa osiągnięto w tych krajach, w których stosunkowo najwcześniej zapoczątkowano tworzenie instytucji doradztwa
rolniczego, ściśle współpracującego z nauką rolniczą [Kania, 2007].
Odmienna sytuacja panowała w 10 krajach (poza Cyprem i Maltą) przyjętych
w 2004 r do Unii Europejskiej. Panujący poprzednio ustrój społeczno-polityczny
preferował uspołecznione formy własności w rolnictwie (państwowe i spółdzielcze), w których nie było miejsca na organizacje doradcze. Jedynie w Polsce, która
w 1956 r opowiedziała się za funkcjonowaniem indywidualnych gospodarstw rolnych, powołano państwowe służby doradcze, w postaci najpierw gromadzkiej a potem gminnej służby rolnej. Służby te następnie ewoluowały w system wojewódzkich
ośrodków postępu rolniczego a te z kolei w ośrodki doradztwa rolniczego.

2. Materiał i zakres pracy
Proces poszerzenia Unii Europejskiej o nowe państwa członkowskie, skłonił
dotychczasowych członków do dokonania reformy Wspólnej Polityki Rolnej
z 2003 r, w tym: do przygotowania regulacji prawnych, zmierzających do stworzenia systemu doradztwa rolniczego. Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE)
nr 1782 z 2003 r, każdy kraj członkowski został zobligowany do utworzenia do
dnia 1 stycznia 2007 r systemu doradztwa rolniczego w zakresie zarządzania
(SMR - Statutory Management Requirements)) i zasad dobrej kultury rolnej
zgodnej z ochroną środowiska (GAEC – Good Agricultural and Enviromental
Conditions)). Warunkiem otrzymania dopłat bezpośrednich przez rolnika, było
spełnienie określonych standardów w zakresie wymogów wzajemnej zgodności.
W rozporządzeniu Rady (WE) nr 73/2009 doprecyzowano, że przepisy wspólnotowe w zakresie zarządzania (SMR) obejmują zdrowie publiczne, środowisko
i dobrostan zwierząt (załącznik II). Natomiast wymogi dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska (GAEC) znalazły pełne odzwierciedlenie w załączniku
III ww. rozporządzenia. Postulatu tego w sensie dotrzymania terminu, nie mogły
spełnić Bułgaria i Rumunia, które do UE zostały przyjęte w dniu 1 stycznia 2007 r.
Obowiązek zorganizowania systemu doradztwa rolniczego (FAS - Farm Advisory System), wynikał przede wszystkim z analizy sytuacji w tym zakresie,
jakiej dokonano w 10. nowo aspirujących do akcesji krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Brak systemów stał bowiem w sprzeczności ze standardami Wspólnej Polityki Rolnej, która funkcjonuje w oparciu o precyzyjnie ustalone standardy,
normy, zasady i regulacje. Mocą rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 każde
państwo członkowskie zobowiązane było złożyć do Komisji Europejskiej (do dnia
31 grudnia 2010 r.) raport, który miał zawierać sprawozdanie z odpowiednimi
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wnioskami. Postulat złożenia sprawozdania przed 31 grudnia 2007 r. został powtórzony w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 73 z 2009 r. Zbiorcze opracowanie raportu
dokonane zostało przez Dyrekcję Generalną ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a następnie przekazane poprzez Komisję Europejską do Parlamentu i Rady Europejskiej.
Opracowanie składało się z dwóch części. W pierwszej części przedstawiono rozporządzenia Rady (WE) traktujące o właściwościach systemu doradztwa
rolniczego. W części drugiej natomiast przedstawiono Raport Komisji dla Parlamentu i Rady Europejskiej w sprawie stosowania systemu doradztwa rolniczego
określonego w art. 12 i 13 rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009.
A. Regulacje prawne w zakresie tworzenia systemu doradztwa rolniczego
1. Rozporządzenie Rady (WE) z 2003 r ustanawiające wspólne zasady dla
systemów wsparcia bezpośredniego
W rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782 z 2003 r. ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej
ustalono, że płatność pełnej kwoty pomocy bezpośredniej powinna zostać powiązana ze spełnieniem zasad odnoszących się do gruntów rolnych, produkcji i działalności rolniczej. Zasady wzajemnej zgodności powinny służyć włączeniu w organizację wspólnego rynku podstawowych norm z zakresu ochrony środowiska,
bezpieczeństwa żywności, zdrowia i dobrostanu zwierząt. Spełnianie wymogów
wzajemnej zgodności spoczywa na barkach producentów, którzy poprzez system
dopłat bezpośrednich zostali zobligowani do odpowiedniego postępowania na obszarach własnych gospodarstw. Instytucją zewnętrzną służącą pomocą we wdrażaniu zasad wzajemnej zgodności uczyniono doradztwo rolnicze. Wyznaczono termin zorganizowania systemu doradztwa rolniczego (1 stycznia 2007 r.), określono
zakres udzielanej pomocy oraz rodzaje funkcji spełniane przez podmioty doradcze. Działalność doradcza dotyczy wymogów - poza zrządzaniem - zasad dobrej
kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska. Rolnicy mogą korzystać z doradztwa rolniczego na zasadzie dobrowolności. Ze względu na charakter świadczenia
usług, celowym jest, aby informacje uzyskane w trakcie wykonywania działalności doradczej były traktowane jako poufne, za wyjątkiem przypadków poważnego naruszenia prawa wspólnotowego lub krajowego. System doradztwa powinien przyczyniać się do tego, aby rolnicy stawali się bardziej świadomi odnośnie
przepływów materiałowych i procesów przebiegających w gospodarstwie, bez
wpływania na sposób przestrzegania obowiązków i odpowiedzialności w zakresie
obowiązujących standardów. Państwa członkowskie udzielają pomocy doradczej
na zasadzie pierwszeństwa rolnikom, którzy otrzymują powyżej 15 tys. euro płatności bezpośredniej w ujęciu rocznym. W wyniku tego procesu w krajach członkowskich powinien powstać jednolity system doradztwa rolniczego (Farm Advisory System - FAS), oparty na jednostce wdrażającej i szeregu akredytowanych
podmiotów operacyjnych. System doradztwa rolniczego miał być zorganizowany
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do 1 stycznia 2007 r. Bez uszczerbku dla krajowego ustawodawstwa dotyczącego publicznego dostępu do dokumentów, państwa członkowskie zapewniają, że
organizacje prywatne i wyznaczone instytucje, nie będą ujawniały informacji
osobowych czy prywatnych oraz danych, które uzyskują w trakcie prowadzenia
działalności doradczej.
Poprzez system doradztwa rolniczego państwa członkowskie powinny skutecznie informować rolników o ich obowiązkach wynikających z zasady wzajemnej zgodności. Poprzez upowszechnienie informacji dążyć należy do lepszego
uświadomienia rolnikom ich obowiązków związanych z podstawowymi wymogami w zakresie zarządzania, zasad dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska i utrzymania trwałych użytków rolnych. W rozporządzeniu wskazano, że
należy ustanowić sprawne systemy kontroli przestrzegania zasad współzależności.
Państwom członkowskim należy zezwolić na wykraczanie poza zakres ustalonych ram i norm w obszarze dobrej kultury rolnej, jeśli uzasadniają to krajowe
potrzeby i priorytety [Rozporządzenie Rady, 2003].
2. Rozporządzenie Rady (WE) z 2005 r w sprawie wsparcia rozwoju
obszarów wiejskich
W rozporządzeniu Rady (WE) nr 1698 z 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju
obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich ustalono ogólne ramy wspólnej polityki rolnej i zasady jej finansowania. W programie rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 ustalono cztery
osie priorytetowe (tematyczne), odpowiedzialne za realizację określonych grup
problemów występujących w państwach członkowskich. Działanie „Korzystanie
z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” zaliczono do pierwszej
osi tematycznej pt. „Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego”. Środki
wsparcia zawarte w osi pierwszej mają między innymi na celu upowszechnienie
wiedzy i podniesienie potencjału ludzkiego, poprzez kształcenie zawodowe i działania informacyjne. Ponadto mają na celu wprowadzanie praktyk innowacyjnych,
skierowanych do osób działających w sektorze rolnym, żywnościowym i leśnym.
Wśród nich duże znaczenie ma podejmowanie działalności przez młodych rolników i tworzenie usług z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym, zastępstwa
oraz usług doradczych.
Korzystanie przez rolników i posiadaczy lasów z usług doradczych powinno
pozwolić im na usprawnienie zrównoważonego zarządzania gospodarstwem.
Poza tym powinno pomóc rolnikom ocenić wydajność ich gospodarstw rolnych
i określić niezbędne ulepszenia w odniesieniu do obowiązkowych wymogów gospodarowania i do wspólnotowych norm dotyczących bezpieczeństwa pracy.
Tworzenie systemu usług doradczych z zakresu zarządzania gospodarstwem
rolnym powinno im pomóc w dostosowaniu, ulepszeniu i ułatwieniu zarządzania oraz poprawić ogólne wyniki ich gospodarstw, poprzez dalsze doskonalenie
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potencjału ludzkiego, działającego w sektorze rolnym i leśnym. W odniesieniu do
kapitału rzeczowego, należy udostępnić szereg środków dotyczących modernizacji gospodarstw rolnych, zwiększania wartości dodanej produktów rolnych. Do
doradców należy wspieranie rozwoju nowych produktów, procesów i technologii
w sektorze rolnym i żywnościowym. Należy dążyć do przywrócenia potencjału
produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych oraz wprowadzenia
właściwych środków zapobiegawczych.
Wsparcia usług doradczych udziela się w celu zorganizowania pomocy rolnikom i posiadaczom lasów, w odniesieniu do kosztów wynikających z korzystania
z usług doradczych, mających na celu poprawę ogólnych warunków ich gospodarowania. Usługi doradcze dla rolników obejmują przynajmniej kilka problemów: 1. obowiązkowe wymogi gospodarowania oraz zasady dobrej kultury rolnej
zgodnej z ochroną środowiska naturalnego, 2. normy dotyczące bezpieczeństwa
pracy oparte na prawodawstwie wspólnotowym, 3. wsparcie na rzecz korzystania
z usług doradczych ograniczone do wysokości określonej w przepisach. Całkowita kwota wsparcia stanowi 80% kwalifikującego się kosztu usługi doradczej i nie
może przekroczyć maksymalnej kwoty 1500 euro na gospodarstwo. Wsparcie powinno mieć charakter degresywny i być udzielane przez okres maksymalnie 5 lat
od momentu utworzenia. [Rozporządzenie, 2005].
3. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1974 z 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 r.
W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1974 z 2006 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 r. w sprawie
wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez EFRROW powtórzono konieczność
tworzenia systemu usług z zakresu zarządzania, pomocy i doradztwa. W krajach
członkowskich istnieją Instytucje i podmioty doradcze, przygotowane merytorycznie do świadczenia usług doradczych dla rolników. Posiadają bowiem odpowiednie zasoby w formie wykwalifikowanego personelu, zaplecza administracyjnego i specjalistycznego, doświadczenie z zakresu doradztwa oraz wiarygodność
zgodnie z wymogami, warunkami i normami określonymi w rozporządzeniu
Rady (WE). W programach rozwoju obszarów wiejskich ustanawia się degresywną stawkę wsparcia na rzecz tworzenia usług w zakresie zarządzania, pomocy
i doradztwa, przewidując redukcję wsparcia w równych kwotach od pierwszego
roku wsparcia w taki sposób, aby wsparcie zostało całkowicie wycofane najpóźniej
w szóstym roku od stworzenia tych usług [Rozporządzenie Komisji, 2006].
4. Rozporządzenie Rady (WE) nr 73 z 2009 r. ustanawiające wspólne
zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego
W rozporządzeniu Rady (WE) nr 73 z 2009 r. potwierdzono potrzebę utrzymanie systemu doradztwa rolniczego. System ma pomagać rolnikom w speł-
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nianiu standardów nowoczesnego rolnictwa o wysokiej jakości. Konieczne jest
dalsze stosowanie przez państwa członkowskie, ogólnego systemu, w ramach
którego oferowane jest doradztwo dla gospodarstw rolnych. System doradztwa
powinien pomóc rolnikom w kształtowaniu świadomości na temat przepływów
materiałowych procesów przebiegających w gospodarstwach, zagadnień dotyczących środowiska, bezpieczeństwa żywności, zdrowia i dobrostanu zwierząt. Pomoc powinna odbywać się, bez wpływania w jakikolwiek sposób na obowiązki i
odpowiedzialność rolników w zakresie przestrzegania tych standardów. W tym
celu państwa członkowskie prowadzą system doradztwa rolniczego dla rolników
w zakresie zarządzania gruntami i gospodarstwem, który może być realizowany
przez jeden lub większą liczbę wyznaczonych organów lub przez podmioty komercyjne. Państwa członkowskie mogą zgodnie z obiektywnymi kryteriami określić kategorie rolników, które będą miały dostęp do systemu doradztwa rolniczego
na zasadzie pierwszeństwa. Przed dniem 31 grudnia 2010 r. Komisja przedkłada
Radzie sprawozdanie dotyczące stosowania systemu doradztwa rolniczego, w razie potrzeby wraz z odpowiednimi wnioskami [Rozporządzenie, 2009].
B. Raport Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie stosowania
systemu doradztwa rolniczego (FAS) określonego rozporządzeniem Rady
(WE) nr 73/2009
We wstępie do raportu Komisji Europejskiej stwierdzono, że państwa członkowskie mają obowiązek ustanowienia systemu doradztwa dla rolników w zakresie zarządzania gruntami i gospodarstwem, zwanego dalej systemem doradztwa
rolniczego (FAS). FAS wprowadzono równocześnie z systemem wzajemnej zgodności, w ramach którego wsparcie WPR jest w całości wypłacane jedynie w przypadku, gdy rolnicy spełniają pewne wymogi związane z ochroną środowiska, bezpieczeństwem żywności, zdrowiem i dobrostanem zwierząt [Raport, 2010].
W raporcie stwierdzono, że istnieją środki polityki rolnej (I filar WPR) i instrumenty finansowe rozwoju obszarów wiejskich(II filar WPR), które mają pomagać państwom członkowskim w tworzeniu usług doradczych dla gospodarstw
rolnych, a rolnikom w korzystaniu z tych usług. W istocie FAS jest przede wszystkim instrumentem pomocy rolnikom w zakresie wypełniania wspomnianych wymogów i tym samym unikania kar finansowych z tytułu nieprzestrzegania zasady
wzajemnej zgodności.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 73/2009 Komisja musi przedłożyć
Radzie sprawozdanie dotyczące stosowania FAS, w razie konieczności wraz z odpowiednimi wnioskami. Taki był też cel raportu, aby poinformować Parlament Europejski i Radę o stanie wdrażania FAS i zaproponować ewentualne ulepszenia.
Sprawozdanie opiera się w dużej mierze na informacjach otrzymanych od
państw członkowskich w odpowiedzi na kwestionariusz oraz na ocenie sporządzonej na rzecz Komisji. FAS był również przedmiotem szeroko zakrojonych roz-
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mów z państwami członkowskimi w trakcie pięciu warsztatów dotyczących FAS
zorganizowanych przez Komisję w latach 2006-2010. Rozmowy te dotyczyły zawartości, struktur, metod i narzędzi krajowych usług doradczych.
Ostateczny termin na stworzenie systemu ustalono na dzień 1 stycznia 2007 r.
Mając na uwadze, że okres rozruchu trwał od 2007 r. do 2009 r., a wymagane
informacje mają charakter złożony, nie jest jeszcze możliwe przedstawienie szczegółowej analizy potencjału krajowych systemów doradztwa rolniczego ani świadczonych w ich ramach usług na rzecz rolników. Celem niniejszego sprawozdania
nie jest więc przedstawienie dogłębnego przeglądu, ale zabranie głosu w debacie
prowadzonej w Radzie i Parlamencie Europejskim w latach 2010-2011.
1. Proces wdrażania systemu doradztwa rolniczego (FAS) przez państwa
członkowskie
W większości państw członkowskich systemy doradztwa rolniczego osiągnęły pełną sprawność dopiero w 2008 r. Prace przygotowawcze służące utworzeniu
FAS (przyjęcie prawodawstwa, publikacja zaproszeń do składania ofert, wybór
organów doradczych itp.) przeprowadzono w 2007 r. W około połowie państw
członkowskich FAS stworzono jako usługę szczegółową, uzupełniającą istniejące
usługi upowszechniania wiedzy rolniczej. W innych przypadkach FAS połączono
z istniejącymi usługami upowszechniania wiedzy rolniczej.
Na ogół (w 24 państwach członkowskich) FAS był koordynowany i nadzorowany przez organy publiczne. Podmioty doradcze wybierane były w drodze zaproszeń do składania ofert (14 państw członkowskich) oraz przez wyznaczanie
podmiotów prywatnych (5 państw członkowskich) lub organów publicznych
(5 państw członkowskich). Większość państw członkowskich ustaliła próg minimalnych kwalifikacji doradców na poziomie wykształcenia wyższego (licencjackiego lub magisterskiego).
W 14 państwach członkowskich, FAS skupiał się ściśle na zasadzie wzajemnej
zgodności, podczas gdy w pozostałych państwach doradztwo obejmuje szerszy
zakres spraw, na przykład konkurencyjność gospodarstw, wpływ praktyk gospodarki rolnej na środowisko oraz pomoc na wdrażanie środków rozwoju obszarów
wiejskich (na przykład zobowiązań rolnośrodowiskowych).
Dwa najczęściej stosowane podejścia to indywidualne doradztwo w gospodarstwie (oferowane we wszystkich państwach członkowskich z wyjątkiem Zjednoczonego Królestwa-Anglii) oraz dyskusje dla małych grup odbywające się na terenie
gospodarstwa – przy czym druga usługa często uzupełniała pierwszą. W różnych
państwach członkowskich usługi doradcze świadczono z wykorzystaniem komputerowych narzędzi informacyjnych i list kontrolnych. W 22 państwach członkowskich
pierwszy kontakt rolników z FAS odbywał się poprzez telefoniczne linie pomocy.
Jak dotąd raczej nie traktowano priorytetowo poszczególnych grup rolników,
wyłączając początkowy obowiązek, aby priorytetowo traktować rolników otrzymu-
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jących płatności bezpośrednie przekraczające 15 000 EUR. Niektóre państwa członkowskie twierdziły, że mają problemy z dotarciem do małych gospodarstw. W UE
jako całości liczba rolników otrzymujących porady w ramach FAS była raczej ograniczona (w 2008 r. porad indywidualnych udzielono około 5 % rolników otrzymujących płatności bezpośrednie). Głównymi beneficjentami FAS były duże gospodarstwa rolne, zaznajomione już z istniejącymi usługami doradczymi [Raport, 2010].
2. Sposoby finansowania systemu doradztwa rolniczego (FAS)
Dostęp do indywidualnego doradztwa w gospodarstwie był dla rolników bezpłatny (w 5 państwach członkowskich) lub pokrywali oni część kosztów takiego
doradztwa (20 %- 50% kosztów całkowitych) lub całość tych kosztów (w 2 państwach członkowskich). Środek wspierający wykorzystanie przez rolników usług
doradczych zaplanowano w 20 państwach członkowskich i skorzystało z niego
1 123 000 rolników. Całkowity budżet na lata 2007-2013 wynosi 870,5 miliona
EUR – 0,6 % całkowitych wydatków publicznych na rozwój obszarów wiejskich –
z czego 1,3 % wydano w pierwszych dwóch latach w odniesieniu do 12 250 rolników. Środek wspierający tworzenie usług zarządczych, pomocowych i doradczych
zaplanowano w 7 państwach członkowskich, przy czym 4 państwa członkowskie
(Estonia, Malta, Portugalia, Italia) wyraźnie skupiły się na FAS. Budżet na lata
2007-2013 wynosił 172,9 miliona EUR, tj. 0,1 % całkowitych wydatków publicznych na rozwój obszarów wiejskich, z czego 2 % wydano w pierwszych dwóch
latach [Raport, 2010].
3. Dokonana ocena systemu doradztwa rolniczego (FAS)
FAS pomógł zwiększyć świadomość rolników na temat przepływów materiałowych i procesów przebiegających w gospodarstwie dotyczących ochrony środowiska, bezpieczeństwa żywności, zdrowia i dobrostanu zwierząt. Za szczególnie
skuteczne uznano doradztwo indywidualne z wykorzystaniem list kontrolnych,
jako że jest ono bardzo zindywidualizowanym i usystematyzowanym sposobem
doradzania. W niektórych państwach członkowskich ustanowienie FAS było dobrą sposobnością do przeanalizowania i udoskonalenia bardziej ogólnych systemów doradztwa, wiedzy i informacji stosowanych w sektorze rolnym.
FAS pomagał rolnikom w przestrzeganiu wymogów zasady wzajemnej zgodności, co stanowiło dla rolników główny motyw korzystania z systemu. Na ogół
jednak skuteczność FAS była wciąż ograniczona, jako że niewielu rolników ubiegało się o oferowane usługi doradcze. Oceniający widzą możliwości poprawy,
ponieważ z FAS skorzystało więcej rolników (do 20 % rolników otrzymujących
płatności bezpośrednie) w państwach członkowskich, które wdrażały system od
2005 r. W niektórych przypadkach prefinansowanie usług doradczych mogło
zniechęcić niektórych rolników do korzystania z FAS.
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Oceniający uznali, że podstawowym warunkiem koniecznym w przypadku
FAS było to, aby rolnicy UE mieli dostęp do doradztwa na zasadzie dobrowolności,
ponieważ korzystanie z porad jest z natury rzeczy dobrowolne – w przeciwieństwie
do obowiązkowych systemów kontroli/certyfikacji. Jak dotąd FAS w niewielkim
stopniu przyczynił się do poprawy percepcji WPR przez rolników UE. Rolnicy często postrzegali FAS jako system ściśle związany z zasadą wzajemnej zgodności oraz
z powiązanym systemem kontroli gospodarstw rolnych, a to stawiało FAS w niekorzystnym świetle. Jednakże odnotowano przypadki, gdy w ramach FAS z powodzeniem udało się stworzyć efektywną relację między rolnikami i doradcami.
W ocenie zawarte jest zalecenie, aby w przypadku FAS zachować koncepcję
dobrowolności i ogólnie elastyczną architekturę [Raport, 2010].
4. Usprawnienie systemu doradztwa rolniczego (FAS) na przyszłość
W oparciu o doświadczenia z początkowych lat wdrażania systemu i na podstawie przeprowadzonej oceny Komisja wysuwa następujące propozycje ulepszeń.
Propozycje te mogą przybrać postać wytycznych (zaleceń) dla państw członkowskich lub mogą wiązać się z koniecznością zmiany obecnego prawodawstwa UE:
– należy objaśnić terminy „system doradztwa rolniczego” oraz „usługi doradcze dla gospodarstw rolnych”. „System doradztwa rolniczego” obejmuje ogólną organizację oraz różne podmioty publiczne lub prywatne, które świadczą
„usługi doradcze dla gospodarstw rolnych” na rzecz rolników w państwie
członkowskim (rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009). Istnienie krajowego
FAS gwarantuje, że każdy rolnik może ubiegać się o poradę i uzyskiwać ją
przynajmniej w zakresie podstawowych wymogów zasady wzajemnej zgodności w dziedzinie ochrony środowiska, zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt i roślin, dobrostanu zwierząt oraz utrzymania gruntów w dobrym stanie
rolnym i środowiskowym. Ważne jest, aby stosować jak najwyraźniejsze rozróżnienie między doradztwem, będącym produktem systemu doradztwa rolniczego, a zwykłym przekazywaniem rolnikom informacji. W ramach „usług
doradczych dla gospodarstw rolnych” należy dokonać oceny konkretnej sytuacji rolnika, a nie tylko przedstawić ogólne informacje. Przekazywanie informacji dotyczących wymogów zasady wzajemnej zgodności jest już obowiązkowe na mocy rozporządzenia 73/2009;
– FAS jest przeznaczony nie tylko dla rolników otrzymujących płatności w ramach WPR, ale dla wszystkich rolników w Unii Europejskiej, w tym na
przykład wyspecjalizowanych hodowców świń potrzebujących porad w zakresie dyrektywy dotyczącej azotanów;
– wymogi zasady wzajemnej zgodności oraz inne obowiązki beneficjentów
powinny być ujęte w minimalnym podstawowym zakresie FAS i jego celach
w odniesieniu do pierwszego i drugiego filaru. Wymogi te powinny być odpowiednio uwzględnione w ramach doradztwa FAS. FAS powinien przede
wszystkim pomagać rolnikom w przestrzeganiu przepisów;
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– obligatoryjne elementy, które musi zawierać FAS, powinny obejmować minimalne wymogi dotyczące wykorzystania nawozów i środków ochrony roślin. Wymogi te stanowią część zasady wzajemnej zgodności w przypadku
rolników otrzymujących płatności rolnośrodowiskowe;
– dzięki priorytetowemu traktowaniu wymogów zasady wzajemnej zgodności
FAS obejmuje już wiele praktyk dotyczących zmian klimatu. Obecne normy GAEC mają zasadnicze znaczenie dla utrzymania węgla organicznego
w glebach i dla zapewnienia ich zrównoważonego wykorzystania. Jednakże
być może warto uwzględnić w ramach FAS szczegółowe działania w zakresie zmian klimatu, na przykład obserwację dobrych praktyk i prowadzenie
konkretnych działań promocyjnych w gospodarstwach, w tym świadczenie
doradztwa technicznego. Jednym ze sposobów zagwarantowania, aby państwa członkowskie rozwijały takie zdolności, może być umieszczenie szczegółowego odniesienia w tekście prawnym podkreślającego taką potrzebę. Doradcy mogą być bardzo pomocni w gromadzeniu dobrych praktyk
i przybliżaniu ich rolnikom. Wykaz dobrych praktyk może zostać zebrany
na poziomie UE. Doradcy mogą zostać zobowiązani do przejścia szczegółowego szkolenia w zakresie zrozumienia i rozpowszechniania ważnych praktyk gospodarki rolnej związanych ze zmianami klimatu [Raport, 2010].
5. Rola doradców FAS względem innych podmiotów zajmujących się wzajemną zgodnością
Państwa członkowskie powinny pamiętać o zdroworozsądkowym rozróżnieniu między kontrolą (kontrolami i inspekcjami) a doradztwem. Musi istnieć
wyraźny rozdział między doradztwem a kontrolami. W każdym razie rolnik jest
odpowiedzialny za własne działania. Ważne jest, aby utrzymać obowiązującą zasadę, że doradcy nie mogą w żadnym przypadku przekazywać kontrolerom indywidualnych danych kontrolowanych gospodarstw. Nawet jeżeli przekazanie miałoby charakter anonimowy, stanowiłoby to naruszenie poufności. Przekazywanie
doradcom danych z kontroli dotyczących poszczególnych rolników również zazwyczaj przynosi efekty odwrotne od zamierzonych, ponieważ może to zniszczyć
niezbędne zaufanie do doradcy. Dowody pokazują, że państwa członkowskie nie
zawsze w pełni rozumieją te zasady. Przekazywanie doradcom zagregowanych danych z kontroli gospodarstw rolnych może być przydatne, ale nie powinno być
obligatoryjne. Jeżeli doradca poprosi o takie dane w celu lepszego ukierunkowania porady, organ kontroli może przekazać zagregowane dane dotyczące na przykład rodzajów najczęściej stwierdzanych niezgodności.
Doradcy FAS nie powinni ograniczać swoich wysiłków do pomagania rolnikom w wypełnianiu ich praktycznych obowiązków wynikających z zasady wzajemnej zgodności, ale powinni również wyjaśniać cele tych obowiązków i związane z nimi polityki oraz to, jak przyczyniają się one do zrównoważonego rolnic-
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twa. Rolnik, który rozumie powody szczegółowych obowiązków, będzie bardziej
skłonny do ich wypełniania.
Pojawiają się nowe tematy porad i rolnicy będą potrzebować pomocy w wielu kwestiach – od spraw gospodarczych, poprzez kwestie ekologiczne, po ochronę
przyrody. Doradcy FAS nie będą w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania, ale
powinni mieć dużo informacji i umieć działać jak „lekarz pierwszego kontaktu”,
kierując rolników w razie konieczności do odpowiednich specjalistów. Na przykład,
gdy rolnik musi przeorientować swoją produkcję i chce uzyskać poradę na temat
rynków rolnych, doradca FAS powinien być w stanie skontaktować tego rolnika
z podmiotami specjalizującymi się w tej dziedzinie lub skierować go tam, gdzie uzyska odpowiednie informacje, na przykład dane dotyczące produkcji. Podobne podejście można rekomendować w odniesieniu do rolnictwa ekologicznego. Na przykład rolnicy mogą potrzebować porad o tym, jak przejść na produkcję ekologiczną,
lub na temat możliwości rynkowych i dobrych praktyk gospodarki rolnej. Organy
koordynujące FAS powinny odgrywać ważną rolę w pomaganiu doradcom w tworzeniu sieci kontaktów, na przykład poprzez przekazywanie danych kontaktowych
specjalistów i wskazywanie dziedzin ich specjalizacji [Raport, 2010].
6. Zasady promowania systemu doradztwa rolniczego (FAS)
W raporcie stwierdzono, że należy objaśnić zakres środka służącego korzystaniu
z usług doradczych dla gospodarstw rolnych, o którym mowa w rozporządzenia
1698/2005. Należy wyjaśnić, że rolnik nie jest zobowiązany do korzystania z porady
w zakresie wszystkich wymogów zasady wzajemnej zgodności, aby był on uprawniony do otrzymania wsparcia na korzystanie z usługi doradczej dla gospodarstw
rolnych. To powinno ograniczyć obciążenie administracyjne związane z tym środkiem, ponoszone przez rolników i władze, oraz koszty ponoszone przez rolników.
Jednakże organy koordynujące FAS i doradcy powinny stale zwracać należytą uwagę na te obowiązki, które są dla FAS kluczowymi zagadnieniami, jako że rolnicy
proszący o poradę nie zawsze muszą zdawać sobie sprawę z tego, że potrzebują porady konkretnie na temat zasady wzajemnej zgodności. Jednocześnie obligatoryjne
ujecie norm BHP w ramach środka drugiego filaru służącego korzystaniu z FAS
powinno być elastyczne i ograniczać się do istotnych elementów.
Jak dotąd państwa członkowskie zaprogramowały dwie lub trzy usługi doradcze na okres wparcia rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013. Należy wyjaśnić,
że rolnik może ubiegać się o więcej usług, na przykład przynajmniej raz na rok.
Elastyczność w zakresie częstszego ubiegania się o poradę, wraz z elastycznością
w odniesieniu do obowiązkowego zakresu konkretnych usług doradczych, o czym
mowa w propozycji poprzedniej sprawi, że środek ten będzie bardziej ukierunkowany i atrakcyjny. Koszt każdej usługi doradczej zostanie zmniejszony, ponieważ
będzie się ona ograniczała do udzielenia ukierunkowanej porady w momencie,
gdy rolnik ma konkretną potrzebę.
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Od 2003 r. poszerzono zakres obowiązków w ramach zasady wzajemnej zgodności. Wzrosły również koszty, a oczekiwania względem doradztwa FAS wykraczającego poza wzajemną zgodność są znacznie wyższe niż w 2003 r., przy
uwzględnieniu nowych wyzwań, takich jak zmiany klimatu, zagadnienia związane z gospodarką wodną, potrzebą ochrony bioróżnorodności itp. Państwa członkowskie proszą UE o zwiększenie budżetu na doradztwo dla gospodarstw rolnych. W konsekwencji propozycji zwiększone zapotrzebowania powinno zostać
zaspokojone: rolnicy będą w stanie częściej korzystać z ukierunkowanych porad,
w odniesieniu do szerszego zakresu przedmiotów, do maksymalnej kwoty wsparcia 1500 EUR za jedną usługę doradczą dla gospodarstw rolnych.
W raporcie stwierdzono, że Komisja pragnie podkreślić, że FAS jest również
ważny dla drobnych rolników. Obecnie usługi FAS nie docierają do tej grupy
w wystarczającym zakresie, jednak drobni rolnicy są nie mniej istotni niż pozostałe grupy, jeżeli chodzi o konieczność zgodności z przepisami oraz ich ewentualny brak wiedzy o ich obowiązkach. Proponowane tu środki mają również na
celu poradzenie sobie z tą kwestią, jednak państwa członkowskie powinny być
proaktywne i analizować, jak dotrzeć do rolników, którzy jeszcze nie zdają sobie
sprawy, że potrzebują porady.
Państwa członkowskie powinny czynić więcej na rzecz promowania FAS, na
przykład poprzez załączanie wykazu organów doradczych do przesyłanych rolnikom wniosków lub poprzez takie zorganizowanie systemu, aby kontrolerzy
gospodarstw rolnych przekazywali taki wykaz rolnikowi w przypadku wykrycia
jakiegoś naruszenia.
Aby zwiększyć świadomość rolników na temat FAS, w rozporządzeniu Rady
(WE) zalecono, aby powstał obowiązek państw członkowskich odnośnie przekazywania rolnikom wykazu doradców FAS [Raport, 2010]
7. Zarządzanie systemem doradztwa rolniczego
W raporcie Komisja zdecydowanie zaleca, aby organy koordynujące FAS organizowały podstawowe, regularne szkolenia informacyjne dla każdego doradcy, przynajmniej w zakresie wszystkich kwestii związanych z zasadą wzajemnej
zgodności. Szkolenia takie powinny obejmować zarówno faktyczne obowiązki
rolników, jak i leżące u ich podstaw polityki. Szkolenia są szczególnie potrzebne
w dziedzinie nowych działań dotyczących, na przykład, zmian klimatu.
Państwa członkowskie powinny generować efekty synergii między różnymi instrumentami, takimi jak doradztwo, szkolenia, przekazywanie informacji, usługi
upowszechniania wiedzy rolniczej i badania, przy uwzględnieniu specyfiki poszczególnych instrumentów i jednoczesnym zintegrowaniu ich w spójny sposób.
Ponadto pochodzące od doradców informacje na temat praktycznego wdrażania
wymogów zasady wzajemnej zgodności mogą być szczególnie pożyteczne dla organów zarządzających FAS i zasadą wzajemnej zgodności. Dlatego też ważne jest,
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aby podmioty zajmujące się zasadą wzajemnej zgodności, na przykład doradcy,
organy koordynujące FAS i organy zarządzające zasadą wzajemnej zgodności,
dzieliły się wiedzą o praktycznym wdrażaniu wymogów zasady wzajemnej zgodności. Podmioty te mogłyby na przykład przeprowadzać regularne sesje wymiany
informacji, raz lub dwa razy w roku.
Aby zapewnić spójność między filarami, przepisy wykonawcze drugiego filaru
dotyczące odpowiednich kwalifikacji pracowników w odniesieniu do doradców
FAS mogą być rozszerzone na przepisy pierwszego filaru dotyczące FAS.
Państwom członkowskim przypomina się, że Komisja, choć nie chce zwiększać obciążenia administracyjnego, uważa, że zasadnicze znaczenie ma ocena
i monitorowanie FAS, szczególnie mając na uwadze dyskusje o przyszłości FAS
i środków związanych z usługami doradczymi dla gospodarstw rolnych w ramach
WPR po 2013 r. Taka ocena nie powinna prowadzić do zbędnej wymiany danych
dotyczących wyników indywidualnych gospodarstw ani do nadmiernego obciążenia administracyjnego. Jednakże podstawowe znaczenie ma zapewnienie skuteczności FAS poprzez ocenę ilości i jakości udzielanych porad (na przykład jego
przydatności i poziomu satysfakcji rolników) [Raport, 2010].

3. Wnioski końcowe
W świetle oceny przedstawionego w Raporcie sprawozdania, Komisja uważa,
że FAS jest istotnym narzędziem skutecznego wdrażania WPR. Rolnicy są wspierani w wysiłkach służących wypełnianiu wymogów prawnych UE związanych
z ochroną środowiska, bezpieczeństwem żywności, zdrowiem i dobrostanem
zwierząt. Wspierając rolników w przestrzeganiu tych wymogów „zasady wzajemnej zgodności”, FAS pomaga im unikać utraty płatności WPR. Rolnik uzyskujący
poradę prawdopodobnie lepiej zrozumie swoje obowiązki w zakresie zasady wzajemnej zgodności i tym samym chętniej je będzie wypełniał.
Usługi doradcze nie są oczywiście nowością w wielu państwach członkowskich, jednak być może były one świadczone w sposób fragmentaryczny. Zobowiązując każde państwo członkowskie do wprowadzenia systemu doradztwa rolniczego, prawodawca przyjął bardziej strategiczne, nadrzędne podejście. Starania
podejmowane w państwach członkowskich ilustrują, jak ważną rolę mogą odgrywać system i organy koordynujące FAS w pomaganiu rolnikom w zrozumieniu
i wdrażaniu przepisów UE.
W fazie rozruchu konieczne były znaczne wysiłki, szczególnie ze strony państw
członkowskich, w których w przeszłości dostępne były nieliczne usługi doradcze lub
nie było ich w ogóle. W przypadku innych państw członkowskich utworzenie FAS
było bardziej kwestią koordynacji istniejących usług, tak aby stworzyć dla rolników
jeden punkt kontaktowy na potrzeby doradztwa w kwestiach praktycznych.
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Ponadto, wobec pojawiania się nowych wyzwań, od 2003 r. wzrosły oczekiwania związane z usługami doradczymi. Dlatego też FAS powinien się proaktywnie
rozwijać i uwzględniać kwestie wykraczające poza wymogi prawne w ramach zasady wzajemnej zgodności.
Dlatego też Komisja kieruje do państw członkowskich następujące zalecenia:
■ należy utrzymać szeroki zakres FAS, przy czym minimalny podstawowy zakres powinien obejmować przepisy, których należy przestrzegać;
■ należy podkreślać, że doradca FAS pełni rolę „lekarza pierwszego kontaktu”,
kierując rolników w razie konieczności do odpowiednich specjalistów;
■ należy wykorzystywać zagregowane dane z kontroli gospodarstw, co ma pomóc w lepszym ukierunkowaniu porad, jednocześnie uwzględniając ogromne znaczenie zachowania poufności danych związanych z poradą. Doradca
FAS powinien działać jak „lekarz pierwszego kontaktu”, łącząc wszystkie,
różnorodne aspekty gospodarki rolnej w ramach holistycznego podejścia.
Powinien wyjaśniać rolnikom nie tylko wymogi UE, ale również leżące u ich
podstaw cele i polityki;
■ należy promować FAS poprzez środki szczegółowe, na przykład przekazywanie rolnikom, przy nadarzających się sposobnościach, wykazu doradców,
dopilnowując, aby docierał on również do małych gospodarstw;
■ należy poprawić zarządzanie FAS i zapewnić wymianę wiedzy między podmiotami zajmującymi się wzajemną zgodnością. Organy koordynujące FAS
powinny wzmacniać efekty synergii między różnymi instrumentami, takimi
jak doradztwo, szkolenia, przekazywanie informacji, usługi upowszechniania wiedzy rolniczej i badania. Bardzo duże znaczenie mają ocena i monitorowanie FAS.
Komisja uważa również, że konieczne są następujące działania:
■ objaśnienie terminów „FAS” i „usługi doradcze dla gospodarstw rolnych”,
wprowadzając wyraźne rozróżnienie między doradztwem a zwykłym przekazaniem szczegółowych informacji oraz gwarantując, że FAS jest kierowany do wszystkich rolników w UE;
■ minimalny zakres FAS powinien obejmować minimalne wymogi dotyczące
nawozów i środków ochrony roślin określone w prawodawstwie krajowym.
Należy także uwydatnić potrzebę szczegółowych działań w zakresie zmian
klimatu;
■ należy wyjaśnić rolę doradców FAS względem innych podmiotów zajmujących się zasadą wzajemnej zgodności, zalecając wyraźny rozdział między
doradztwem a kontrolami gospodarstw;
■ należy promować FAS poprzez wprowadzenie elastyczności w zakresie zawartości i częstotliwości stosowania środków doradczych oraz poprzez zobowiązanie państw członkowskich do przekazywania rolnikom wykazu doradców FAS;
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■ należy poprawiać zarządzanie FAS poprzez stosowanie wymogu, aby doradcy byli odpowiednio wykwalifikowani i regularnie szkoleni w ramach sesji
szkoleniowych organizowanych przez organy koordynujące FAS.
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SYSTEM DORADZTWA ROLNICZEGO – DOTYCHCZASOWE
DOŚWIADCZENIA I PROPOZYCJE ZMIAN1
Wstęp
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1782 z 2003 roku, zastąpione rozporządzeniem
Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 roku, zobowiązywało państwa Unii
Europejskiej do utworzenia, do końca 2007 roku, „Systemu Doradztwa Rolniczego” (FAS – Farm Advisory System).
Zadaniem doradztwa w ramach FAS jest pomoc doradcza rolnikom w dostosowywaniu gospodarstw do minimalnych wymogów wzajemnej zgodności.
Wymagania wzajemnej zgodności w państwach członkowskich, jak i podstawowe założenia organizacji FAS zdefiniowane zostały w oparciu o jednolite prawo
wspólnotowe.
Poszczególne kraje członkowskie UE wypełniły zobowiązanie wynikające
z rozporządzenia tworząc „system doradztwa rolniczego” według jednego z trzech
sposobów:
■ utworzyły System Doradztwa Rolniczego w celu realizacji usług doradczych
dla rolników zgodnie z rozporządzeniem,
■ powierzyły realizacje tych usług istniejącym organizacjom (instytucjom)
doradczym ,
■ wprowadziły rozwiązanie „mieszane” powierzając doradztwo z tego zakresu istniejącym instytucjom doradczym i dopuściły równocześnie tworzenie
nowych podmiotów doradczych, które po spełnieniu warunków akredytacji
mogą również świadczyć usługi doradcze z tego zakresu z dofinansowaniem
ze środków UE.
W Polsce Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi na mocy ustawy z dnia 7 marca
2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europej1 Sprawozdanie z konferencji „System Doradztwa Rolniczego w Unii Europejskiej –

propozycje reformy”

System doradztwa rolniczego – dotychczasowe doświadczenia i propozycje zmian

105

skiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. 2007,
Nr 64, poz. 427 z późn. zm.) określił, że usługi doradcze z tego zakresu świadczyć
będą:
■ ośrodki doradztwa rolniczego
■ izby rolnicze
■ prywatne, akredytowane podmioty doradcze.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, oprócz określenia ram prawnych systemu
doradztwa rolniczego, monitoruje system, ocenia efektywność jego wdrażania
oraz prowadzi akredytację prywatnych podmiotów doradczych i ich listę publikuje na swojej stronie internetowej. Zasady udzielania akredytacji określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie
akredytacji podmiotów świadczących usługi doradcze w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (Dz. U. Nr 89, poz. 546)2.

Konferencja „System Doradztwa Rolniczego w Unii Europejskiej –
propozycje reformy”
W dniach 8-9. 02.2011 roku odbyła się w Warszawie międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Departament Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy ze Wspólnotowym Centrum Badań (JRC) oraz Komisją Europejską.
Celem konferencji była wymiana doświadczeń doradców państw członkowskich UE dotycząca wdrażania Systemu Doradztwa Rolniczego – FAS oraz wypracowanie propozycji na nowy okres programowania. System Doradztwa Rolniczego funkcjonuje w krajach Unii Europejskiej od 2007 roku. Korzystanie przez
rolników z usług doradczych w ramach FAS jest w pełni dobrowolne, w większości krajów odpłatne przez rolników, ale z częściowym dofinansowaniem kosztów
usług doradczych rolnikom ze środków Unii Europejskiej.
Czynnikami, które najbardziej różnią rolnictwo poszczególnych państw członkowskich jest struktura gospodarstw, ich wielkość i liczba oraz poziom intensywności i nowoczesności. Stąd też nieco różne doświadczenia w funkcjonowaniu
systemu doradztwa w poszczególnych państwach po kilku pierwszych latach
wdrażania FAS.

2 W Polsce usługi doradcze w ramach „Systemu Doradztwa Rolniczego” w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) 73/2009 realizowane są przez wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego
i izby rolnicze – funkcjonujące i świadczące znacznie szerszy zakres doradztwa rolniczego przed
2007 rokiem – oraz prywatne podmioty doradcze, które uzyskały akredytację Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi po 2007 roku.
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W konferencji uczestniczyli:
– przedstawiciele instytucji doradczych większości państw Unii Europejskiej,
– przedstawiciele Komisji Europejskiej DG AGRI D 3 Inge Van Oost oraz Nicolas Router,
– przedstawiciel JRC (Wspólnotowego Centrum Badawczego UE we Włoszech) - Vincenzo Angileri.
Ze strony polskiej uczestniczyli senatorowie i posłowie senackiej i sejmowej
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, posłowie do Parlamentu Europejskiego, pracownicy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, instytutów badawczych pracujących na rzecz rolnictwa, uczelni wyższych, ARiMR, ARR, wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, urzędów marszałkowskich i izb rolniczych.

Pierwszy dzień konferencji przebiegał według
następującego programu:
■ Otwarcie konferencji Marek Sawicki - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Inge
Van Oost, Komisja Europejska, DG AGRI D3 i Vincenzo Angileri - Wspólnotowe
Centrum Badań Komisji Europejskiej (JRC)
■ System doradztwa rolniczego w Polsce: dr hab.E.Chyłek i dr H.Skórnicki
■ Ocena systemów doradztwa rolniczego w krajach członkowskich UE – sprawozdanie z raportu Komisji UE : Inge Van Oost, Komisja Europejska, DG AGRI D3
■ Omówienie wybranych elementów projektu ENDURE, Centrum Informacji
Rolniczej. Dania
■ Konsultanci rolniczy z dziedziny certyfikowania i szkoleń: Michael Kugler, Niemieckie Izby Rolnicze.
■ Wzrost efektywności i doskonalenie usług w systemie doradztwa rolniczego Pavel Danis, Agroinstitut Nitra, Słowacja.
■ Stanowisko Estonii w sprawie FAS: Diana Laur, Ministerstwo Rolnictwa, Estonia.
■ Tematyka zasobów wodnych w rolniczym systemie doradczym, podręcznik
FAS -Nicolas Router, Komisja Europejska, DG ENV D1
■ Współpraca sektora państwowego i prywatnego. Wspólne rozwiązania technologiczne jutra - Walter Mayer, PROGIS
■ Otwarta dyskusja, wymiana opinii moderowana przez Vincenzo Angileri
■ Podsumowanie dnia
Konferencję rozpoczął Marek Sawicki – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Wyraził przekonanie, że doradztwo rolnicze powinno służyć przede wszystkim
rolnikom. Administracji rządowej i administracji UE tylko w takim zakresie, który równocześnie służy rolnikom. Zadaniem doradztwa nie powinno być podążanie za nieco przestarzałą WPR. Wyraził nadzieję, że spotkanie będzie również
okazją do dyskusji na temat przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej oraz udziału
Europy i rolnictwa europejskiego w światowym wzroście produkcji rolnej. Rol-
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nictwo europejskie musi rozwijać się w taki sposób, aby dążyć do osiągnięcia
zdolności konkurowania w wymiarze światowym. Obecna Wspólna Polityka Rolna nie sprzyja takiemu kierunkowi rozwoju. Powinna zostać gruntownie zreformowana. Opierać się na jak najmniejszej liczbie czytelnych, jednolitych kryteriów
wyrównujących poziomy wsparcia rolników państw członkowskich. Europa powinna produkować żywność, a nie utrzymywać polityki gotowości do produkcji.
Zrównoważony rozwój rolnictwa uwzględniający potrzebę wyżywienia, ochrony
środowiska, produkcji odnawialnej energii, zachowania pozaprodukcyjnych walorów obszarów wiejskich z równoczesnym zachowaniem konkurencyjności produkcji rolniczej wymagał będzie wsparcia ze strony nauki i doradztwa rolniczego.
Inge Van Oost – przedstawicielka Komisji Europejskiej- w swojej wypowiedzi podkreśliła, że „systemy doradztwa rolniczego”, które powstały w państwach
członkowskich Unii Europejskiej na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009,
powstawały ażeby pomóc rolnikom w dostosowywaniu gospodarstw do wymogów wzajemnej zgodności. Doradztwo w tym zakresie powinno być w pełni autonomiczne a wyniki współpracy doradcy z rolnikiem nie powinny być wykorzystywane w działaniach o charakterze administracyjno-kontrolnym. Podkreśliła dwie
ważne kwestie zawarte w raporcie dotyczącym systemów doradztwa rolniczego
w krajach UE, a mianowicie:
– pozostawienie rolnikom decyzji w sprawie korzystania z doradztwa w zakresie dostosowywania gospodarstw do wymogów wzajemnej zgodności jako
w pełni dobrowolną decyzję,
– nie tworzenie nowych służb doradczych, nowych przepisów, a wykorzystanie istniejących zasoby służb doradczych , dostosowując i przygotowując je
do nowych potrzeb rolników.
Dr hab. Eugeniusz Chyłek przedstawiając system doradztwa rolniczego w Polsce wskazywał na jego dużo szerszy zakres działalności aniżeli tylko pomoc rolnikom w dostosowywaniu gospodarstw do wymogów wzajemnej zgodności. W swoim
wystąpieniu zaznaczył, że FAS jest przede wszystkim instrumentem pomocy rolnikom w zakresie wypełniania stosownych wymogów i tym samym unikania kar
finansowych z tytułu nieprzestrzegania zasady wzajemnej zgodności (cross-compliance). Nowe regulacje planowane w ramach WPR po 2014 roku będą wymagły od
działającego systemu doradztwa rolniczego (FAS) poza realizacją zadań wynikających
z zasady wzajemnej zgodności, również realizacji innych obowiązków obejmujących
także minimalne wymogi dotyczące wykorzystania nawozów i środków ochrony
roślin. Wymogi te stanowią część zasady wzajemnej zgodności w przypadku rolników
otrzymujących płatności rolnośrodowiskowe. Dzięki priorytetowemu traktowaniu
w ramach FAS wymogów zasady wzajemnej zgodności oraz praktyk dotyczących
zmniejszania wpływu rolnictwa na klimat, system ten pomaga gospodarstwom rolnym w adaptacji do zmieniających się warunków gospodarowania.
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Dr Chyłek w swoim wystąpieniu odniósł się także do warunków działania doradztwa rolniczego. Do najważniejszych czynników decydujących o efektywności systemu doradztwa rolniczego (FAS) zaliczył kapitał ludzki i stan prawny.
Mają one kluczowe znaczenie dla warunków i jakości działania systemu FAS. Do
ważnych czynników zaliczył również finanse i dostępność rozwiązań wynikających z nauki i badań. Podkreślił, że zakres świadczonych usług w ramach FAS
określany jest standardami wyznaczanymi w ramach WPR, która jest wspierana,
na poziomie Unii Europejskiej współdziałaniem innych polityk, w tym zwłaszcza spójnością polityki naukowej i innowacyjnej . Mówca zwrócił także uwagę na
zagadnienie dostępu do infrastruktury technicznej oraz dostępność do narzędzi
nowoczesnego komunikowania się, zwłaszcza doradców działających w terenie.
Jako bardzo ważny cel doradztwa rolniczego wskazał wspieranie konkurencyjności polskiego rolnictwa w sposób zgodny z wymaganiami Wspólnej Polityki
Rolnej. Podkreslił, że założeniem WPR po 2013 roku jest zaspokojenie rosnących
potrzeb żywnościowych i pozażywnościowych z równoczesnym zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Realizacja tych oczekiwań nie będzie możliwa bez
wdrażania nowych technologii produkcji, bez coraz lepszej współpracy nauki, doradztwa i praktyki rolniczej. Poprawa warunków współpracy między nauką i praktyką rolniczą będzie niezbędna, a potrzeba wdrażania nowych technologii produkcji uwzględniających nowe oczekiwania i uwarunkowania silniejsza niż dotychczas.
Dr Henryk Skórnicki przedstawił przygotowanie doradztwa rolniczego
w Polsce do realizacji potrzeb doradczych rolników w sposób i zakresie jaki wynika z konieczności wdrożenia „Systemu Doradztwa Rolniczego” wynikającego
z rozporządzenia Rady (WE) 73/2009. W Polsce na koniec stycznia 2011 roku instytucjami uprawnionymi do świadczenia usług doradczych dofinansowywanych
z działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów”
w ramach PROW 2007-2013 były:
■ wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego – zatrudniające 2908 uprawnionych doradców,
■ izby rolnicze – zatrudniające 119 uprawnionych doradców,
■ akredytowane prywatne podmioty doradcze – 104 podmioty zatrudniające
219 uprawnionych doradców,
■ 170 podmiotów zatrudniających 317 doradców świadczących usługi doradcze posiadaczom lasów.
Za obligatoryjne dla doradców szkolenia przygotowujące do świadczenia
usług w zakresie udzielania rolnikom pomocy w dostosowywaniu gospodarstw
do wymagań wzajemnej zgodności odpowiedzialne jest Centrum Doradztwa Rolniczego. Centrum Doradztwa Rolniczego prowadzi również listę doradców rolniczych posiadających aktualne uprawnienia do świadczenia usług doradczych
w tym zakresie. Lista dostępna jest na stronie internetowej www.cdr.gov.pl.
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Szkolenia uprawniające do świadczenia usług doradczych w ramach FAS
ukończyła następująca liczba osób – tabela 1.
Tabela 1
Uczestnicy szkoleń przygotowujących do świadczenia usług doradczych
w zakresie dostosowywania gospodarstw do wymogów wzajemnej zgodności
Wyszczególnienie

Ukończyli szkolenie w latach

Razem

2007

2008

2009

2010

Doradcy rolniczy

817

2 285

17

186

3 305

Doradcy rolnośrodowiskowi

454

215

669

Nauczyciele szkół rolniczych

52

Szkolenie podstawowe

Pozostali
Razem

59

111

639

269

178

1 086

1 323

2 983

286

579

5171

–

–

3 084

25

3 109

Szkolenia uzupełniające
Doradcy rolniczy
Doradcy rolnośrodowiskowi

–

–

50

Pozostali

–

–

459

56

515

Razem

–

–

3 593

81

3 674

50

Źródło: Henryk Skórnicki – „Wdrażanie FAS w Polsce” – prezentacja na konferencji
„System Doradztwa Rolniczego w Unii Europejskiej – propozycje reformy”

Centrum Doradztwa Rolniczego przygotowało także metodykę świadczenia
usług doradczych (dostępną na stronie internetowej) oraz prowadzi na swojej
stronie internetowej zakładkę “Cross compliance” zawierającą aktualne informacje, materiały szkoleniowe, prezentacje komputerowe i oprogramowanie ułatwiające doradcom i jednostkom doradztwa rolniczego prowadzenie usług doradczych w zakresie dostosowania gospodarstw do wymogów wzajemnej zgodności.
Rolf Thostrup Poulsen - przedstawiciel Centrum Informacji Rolniczej z Danii
- zaprezentował utworzony system informacji ENDURE. System opracowany jest
dla potrzeb doradców i rolników. Jest to internetowa aplikacja, która służy rozpowszechnianiu wśród doradców wiedzy o integrowanej ochronie roślin i niechemicznych środkach nawożących. System ten jest wielojęzyczny – zawiera również
informacje w języku polskim. Ideą projektu jest gromadzenie w skali międzynarodowej materiałów informacyjnych, szkoleniowych i narzędzi przydatnych w pracy doradczej, w celu wymiany i wspólnego użytkowania. Zrzesza około 3500 pracowników doradztwa rolniczego i korzysta z niego około 90% duńskich rolników.
Umożliwia kontakt pomiędzy doradcami i badaczami. W trosce o wysoką jakość
informacji naukowcy z ENDURE sprawdzają wszystkie treści przed ich publikacją
na stronie. Sieć ENDURE umożliwia podejmowanie dyskusji z innymi doradca-
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mi. Do Sieci należą doradcy z różnych miejsc w Europie, którzy chętnie korzystają
z możliwości podzielenia się wiedzą z innymi doradcami z regionu. Doradcy odgrywają ważną rolę w ocenie treści i wskazywaniu nowych informacji. Jednym z problemów jest silna przewaga doradców z Europy północnej i zachodniej. W związku
z tym zachęcał przedstawicieli wszystkich państw uczestniczących w konferencji do
odwiedzenia strony internetowej ENDURE - www.endure-network.eu/
bezpieczeństwa.
Posiada
bogatą ofertę
szkoleń.doradców
Ukończenie
systemu szkoleń
Michael Kugler
– przedstawił
działania
zwiększające
wdrażanie
pozwala
na uzyskanie
CECRA
(Certificate
European Consultants
FAS w ramach
sieci certyfikatu
izb rolniczych
w krajach
UniiforEuropejskiej.
Edukacjąini doRural
Areas)dla ponad 5 milionów rolników, przedsiębiorców wiejskich oraz lokalradztwem
nych
społeczności
zajmuje sięzaproponował
130 niezależnych
izb w 14 krajach
W
nawiązaniu
do wiejskich
celów konferencji
przekształcenie
FASUE.
i Ich
poszerzenie
jego transfer
zakresu w
kierunku czynnika
wspierającego
wdrażanie
zadaniem jest
technologii
z nauki(narzędzia)
do gospodarstw
i przekaz
informacji
innowacji
w rolnictwie
według
schematu
jak na rysunek1.
o potrzebach
praktyki
rolniczej
do nauki.
Rysunek 1
Rysunek 1
Przekształcenie FAS w czynnik wspierający innowacje
Przekształcenie FAS w czynnik
innowacje
w gospodarstwach rolnych
wwspierający
gospodarstwach
rolnych
Działanie 1
Eksperymenty w gospodarstwach
i na obszarach wiejskich

Działanie 4
Działanie 2
Rozwój metod i narzędzi
upowszechniania

Praca w sieci
i wymiana dobrych
praktyk na poziomie
regionalnym,
krajowym
i międzynarodowym

Działanie 3
Szkolenie i doradztwo
dla rolników i liderów
społeczności wiejskich
Źródło: Michael Kugler –„Działania doradcze dla polepszenia sytemu doradztwa rolniczego”
Źródło: Michael Kugler –„Działania doradcze dla polepszenia sytemu doradztwa
- prezentacja na konferencji - „System Doradztwa Rolniczego w Unii Europejskiej –
rolniczego” - prezentacja na konferencji - „System Doradztwa Rolniczego w Unii
propozycje reformy”

Europejskiej – propozycje reformy”.

Platformą wymiany informacji i doświadczeń dla doradców jest IALB - In-

Diana
Laur –Academy
reprezentująca
Departament
i Rozwoju
Ministerstwa
ternational
of Consultants
inBadań
Agriculture,
Home
Economics and Rural
Rolnictwa Estonii- przedstawiła funkcjonowanie FAS w Estonii.

Development (Międzynarodowa Akademia dla Doradztwa Rolniczego Gospo-

Działalność
doradcza prowadzona
jest odStanowi
1989 r. System
doradztwa
jest800 osób i instydarstwa Wiejskiego
i Rozwoju Wsi).
sieć łącząca
ponad
zdecentralizowany i składa się z 15 ośrodków doradztwa współpracujących głównie
ze stowarzyszeniami producentów lub rolników. Od stycznia 2010 r. funkcję
koordynatora pełni Fundacja Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ogółem zatrudnionych
jest 207 doradców (hodowla zwierząt, produkcja roślinna, finanse, leśnictwo,
pszczelarstwo itd.).
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tucji. Zajmuje się różnymi formami szkoleń dla doradców, wymianą doświadczeń
w skali międzynarodowej, prognozowaniem trendów i zmian w rolnictwie, wspieraniem jakości doradztwa rolniczego z punktu widzenia jego bezpieczeństwa. Posiada bogatą ofertę szkoleń. Ukończenie systemu szkoleń pozwala na uzyskanie
certyfikatu CECRA (Certificate for European Consultants in Rural Areas)
W nawiązaniu do celów konferencji zaproponował przekształcenie FAS i poszerzenie jego zakresu w kierunku czynnika (narzędzia) wspierającego wdrażanie
innowacji w rolnictwie według schematu jak na rysunku 1.
Diana Laur – reprezentująca Departament Badań i Rozwoju Ministerstwa
Rolnictwa Estonii- przedstawiła funkcjonowanie FAS w Estonii.
Działalność doradcza prowadzona jest od 1989 r. System doradztwa jest zdecentralizowany i składa się z 15 ośrodków doradztwa współpracujących głównie
ze stowarzyszeniami producentów lub rolników. Od stycznia 2010 r. funkcję koordynatora pełni Fundacja Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ogółem zatrudnionych
jest 207 doradców (hodowla zwierząt, produkcja roślinna, finanse, leśnictwo,
pszczelarstwo itd.).
Strukturami stanowiącymi i działającymi w obszarze doradztwa rolniczego
w Estonii są:
Ministerstwo Rolnictwa które:
– ustanawia prawne i finansowe ramy działania systemu doradztwa,
– określa warunki i wybór ośrodków doradztwa,
– zarządza działaniami w ramach estońskiego Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013 w zakresie wsparcia w postaci doradztwa oraz szkoleń,
– opracowuje ramy i narzędzia świadczenia usług doradczych w dziedzinie
zasady wzajemnej zgodności i bezpieczeństwa pracy,
– przeprowadza badania dotyczące FAS.
Centrum Koordynacji (od 2010 r. Fundacja Rozwoju Obszarów Wiejskich),
którego zadania to:
– rozwijanie systemu i służb doradztwa rolniczego,
– zbieranie i analizowanie informacji zwrotnych,
– komunikacja z instytucjami badawczymi,
– organizacja szkoleń i staży dla doradców,
– tworzenie narzędzi doradztwa (programów, analiz ryzyka itd.),
– aktualizowanie portalu www.pikk.ee poświęconego zagadnieniom rolnictwa i obszarów wiejskich.
Ośrodki doradztwa, których zadania to:
– zapewnianie dostępu do usług doradztwa indywidualnego i rozpowszechnianie informacji na danym obszarze,
– kierowanie rolników do wyspecjalizowanych doradców zgodnie z potrzebami danego producenta,
– organizacja akcji informacyjnych – dni szkoleń,
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– uzyskiwanie informacji zwrotnych od producentów i przekazywanie ich za pośrednictwem Centrum Koordynacji politykom, ministerstwu, naukowcom itd.
– praca w zespole na rzecz rozwijania całego systemu doradztwa.
Wdrażanie FAS poprzedzone było kampanią informacyjną wśród rolników.
Działania te okazały się niewystarczające. Aby ulepszyć promocję, pod koniec
2010 r. agencja marketingowa przeprowadziła kampanię marketingową (na zlecenie Fundacji Rozwoju Obszarów Wiejskich), której celem było przekazywanie
konkretnym grupom docelowym i ogółowi społeczeństwa informacji na temat
służb doradczych, ich działań i możliwości, a tym samym umożliwienie służbom
doradczym realizacji ich celów, wizji i misji.
Zalecenia agencji marketingowej:
– jednolite znaki graficzne służb doradczych – logo, hasło, materiały (papier
listowy itd.), stroje, identyfikatory itd. ,
– intensywniejsza komunikacja zewnętrzna – informacje prasowe na temat
usprawnień/nowości w systemie, więcej szczegółowych materiałów informacyjnych i szersza skala promocji działań,
– lepsza komunikacja wewnętrzna (wykazy adresów doradców itd.),
– małe zmiany mają istotne znaczenie, lecz należy rozważyć także te duże –
takie jak zmiana nazwy służb.
W Estonii działa system oceny kwalifikacji doradców. Najwyższe stopnie kwalifikacji to V i VI stopień. Doradca rolniczy może wnioskować o przyznanie mu
V i VI stopnia kwalifikacji po spełnieniu następujących warunków:
– V stopień - wykształcenie wyższe i trzy lata praktyki lub szkolenie zawodowe i pięć lat praktyki,
– VI stopień - wykształcenie wyższe i trzy lata praktyki jako doradca.
Certyfikat zawodowy jest ważny przez okres 3–5 lat. Ocenia się umiejętności,
wiedzę i doświadczenie zawodowe, uwzględnia się też szkolenia.

Wdrażanie minimalnych wymagań wzajemnej zgodności w Estonii
realizowane jest poprzez:
■ szkolenia dla doradców i rolników,
■ narzędzie doradztwa – lista kontrolna dla doradców, - informacje na piśmie,
poradnik, broszura, strona internetowa www.pikk.ee/nouetelevastavus ,
■ tylko doradcy z certyfikatem w zakresie zasady wzajemnej zgodności mogą
świadczyć usługi doradztwa w tej dziedzinie,
■ w Estonii pracuje 56 certyfikowanych doradców.
Szkolenia dla doradców:
– 24–godzinne szkolenie dotyczące wszystkich norm i wymogów połączone
ze szkoleniem praktycznym w gospodarstwach,
– szkolenia aktualizujące i uzupełniające dla certyfikowanych doradców,
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– szkolenia dla doradców w zakresie ochrony rolno-środowiskowej organizowane przez Centrum Koordynacji.
Usługi doradcze w zakresie oceny dostosowania gospodarstw do wymagań
wzajemnej zgodności:
– usługi doradcze w zakresie oceny dostosowania gospodarstw do wymagań
wzajemnej zgodności obejmują wszystkie wymogi SMR i GAEC,
– w 2009 roku – rolnicy złożyli 42 wnioski z zakresu oceny dostosowania,
– w 2010 roku – rolnicy złożyli 74 wnioski z zakresu oceny dostosowania.
Doradztwo w zakresie dostosowania gospodarstw do wymagań wzajemnej
zgodności i kontrole gospodarstw w tym zakresie prowadzą oddzielne instytucje.
Kontrole administracyjne przeprowadza Estońska Rada Rejestrów i Informacji Rolniczych (PRIA). Kontrole na miejscu (w gospodarstwie) prowadzą: PRIA, Inspektorat Środowiskowy, Rada Weterynarii i Żywności, Inspektorat Produkcji Roślinnej.
Instytucje kontroli uczestniczą w dniach informacyjnych dla doradców, podczas
których omawia się przeprowadzone wizyty kontrolne i stwierdzone naruszenia.
Nicolas Rouyer z Komisji Europejskiej (DG ds. Środowiska, Jednostka ds. Wód)
w swoim wystąpieniu przedstawił plany Komisji Europejskiej dotyczące włączenia
ochrony wód do usług doradczych w ramach FAS. Przypomniał, że już obecnie
minimalne wymagania wzajemnej zgodności dla gospodarstw rolnych obejmują
minimalne normy Dobrej Kultury Rolnej i wymogi dotyczące ochrony środowiska, a w tym wiele wymagań sprzyjających ochronie czystości wód (dodatkowe wymogi na Obszarach Szczególnie Narażonych, zakaz stosowania osadów na terenach
podmokłych, itd). W związku z tym FAS ma niewątpliwie pośredni pozytywny
wpływ na polepszenie czystości wód – ułatwia rolnikom przestrzeganie wymagań
wzajemnej zgodności. Niepokojącym jest małe zainteresowanie rolników korzystaniem z doradztwa w ramach FAS. Wskazał, jako bardzo prawdopodobne, włączenie
ochrony wód i działań na rzecz ochrony klimatu do FAS po reformie WPR.
„Włączenie ramowej dyrektywy wodnej do zakresu stosowania zasady
wzajemnej zgodności zostanie rozważone, jak tylko wspomniana dyrektywa
zostanie wdrożona, a obowiązki rolników w zakresie ich działalności zostaną
dokładnie określone”.
(Komunikat Komisji w sprawie reformy WPR z dnia 18 listopada 2010 r.)

Przypomniał również, że rok 2012 będzie rokiem wody w Europie.

Plan ochrony zasobów wodnych Europy będzie:
– zawierał ocenę wdrożenia i skuteczności bieżących strategii i środków w zakresie zapewniania ochrony i dostępności zasobów wodnych UE,
– zwracał uwagę na coraz większą wrażliwość środowiska wodnego w kontekście stwierdzania, czy istniejące środki i narzędzia są wystarczające,
– zawierał ocenę potencjalnych nowych instrumentów zapewnienia zrównoważonego użytkowania dobrej jakości wody w UE w dłuższym okresie,
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– dokonywał syntezy zaleceń opartych na ewaluacji oraz zawierał propozycje nowych inicjatyw, włączając, w zależności od okoliczności, również te
o charakterze ustawodawczym.
Dr Walter H. Mayer - przedstawiciel firmy PROGIS z Austrii przedstawił
przyszłościowy model zintegrowanych technologii informatycznych do wykorzystania w zarządzaniu na różnych poziomach w rolnictwie, poczynając od zarządzania polem, poprzez gospodarstwo, dalej region czy większe obszary. System
informatyczny stanowiący podstawę nowoczesnego zarządzania zawiera bardzo
dokładne ortofotomapy z poszczególnymi polami i uprawami w gospodarstwie
i regionie. W połączeniu z wynikami zasobności gleb i stacjami meteorologicznymi pozwala przygotowywać informacje potrzebne do bieżącego zarządzania
polami w gospodarstwie, sporządzania bilansu azotu i CO2. Można przy jego pomocy szacować wystąpienie niektórych rodzajów ryzyka w rolnictwie, planować
uprawy pod potrzeby lokalnego przemysłu przetwórczego, produkcję surowców
odnawialnych pod potrzeby produkcji energii z odnawialnych źródeł, transport
lokalny, prowadzić kontrolę dopłat bezpośrednich na podstawie struktury upraw
i ich lokalizacji. Szeroki zakres informatycznego wsparcia wykracza poza zainteresowania pojedynczych gospodarstw, stąd możliwe i potrzebne jest partnerstwo
publiczno-prywatne do pełnego wykorzystania istniejących i funkcjonujących
możliwości informatycznych. System wykorzystywany jest między innymi w południowych landach Niemiec przez cukrownie Südzucker oraz Niemieckie Zrzeszenie Użytkowników Maszyn (German Machine Cooperatives).
Po wygłoszeniu referatów rozpoczęła się dyskusja, którą moderował Vincenzo
Angileri – z Wspólnotowego Centrum Badawczego UE we Włoszech.
We wstępie do dyskusji, mając na uwadze cel konferencji i jej przyszłe znaczenie dla wprowadzenia ewentualnych zmian FAS, odwołał się do raportu Komisji Europejskiej dotyczącego funkcjonowania Systemu Doradztwa Rolniczego
przygotowanego na podstawie informacji zebranych z państw członkowskich UE.
Z raportu wynika, że nie wszyscy rolnicy korzystają z doradztwa w ramach FAS.
Dotyczy to szczególnie właścicieli mniejszych gospodarstw. W związku z tym zachęcił uczestników do wypowiedzi w następujących trzech obszarach:
– bariery w korzystaniu z rolniczych usług doradczych i finansowanie doradztwa rolniczego,
– „System doradztwa rolniczego” (FAS) w kontekście reformy WPR i wymiana doświadczeń krajów UE - Platforma Informacji FAS,
– zależności między różnymi instrumentami doradztwo, szkolenia, przepływ
informacji, badania.
Jako pierwszy głos w dyskusji zabrał przedstawiciel z Włoch informując, że
rolnicy włoscy wykorzystali około 3% środków przeznaczonych na wsparcie doradztwa w ramach FAS, w latach 2007-2013. Obawiają się, że doradztwo w zakre-
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sie dostosowania gospodarstw do wymogów wzajemnej zgodności będzie przyczynkiem do sprawdzania gospodarstwa przez instytucje kontrolne. Zaproponował poszerzenie zakresu dofinansowywanych usług doradczych o zagadnienia
związane z rozwojem zrównoważonego gospodarowania, a także uwzględnienie
w ramach FAS doradztwa w zakresie aktualnie występujących w gospodarstwie
problemów, powiększając równocześnie kwotę dofinansowania adekwatnie do
faktycznego zakresu usług doradczych.
Pani Alicja Rynkiewicz z Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej wskazała na
potrzebę finansowania – w ramach Systemu Doradztwa Rolniczego - doradztwa
dla rolników gospodarujących na Obszarach Szczególnie Narażonych, na których
wszyscy rolnicy zobligowani są w ramach wymogów wzajemnej zgodności do
sporządzania planów nawożenia i bilansu azotu. Proponowała objęcie tych usług
doradczych dofinansowaniem w wysokości umożliwiającej rolnikom wywiązanie
się z dodatkowych obowiązków wynikających z gospodarowania na OSN.
Przedstawiciel Szkocji poinformował uczestników, że w jego kraju doradztwo
w zakresie dostosowania gospodarstw do cross compliance prowadzone jest przez
prywatne podmioty doradcze. Skupia się głównie na zagadnieniach ochrony wód
oraz działaniach związanych z ochroną klimatu.
Przedstawicielka Holandii również zwracała uwagę na możliwość realizacji
w ramach FAS wyzwań stawianych przed nową WPR po 2013, w ramach której
kwestie przeciwdziałania zmianom klimatycznym mają priorytetowy charakter.
Mimo, że rolnicy nie są zainteresowani i nie widzą bezpośredniego związku dotyczącego sposobu prowadzenia produkcji rolniczej z jego oddziaływaniem na
zmiany klimatyczne to jednak przestrzeganie norm Dobrej Kultury Rolnej, takich jak zachowanie czy zwiększanie zawartości próchnicy w glebie, przyczynia
się do zwiększenia możliwości zatrzymania wody w glebie i pośrednio – biorąc
pod uwagę – duże powierzchnie rolniczo użytkowanych gruntów, może oddziaływać na zmiany klimatyczne. Jest to – oprócz innych kwestii dotyczących ochrony
środowiska naturalnego – wystarczający powód, ażeby starać się o dobre funkcjonowanie usług doradczych i szukanie sposobów poprawienia efektywności jego
funkcjonowania.
Wiktor Szmulewicz – prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił uwagę,
że w warunkach polskich udział rolników w opłacie usług doradczych z zakresu cross-compliance wynosi faktycznie ponad 40% całkowitego kosztu. Doradztwo
z tego zakresu wymaga dużego nakładu pracy, wymaga często kilku wizyt w gospodarstwie. Taka forma doradztwa jest przez rolników najbardziej oczekiwana –
rolnicy oczekują bezpośredniego kontaktu z doradcami. Dla wielu rolników jest to
jednak zbyt kosztowna usługa doradcza. Wnioskował o poszerzenie zakresu usług
doradczych dofinansowywanych z działania „Korzystanie z usług doradczych
przez rolników i posiadaczy lasów”. Rozszerzenie zakresu dofinansowywanych
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usług doradczych jest dobrym rozwiązaniem i warto czynić starania o dalsze jego
poszerzenie.
Henryk Skórnicki - nawiązując do wypowiedzi prezesa Szmulewicza oraz
przedstawiciela Włoch stwierdził, że obecny system finasowania usług doradczych w ramach PROW jest dla dużych gospodarstw oraz przedstawił propozycję
dotyczącą wprowadzenie koniecznych zmian w sposobie finansowania i zakresie usług doradczych w przyszłym okresie programowania. Dotyczyło to między
innymi wprowadzenia większej elastyczności w poziomie dofinansowania usług
doradczych w ramach PROW 2014 – 2020, stwarzając możliwość w zależności
od struktur rolnych w poszczególnych państwach członkowskich pokrycia 100 %
kosztów usługi oraz wprowadzenie możliwości rozliczania usług doradczych bezpośrednio przez podmioty doradcze dla doradztwa grupowego.
Pan Krzysztof Ardanowski – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi sejmiku województwa Kujawsko-pomorskiego wskazywał na potrzebę
wspierania przez doradztwo nowej WPR. Wspieranie konkurencyjności wymagało będzie współpracy doradztwa z nauką i integracji z oświatą rolniczą dla większej efektywności w realizowaniu nowych celów. Ważne jest już obecnie, ażeby
po przejęciu nadzoru nad ośrodkami doradztwa rolniczego sejmiki wojewódzkie
uwzględniały w swoich planach działania angażowanie doradztwa rolniczego do
realizacji zadań wspierających rozwój wsi i rolnictwa.
Przedstawiciel Cypru wnioskował o większe środki finansowe na dofinansowywanie usług doradczych dla rolników.
Przedstawiciele Dani, Irlandii Północnej i Teagasc odnieśli się w swoich wypowiedziach do zaproponowanego przez prowadzącego dyskusję tematu stosowania różnych form i metod pracy doradczej dla polepszenia jej skuteczności.
Wskazywali na duże znaczenie systemu informacji dla doradców zajmujących się
problematyką cross-compliance, wspólnych spotkań doradców w celu wymiany
doświadczeń, tworzenia sieci gospodarstw „pokazowych” (Irlandia Północna)
oraz wykorzystania wyników urzędowej kontroli gospodarstw w zakresie spełniania minimalnych wymogów wzajemnej zgodności w gospodarstwach jako źródła
informacji o najczęściej występujących w gospodarstwach nieprawidłowościach.
Dr Eugeniusz Chyłek również wskazywał na potrzebę tworzenia systemu informacji dla potrzeb FAS, ale nie tylko w jego dotychczasowym wymiarze, lecz
w dużo szerszym zakresie jaki wynikał będzie z nowych zadań doradztwa rolniczego po 2013 roku, włączając w to również możliwość rozszerzenia zakresu FAS,
gdyż takie sugestie przedstawiane były w trakcie konferencji.
Głos w dyskusji zabrała również Pani Inge Van Oost. Ustosunkowała się do
kilku poruszanych w dyskusji tematów, a mianowicie:
1) skoro rozporządzenie Rady (WE) 73/2009 nie zawiera już priorytetowego korzystania z FAS przez właścicieli dużych gospodarstw (taki zapis był
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w rozporządzeniu Rady (WE) 1782/2003), małe gospodarstwa powinny być
również objęte doradztwem w zakresie cross compliance i należy podjąć
działania w kierunku stworzenia lepszych warunków do korzystania z tego
doradztwa przez właścicieli mniejszych gospodarstw,
2) dla lepszego korzystania z doradztwa ważny jest zgłaszany postulat, ażeby
zakres FAS uwzględniał potrzeby rolników co może oznaczać potrzebę poszerzenia zakresu doradztwa realizowanego w ramach FAS i ten kierunek
zmian FAS powinien być przedmiotem dyskusji,
3) potrzebna jest większa częstotliwość korzystania z doradztwa w zakresie
dostosowania gospodarstw do wymagań wzajemnej zgodności, będzie to
prawdopodobnie wiązało się z przeznaczeniem większych środków na dofinansowanie usług doradczych z tego zakresu. Takie postulaty możliwe będą
do realizacji prawdopodobnie w ramach nowej WPR.
W posumowaniu pierwszego dnia konferencji Pan Vincenzo Angileri przedstawił następujące wnioski:
1. Konferencja jest dobrą okazją do wymiany doświadczeń doradców pracujących w ramach FAS w różnych krajach, o zróżnicowanym rolnictwie, gospodarstwach rolnych.
2. W codziennej pracy bardzo przydatna doradcom byłaby możliwość wymiany informacji i w tym celu proponuje utworzenie portalu poświęconego
zagadnieniom funkcjonowania FAS, stosowanym w pracy doradczej narzędziom oraz krajowym systemom informacji dla doradców i rolników.
W drugim dniu konferencji uczestnicy wyjechali do Oddziału Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu (jedna grupa) i Oddziału Mazowieckiego Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Płońsku (druga grupa).
W trakcie spotkania w Oddziale CDR w Radomiu uczestnicy zapoznali się
z działaniami Centrum Doradztwa Rolniczego w zakresie doskonalenia i przygotowywania doradców do udzielania pomocy rolnikom w dostosowywaniu gospodarstw do minimalnych wymagań wzajemnej zgodności oraz systemem przygotowania doradców rolnośrodowiskowych.
W trakcie spotkania zaprezentowano system doskonalenia doradców w CDR,
ze szczególnym uwzględnieniem wymogów wzajemnej zgodności, programy i zakres szkoleń oraz narzędzia pracy doradczej. Ponadto uczestnicy zwiedzili Pokazowe Gospodarstwo Ekologiczne w Chwałowicach stanowiące bazę praktycznego
szkolenia doradców i rolników.
W Oddziale Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poświętnem
dyrektor MODR Sylwester Grotkowski oraz dyrektor Oddziału w Poświętnem
Pani Agata Sosińska przedstawili szczegółowo zakres działalności Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, ze szczególnym zaprezentowaniem zakresu
działań i stosowanych procedur dotyczących doradztwa w obszarze dostosowywania gospodarstw do minimalnych wymagań wzajemnej zgodności. MODR,
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podobnie jak wszystkie jednostki doradztwa rolniczego w Polsce, został z mocy
ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich (Dz.U.2007, Nr 64, poz.427) upoważniony i równocześnie zobligowany
do świadczenia rolnikom usług doradczych w zakresie udzielania pomocy w dostosowywaniu gospodarstw do minimalnych wymagań wzajemnej zgodności.
Korzystanie z tego zakresu doradztwa przez rolników jest dobrowolne. Doradztwo z tego zakresu stanowi w MODR, podobnie jak we wszystkich publicznych
jednostkach doradztwa rolniczego w Polsce, tylko część znacznie szerszego zakresu działalności informacyjnej, edukacyjnej, upowszechnieniowej i doradczej.
W krajach Unii Europejskiej, w których przed wprowadzeniem obowiązkowego
FAS funkcjonowało tylko doradztwo komercyjne lub doradztwo zostało utworzone ze względu na obowiązek wdrażania „Systemu doradztwa rolniczego” (FAS)
wynikający z rozporządzenia Rady (WE) 73/2009, usługi doradcze ograniczają się
często do udzielania rolnikom pomocy w dostosowania gospodarstw do wymogów wzajemnej zgodności.
e-mail: e.matuszak@cdr.gov.pl
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HENRYK BURCZYK1),
MIECZYSŁAW KOWALSKI2), MARIA KOWALSKA2)
1)Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich Poznań
2)Gospodarstwo Hodowlano-Nasienne KOW-MAR Błaszki

PRZYDATNOŚĆ ENERGETYCZNA NOWEJ ODMIANY KONOPI
WŁÓKNISTYCH „WIELKOPOLSKIE”
1. Wprowadzenie
W 2002 roku dyrektor Instytutu Włókien Naturalnych w Poznaniu zlecił dr M.
Kowalskiemu hodowcy roślin w KOW-MAR Błaszki, wyhodowanie nowej odmiany konopi włóknistych, lepiej plonującej od aktualnie uprawianych, dla potrzeb
przemysłu celulozowo-papierniczego i energetycznego [Burczyk 2005, 2008].
Istniejące odmiany służą głównie dla pozyskiwania włókna wykorzystywanego na potrzeby przemysłu włókienniczego lub na cele pozawłókiennicze (przemysł motoryzacyjny, budowlany, kompozytowy itp.).
Prace rozpoczęto od zgromadzenia genetycznego materiału wyjściowego dla
przygotowania form rodzicielskich. Biotypy roślin pochodziły głównie z zagranicznych ośrodków hodowlanych i banku genów IWN. Szczególną uwagę zwrócono na formę konopi typu Cannabis Gigantheus pochodzącą z Włoch.
W hodowli stosowano klasyczne metody krzyżowania form rodzicielskich,
w celu wywołania nowych pożądanych zmienności fenotypowych. Następnie
w kolejnych pokoleniach prowadzono ocenę uzyskanego materiału krzyżówkowego. W wyniku selekcji dokonywano wyboru pojedynków, które stanowiły
początek nowych rodów. Z uwagi na obcopylność konopi włóknistych, program
hodowlany realizowano pod izolatorami.
Dobrze zapowiadające się nowe rody porównywano najpierw we własnym
gospodarstwie KOW-MAR a następnie w państwowych stacjach oceny odmian
(COBORU). Najlepiej plonujący ród nr IWN – 407 został w dniu 6 marca 2009
roku wpisany do rejestru nowych odmian pod nazwą Wielkopolskie.
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2. Wartość energetyczna konopi włóknistych „Wielkopolskie”
Z porównania wybranych rodów konopi włóknistych (tabela1), jakie badano w latach 2005-2007 wynika, że ród IWN – 407, wyróżniał się wyższymi plonami powietrznie suchej masy słomy (16 % wilgotności) i nasion oraz większą
zawartością włókna i olejków eterycznych od wzorca (Białobrzeskie). Inne rody
(IWN – 104 i IWN – 204) wyróżniały się większą zawartością celulozy, która jest
niezbędna w produkcji masy celulozowo-papierniczej. Wszystkie porównywane
rody hodowlane miały zawartość THC (Delta – 9 –tetrahydrocannabinol)1 daleko
poniżej obowiązującej normy (0,20 %).
W latach 2008-2009 porównywano w gospodarstwie KOW-MAR oraz w państwowych stacjach oceny odmian dobrze zapowiadające się nowe rody konopi
z odmianami wzorcowymi, których wyniki przedstawiono w tabeli 2.
Tabela 1
Wartość gospodarcza nowych rodów konopi włóknistych
w KOW-MAR Błaszki w latach 2005 – 2007

1

Białobrzeskie

26,3

3,87

Celuloza
plon
%
w t/ha
45,9
6,75

2

IWN – 104

20,5

1,02

22,9

3,73

51,2

8,37

0,33

3

IWN – 204

19,0

1,03

25,1

3,96

50,2

7,90

0,43

0,0162

4

IWN - 304

20,7

0,80

28,4

4,96

46,1

8,04

0,38

0,0199

5

IWN – 407

22,1

1,39

27,9

5,03

44,3

7,99

0,56

0,0330

6

IWN – 507

19,1

1,29

24,0

3,49

45,5

6,64

0,46

0,0615

L.p.

Odmiana
i nowe rody

Plony w t/ha
p.s.m.
nasion
słomy
18,0
0,87

Włókno ogólem
%

plon t/ha

Zawartość w %
olejki
THC
eteryczne
0,31
0,0472
0,0271

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 2

Plony odmian i nowych rodów konopi włóknistych
w KOW-MAR Błaszki w latach 2008-2009
L.p.

Plony suchej masy w t/ha Masa 1000
Plony względne
Odmiany i nowe rody
nasion
konopi włóknistych ogółem słomy nasion
ogółem słomy nasion
wg

Masa 1000
nasion
wg

1

Białobrzeskie

16,9

16,3

0,68

15,3

2

Beniko

16,2

15,5

0,67

14,6

100

100

100

100

3

Wielkopolskie

22,4

21,1

1,29

15,4

135

132

191

103

4

IWN-104

20,8

19,8

0,97

15,7

126

124

143

105

5

IWN-608

21,9

20,7

1,20

17,0

132

130

177

114

6

IWN- 708

23,0

22,0

1,06

16,4

139

138

156

110

Źródło: Opracowanie własne.
1 Główna substancja psychoaktywna z grupy kannabinoidów zawarta w konopiach.
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Jak wskazują liczby zamieszczone w tabeli 2, to nowa odmiana Wielkopolskie
wyróżnia się wyższymi o ok. 30 % plonami suchej masy słomy oraz większymi
o ok. 90 % plonami nasion od odmian wzorcowych (Białobrzeskie, Beniko). Poza
tym na uwagę zasługują również rody nr IWN – 708 i IWN – 608, charakteryzujące się wysokimi plonami słomy i nasion.
W doświadczeniach polowych wykonanych w stacjach doświadczalnych COBORU, stwierdzono występowanie męskich osobników konopi (płaskonie), które
nie stanowiły przeszkody w rejestracji nowej odmiany przeznaczonej do produkcji biomasy na potrzeby energii odnawialnej. Jednak zgodnie z polską normą nasienną, płaskonie powinny być usunięte w następnym pokoleniu przy pomocy
selekcji negatywnej podczas reprodukcji materiału siewnego.

Przydatność nowej odmiany konopi Wielkopolskie dla potrzeb energii
odnawialnej, porównywano z produktywnością biomasy Sucrosorga 506
(odmiana sorgo cukrowego), kukurydzy Opoka i konopi Białobrzeskie
w doświadczeniach wykonanych w Z.D. Stary Sielec w latach 2007-2009.
Produktywność biomasy jednorocznych roślin energetycznych
w latach 2007-2009 w Z.D. Stary Sielec (loco pole)
L.p.

Wyszczególnienie

Sucrosorgo 506

Kukurydza
Opoka

Tabela 3

Konopie włókniste

1

Plony suchej masy w t/ha

26,1

20,1

Białobrzeskie
16,3

Wielkopolskie
21,1

2

Wartości energetyczne w GJ/ts m.

18,8

19,9

19,3

3

Wydajność energetyczna w GJ/ha

492

401

316

19,2
405

4

Koszty produkcji w zł/ha

3115

3451

3078

3278

5

Koszty produkcji w zł/t s.m.

119

171

189

155

6

Koszty produkcji w zł/GJ

6,33

8,63

9,74

8,09

Źródło: Opracowanie własne.

Uzyskane wyniki przedstawione w tabeli 3 wskazują, że odmiana Wielkopolskie przewyższa plonami odmianę Białobrzeskie, dorównuje kukurydzy, ustępując tylko produktywnością biomasy Sucrosorgu 506 [Burczyk 2008].
Zatem wysoka wartość i wydajność energetyczna jak też niskie koszty produkcji nowej odmiany Wielkopolskie, wskazują na bardzo dobrą przydatność konopi
włóknistych dla potrzeb energii odnawialnej.
Jednak w warunkach naszego kraju wykorzystywanie biomasy z konopi włóknistych dla produkcji zielonej energii jest uzależnione od postulowanej przez Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich (IWNiRZ) nowelizacji ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii, umożliwiającej ich użytkowanie również na potrzeby energii odnawialnej.
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Tymczasem nowa odmiana Wielkopolskie może być wykorzystywana do produkcji surowca dla potrzeb przemysłu celulozowo-papierniczego, motoryzacyjnego, budowlanego, kompozytowego itp. [Burczyk 2006].
Wobec wykonania zleconego w 2002 roku zadania wyhodowania nowej odmiany konopi włóknistych, decyzją dyrektora IWN i RZ przekazano w dniu 24
marca 2010 roku materiały hodowlane i nasienne nowej odmiany Wielkopolskie
do Instytutu w Poznaniu, w celu dalszego prowadzenia hodowli zachowawczej
oraz reprodukcji materiału siewnego.

3. Wnioski
Na podstawie wyżej przedstawionych wyników hodowli i doświadczeń można
wyprowadzić następujące wnioski:
1. Nowa odmiana konopi włóknistych Wielkopolskie daje ok. 30 % wyższy
plon suchej masy słomy i ok. 90 % wyższy plon nasion od odmian wzorcowych Białobrzeskie i Beniko.
2. Odmiana Wielkopolskie dorównuje plonami suchej masy i wydajnością
energetyczną biomasie kukurydzy, przy niższych kosztach produkcji słomy
i bioenergii (<10 zł/GJ), ustępując tylko większej produktywności biomasy
Sucrosorga 506.
3. IWNiRZ w Poznaniu, do którego przekazano materiał hodowlany i nasienny nowej odmiany Wielkopolskie powinien dalej prowadzić hodowlę zachowawczą i reprodukcję materiału siewnego.
LITERATURA
1. Burczyk H., Kowalski M., Pławuszewski M., (2005): The trends and methods of hemp
breeding in Poland. Journal of Natural Fibres, Nr 2/2005; 25-33.
2. Burczyk H., Grabowska L., Kowalski M., (2006): Industrial hemp as a alternative to
wood pulp. Centre of Excellence in Plant Agrobiology and Molecular Genetics. PAGEN. PAN, Poznań, Vol. 5, 159-168.
3. Burczyk H., Grabowska L., Kołodziej J., Strybe M. (2008): The Industrial hemp as a raw
material in the energy production. Journal of Industrial Hemp. Vol. 13 (1). 37-48.
4. Burczyk H., Kołodziej J., Kowalska M. (2008): Konkurencyjność konopi włóknistych
i kukurydzy jako roślin energetycznych w zależności od sposobu ich wykorzystania.
Materiały XII Konferencji Naukowej IUNG-PIB. Puławy, 4-5.
e-mail: henryk.burczyk@iwnirz.pl
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NOWOŚCI WYDAWNICZE
„Przestrzenne, społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie obszarów wiejskich
w Polsce”. Praca zbiorowa pod redakcją naukową Moniki Stanny i Mirosława Drygasa, Wydawca: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii
Nauk, Warszawa 2010, s. 227.
Publikacja powstała jako efekt współpracy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi oraz Instytutu Rozwoju wsi i Rolnictwa PAN. Porusza wiele istotnych zagadnień, jak m. in.: przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich, dynamika rozwoju tych obszarów, tendencje zmian
w odniesieniu do aktywności zawodowej ludności z terenów wiejskich, procesy
urbanizacji na obszarach wiejskich. W publikacji przedstawiono regionalne zróżnicowanie absorpcji wsparcia unijnego i atrakcyjności inwestycyjnej, towarowej
produkcji rolniczej. Podjęto też tematykę związaną z rolą kapitału społecznego
i instytucjonalnego w procesie rozwoju obszarów wiejskich, wpływem edukacji
na ten proces oraz wpływem na rozwój obszarów wiejskich sieci Natura 2000.
Na koniec opisano rolę i znaczenie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW)
dla rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Przedstawione w książce zagadnienia
powinny pozwolić czytelnikowi na skonfrontowanie praktycznej wiedzy o rzeczywistości społecznej polskiej wsi z jej naukowym opisem.
Książka skierowana do doradców rolniczych, pracowników uczelni, pracowników administracji państwowej oraz wszystkich zainteresowanych poszerzeniem
wiedzy na temat obszarów wiejskich i rzeczywistości polskiej wsi.
„Nowy słownik metodyczny doradcy rolniczego”. Wenancjusz Kujawiński,
Wydawca: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu, Poznań 2011, s.254
Przygotowując materiał do publikacji autor skorzystał z opracowań wielu
uznanych autorów, zamieszczonych w różnych słownikach i encyklopediach,
a także z multimedialnych prac zbiorowych. Publikacja łączy w sobie cechy klasycznego słownika z zaletami encyklopedii tematycznej, w której część haseł ma
postać obszernych omówień. Kryterium doboru zamieszczonych haseł stanowił
zakres obecnie wykonywanych przez doradcę rolniczego zadań, także tych związanych ze stałym pogłębianiem własnych kompetencji zawodowych. Ponadto
słownik zawiera wersję elektroniczną, w której pod każdym z omawianych haseł
zamieszczono wykaz występujących w nich terminów, których właściwa interpretacja wymaga posiadania odpowiedniej wiedzy - głównie z dziedzin pozarolniczych, często nie posiadanej przez doradców rolniczych. Słownik, zawierający
1063 hasła, może stanowić doskonałe źródło wsparcia informacyjnego dla doradców rolniczych.
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WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

1. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego zamieszczają artykuły z zakresu
metodyki i organizacji doradztwa rolniczego, funkcjonowania agrobiznesu i rozwoju obszarów wiejskich, polityki agrarnej i oświaty rolniczej oraz
współpracy doradztwa z nauką w wymienionych obszarach.
2. Oprócz artykułów Zagadnienia przyjmują:
• informacje o pracy doradczej i życiu instytucji doradczych;
• informacje o sympozjach, seminariach i innych formach oświatowych
z zakresu doradztwa i dla doradców;
• recenzje i omówienia prac związanych z doradztwem rolniczym oraz ze
wsią i agrobiznesem;
• przeglądy czasopism krajowych i zagranicznych, ukazujące dorobek
w wymienionych dziedzinach;
• noty bibliograficzne o nowościach wydawniczych (do 1100 znaków);
• inne informacje w wymienionych dziedzinach;
3. Artykuły należy dostarczyć wydawcy w następującej formie:
• Tytuł artykułu i streszczenie w języku polskim i angielskim - maksymalnie po 14 wierszy;
• słowa kluczowe w języku polskim i angielskim;
• treść podzielona na rozdziały i z wstępem oraz wnioskami lub podsumowaniem;
• napisane za pomocą edytora pracującego w środowisku Windows (zalecany Word 2003 i wersje nowsze);
• preferowana objętość prac do 20 000 znaków;
• rysunki, tabele, wykresy i grafika dołączone w pliku zasadniczym, oraz
dodatkowo w oddzielnych plikach w programach źródłowych, w których zostały wykonane, najlepiej w programach Word, Excel i CorelDRAW;
• dane literaturowe - odwołania w tekście do pozycji literaturowych z nazwiskiem autora i rokiem wydania, bez przecinka i w nawiasie kwadratowym, np. [Kowalski 1990];
• alfabetyczny wykaz literatury na końcu artykułu, numerowany każdorazowo z nazwiskiem autora, pierwszą literą (literami) imienia, rokiem
wydania (podanym w nawiasach półokrągłych) oraz po dwukropku tytułem publikacji, wydawnictwem lub nazwą czasopisma, numerem woluminu i strony;
– przykład l: Kowalski J., Nowak A. (1997): Ekonomiczne i społeczne
uwarunkowania rozwoju wsi w Polsce. SGGW, Warszawa, 5-17;
– Przykład 2: Kowalski J., Nowak A. (1997): Obszary wiejskie i problem
agroturystyki. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 3, 5-17;
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• jeżeli w tekście umieszcza się numer kolejnego przypisu, powinien on być
przedstawiony w formie liczby bez dodatkowych znaków, np. nawiasów
(przypisy nadawane automatycznie);
• klawisza ENTER używa się tylko na końcu akapitu (wszystkie tytuły,
punkty będące wyliczeniem itp. traktuje się jako odrębne akapity);
• wcięcia akapitowe zaznacza się tylko za pomocą tabulatora lub innych
narzędzi użytego edytora. Nie używać w tym celu spacji. Spacje należy
stawiać tylko dla oddzielenia wyrazów, po kropce, przecinku, wykrzykniku, dwukropku, średniku itp. (nigdy przed tymi znakami). Nie używać
spacji za nawiasem otwierającym i przed nawiasem zamykającym, a także
przed i za odnośnikiem cyfrowym.
Tekst artykułu lub informacji, złożony w formacie B5 powinien być
dostarczony w wersji elektronicznej (na dyskietce, płycie CD lub przesłany
pocztą elektroniczną) oraz w dwóch wydrukach, w tym samym formacie.
Nadesłane recenzje, omówienia, przeglądy itp. powinny zawierać tytuł pracy
w oryginalnym brzmieniu i tytuł pracy przełożony na język polski.
Do nadsyłanych prac należy dołączyć następujące dane: pełne imię i nazwisko autora, tytuł naukowy, miejsce pracy, adres pracy, numer telefonu
i adres poczty e-mail.
Redakcja zastrzega sobie prawo nie przyjęcia pracy, jeśli negatywne recenzje
pokrywają się ze zdaniem Zespołu Redakcyjnego. Prac nie zamówionych,
jak również prac zakwalifikowanych do druku Redakcja nie zwraca.
Redakcja nie płaci honorariów autorskich. Wyboru artykułów do umieszczenia na stronie internetowej dokonuje Zespół Redakcyjny ZDR. Autorzy
artykułów otrzymują bezpłatnie l egz. autorski.
Prace należy nadsyłać na następujący adres:
Centrum Doradztwa Rolniczego
Oddział w Poznaniu
61-659 Poznań, ul. Winogrady 63
Redakcja „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego”
e-mail: kwartalnik@cdr.gov.pl

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

Wydawcy:
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Oddział w Poznaniu
61-659 Poznań, ul. Winogrady 63
tel.: 61 823 20 81, fax: 61 820-19-71
e-mail: kwartalnik@cdr.gov.pl
www.cdr.gov.pl
Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28
tel.: 61 848 71 13 fax: 61 848 71 13
e-mail: sekretariat@seria.home.pl
www.seria.home.pl
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WALENTY POCZTA
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

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

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

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

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

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

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

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

* – z I filaru WPR uwzględniono tylko płatności bezpośrednie

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

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

Źródło: [Model płatności bezpośrednich …2010].

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

EURO/AWU
1772
4745

EURO/ha UR
188
253

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

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

z I Filaru WPR uwzględniono tylko płatności bezpośrednie

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

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

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

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

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

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

Łącznie
(mln EURO)

Udział (%)

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

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

a

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

b

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

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

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

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

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

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

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

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

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

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

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

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

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

Key words: science, knowledge transfer, innovation, European Union, Europe 2020, Innovation Union, Common Agricultural Policy, Farm Advisory System
SUM M A RY

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

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

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

2. Materiały i metoda
Podstawowym źródłem informacji, które wykorzystano w pracy była publikacja IERiGŻPIB w Warszawie „Wyniki ekonomiczne wybranych produktów rolni3 Ustawa o nawozach i nawożeniu, art. 17, ust. 3. Dz. U. Nr 147, poz. 1033.

40

Roman Sass

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

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

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

2005
2007
Wyniki działalności średnio w gospodarstwach

Wyszczególnienie

25 %
najlepszych

50 %
średnich

25 %
najsłabszych

25 %
najlepszych

50 %
średnich

25 %
najsłabszych

25

49

25

46

93

46

85,43

75,33

74,70

62,67

59,80

64,13

1,36

1,30

1,14

1,17

1,19

1,14

428

368

431

374

392

406

12,58
539
17,05

9,78
454
16,78

8,11
558
10,51

8,00
447
10,62

[zł]

9237

7631

5933

7184

5878

4748

[zł]
[zł/dt]

4883
8,91

4999
11,01

4751
12,81

4067
6,36

4188
7,51

4265
9,54

[zł]

2182

2119

2133

1877

2083

2515

800

742

843

738

773

857

668

697

635

532

570

805

[zł]

7056

5512

3800

5307

3795

2233

[zł]

4354

2632

1182

3117

1690

483

[zł]

-

-

-

1605

1471

1248

[zł]

4354

2632

1182

4721

3162

1731

Liczba badanych
gospodarstw
Powierzchnia użytków
rolnych

[ha]

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

Tabela 1

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

Dopłaty obejmują płatność cukrową.

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

Mniejsze zróżnicowanie w uzyskiwanych plonach niż w burakach cukrowych
występuje w uprawie ziemniaków jadalnych (tabela 2). W gospodarstwach uprawiających ziemniaki jadalne jest wysokie zróżnicowanie pomiędzy analizowanymi grupami gospodarstw dotyczące jakości gleb i skali produkcji, natomiast intensywność produkcji mierzona kosztami bezpośrednimi na hektar była najniższa
w grupie gospodarstw najlepszych. Można jednak uznać, że lepsze gleby mogły
mieć istotny wpływ na wyższe plony w grupie gospodarstw najlepszych. W roku
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2008 gospodarstwa najlepsze uzyskały plon 272 dt z hektara tj. o 35 dt więcej niż
gospodarstwa najsłabsze, natomiast w roku 2005 różnica na korzyść gospodarstw
najlepszych była aż o 92 dt tj. o 32,2 %. W większym stopniu jak wyniki produkcyjne zróżnicowane są wyniki ekonomiczne dotyczące wartości produkcji i dochodu
z działalności. W roku 2008 wartość produkcji w grupie gospodarstw najlepszych
była o 2,8 razy wyższa w stosunku do gospodarstw najsłabszych. Jeszcze większe
zróżnicowanie wystąpiło pod względem dochodu z działalności. W roku 2008 gospodarstwa najsłabsze miały ujemny dochód z działalności - 51 zł, a gospodarstwa
najlepsze osiągnęły dochód z hektara 8 094 zł. Główną przyczyną zróżnicowania
produkcji i dochodu były ceny jakie rolnicy uzyskiwali za sprzedawane ziemniaki.
W roku 2008 rolnicy z grupy gospodarstw najlepszych uzyskali cenę 62,22 zł/dt
wobec 24,76 zł/dt w grupie gospodarstw najsłabszych tj. 2,5 krotnie wyższa cena
sprzedaży. W roku 2005 różnica w cenie sprzedaży była także wyższa o 60,6 % na
korzyść gospodarstw najlepszych. Zastanawiające jest tak duże zróżnicowanie ceny
za sprzedawane ziemniaki, szczególnie w roku 2008. Można sądzić, że gospodarstwa
uprawiające ziemniaki jadalne zainwestowały w przechowalnie do ziemniaków, stosują czyszczenie, sortowanie i profesjonalne pakowanie ziemniaków, stąd też cena
sprzedaży ziemniaków jest znacznie wyższa, a tym samym dochód z działalności
jest na wysokim poziomie.
Porównując wyniki produkcyjne dotyczące rzepaku ozimego na uwagę zasługuje bardzo duże zróżnicowanie plonu. Zarówno w roku 2008 jak i 2005 gospodarstwa najlepsze uzyskiwały o około 100 % wyższy plon niż gospodarstwa najsłabsze. Tak dużego zróżnicowania plonu nie można wytłumaczyć jakością gleb,
chociaż gospodarstwa najlepsze uprawiały rzepak na stosunkowo lepszych glebach i były to gleby klasy IIIa, natomiast w gospodarstwach najsłabszych rzepak
uprawiany był na glebach klasy IVa. Jakość gleb nie uzasadnia tak dużego zróżnicowania plonów rzepaku. Również intensywność produkcji mierzona kosztami
bezpośrednimi była nawet niższa w gospodarstwach najlepszych w stosunku do
gospodarstw najsłabszych. Poziom nawożenia był zbliżony we wszystkich analizowanych grupach gospodarstw. Powierzchnia uprawy rzepaku w roku 2006 była
bardzo wyrównana i wynosiła 18 - 22 ha, nieco większe zróżnicowanie powierzchni uprawy rzepaku było w roku 2008. (tabela 3). Ze względu na dużo wyższe plony
w grupie gospodarstw najlepszych wartość produkcji w tej grupie gospodarstw
w stosunku do gospodarstw najsłabszych była w roku 2008 wyższa o 127,6 %,
a w roku 2006 o 110,7 %. Na wyższą wartość produkcji miały także wpływ wyższe ceny uzyskiwane ze sprzedaży nasion przez gospodarstwa najlepsze. W roku
2008 cena w grupie gospodarstw najlepszych w stosunku do gospodarstw najsłabszych była wyższa o 16,26 zł/dt, tj. o 8,9 %, podobna zależność występowała także
w roku 2006. Zdecydowanie wyższa wartość produkcji przy podobnych kosztach
produkcji ma istotny wpływ na dochód z działalności. W roku 2008 jak i 2006 gospodarstwa najsłabsze miały ujemny dochód zarówno bez dopłat jak i z dopłata-
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mi. Z kolei gospodarstwa najlepsze uzyskały w roku 2008 dochód z dopłatą z 1 ha
uprawy 2 223 zł a w roku 2006 1 707 zł. W uprawie rzepaku podobnie jak i buraków cukrowych o zróżnicowaniu plonu, który w największym stopniu wpływa
na wartość produkcji i dochód z działalności, zdecydowała najprawdopodobniej
technologia produkcji, na którą decydujący wpływ ma rolnik.
Tabela 2
Produkcja, koszty i dochody z uprawy ziemniaków jadalnych
w 2005 i 2008 roku w grupach gospodarstw
2005
2007
Wyniki działalności średnio w gospodarstwach
Wyszczególnienie

Liczba badanych
gospodarstw

25 %
najlepszych

50 %
średnich

25 %
najsłabszych

25 %
najlepszych

50 %
średnich

25 %
najsłabszych

32

62

32

23

46

23

Powierzchnia użytków
rolnych

[ha]

30,18

44,28

40,64

33,93

34,23

57,44

Wskaźnik bonitacji
gruntów ornych
Powierzchnia uprawy

[pkt]

1,11

0,94

0,85

1,14

0,96

0,89

[ha]
[dt/
ha]
[zł/dt]

2,51

5,03

3,67

3,04

5,30

6,71

286

263

194

272

274

235

48,38

36,45

37,22

24,76

13826

9574

5825

16361

10194

5820

7382
25,81

6281
23,88

5333
27,49

8266
30,39

6798
24,81

5871
24,98

2442

3044

2615

2878

3154

2974

499

782

647

724

918

781

Plon ziemniaków
Cena sprzedaży

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

30,11
60,22
na 1 ha uprawy

422

675

470

434

617

489

11383

65530

3210

13483

7040

2847

6444

3293

492

8094

3396

-51

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

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

25 %
najlepszych

Tabela 3

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

31

60

31

35

69

35

117,33

84,14

102,78

82,94

80,53

80,56

1,19

1,01

0,92

1,25

1,08

1,07

345
22,01
38,2
94,33

347
18,34
32,2
91,54

338
21,04
39,6
124,97

386
18,27
33,3
124,09

317
13,05
19,0
114,71

[zł]
[zł]
[zł/dt]

3607
2214
57,96

2949
2337
72,58

4953
3027
76,44

4127
3197
96,01

2176
2645
139,21

[zł]

1072

1293

1290

1244

1586

1303

639
308

700
420

735
415

742
315

910
410

822
256

[zł]

2536

1656

422

3710

2541

873

[zł]

1393

612

-330

1927

930

-469

[zł]

313

306

312

296

280

298

[zl]

1707

918

-17

2223

2110

-171

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

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

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

25 %
najlepszych

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

36

73

36

38

76

38

102,39

59,35

65,56

76,27

67,04

73,64

1,05

1,13

0,97

1,29

1,12

1,09

265

237

20,74
54,3
51,06

17,10
44,4
47,36

[zł]
[zł]
[zł/dt]

2835
1951
35,93

2105
1768
39,82

[zł]

880

895

466
259

446
284

1955

1211

[zł]

Tabela 4

278

315

265

239

25,83
75,7
56,55

19,38
60,0
49,97

18,32
43,4
46,39

4280
2606
34,43

2998
2463
41,05

2017
20,36
46,93

844

1311

1108

958

527
196

732
316

586
292

557
192

720

2969

1890

1060

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

[zł]

884

337

67

1673

536

-19

[zł]

304

308

292

269

269

269

[zl]

1187

654

359

1943

805

250

Dopłaty obejmują płatność uzupełniającą.

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

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

[zł]
[zł]
[zł/kg]
[zł]

[zł]
[zl]

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

0,96

0,88

0,83

0,97

0,85

2,96

3,90

4,12

3,04

3,99

4,86

0,40

0,66

1,81

0,67

0,47

0,90

2,34
330,70

2,94
439,49

2,10
373,92

2,12
327,66

3,17
403,35

3,60
266,61

4,20

3,85

3,95

4,52

4,18

4,06

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

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

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

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

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

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

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

[zł]
[zł]
[zł]
[zł]

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

2006

Tabela 6

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

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

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

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

50 % średnich

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

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

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

W artykule wykorzystano głównie wyniki badań IERiGŻPIB opublikowane w pracy
A. Skarżyńskiej. „Wyniki ekonomiczne wybranych produktów rolniczych w latach 2005
- 2008”. Porównano produkcję, koszty i dochody dla buraków cukrowych, ziemniaków jadalnych, pszenicy ozimej, rzepaku ozimego, żywca wieprzowego i mleka. W analizowanych
gospodarstwach występuje bardzo duże zróżnicowanie wyników produkcyjnych (plony,
wydajność mleczna krów, efektywność skarmiania pasz) pomiędzy gospodarstwami najlepszymi i najsłabszymi. W skrajnych przypadkach plony różnią się od 50 - 100 % na korzyść gospodarstw najlepszych. Na podstawie przedstawionych danych trudno jest w pełni
wyjaśnić tak duże zróżnicowanie wyników, ograniczając porównania tylko do poziomu
ponoszonych nakładów, jakości gleb oraz skali produkcji. Przedstawione wyniki potwierdzają z dużym prawdopodobieństwem postawioną tezę, że o wysokich rezultatach produkcyjnych i ekonomicznych decyduje także wiedza i umiejętności (kwalifikacje) rolnika.
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In the article was used mainly IERiGŻPIB results published in the work of A. Skarżyński. “Economic results of selected agricultural products in the years 2005 - 2008”. Compared the production, costs and incomes for the sugar beet, potatoes, winter wheat, winter
rape, pork and milk. In the analyzed farms is very large variation of results in the production (crops, milk yield of cows, feed efficiency) between the best and the weakest farms.
In extreme cases, the yields vary from 50 - 100% in favor of the best holding. Based on the
data presented it is difficult to fully explain such a large variation of results, limiting the
comparison only to the level of spending on, soil quality and production scale. The results
presented confirm the idea that high production and economic results increasingly determines the knowledge and skills (qualifications) of the farmer.
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OCENA GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH W WYBRANYCH
KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W ROKU 2008
1. Wstęp
W Europie, podobnie jak w całym świecie, wciąż przybywa użytków rolnych
użytkowanych metodami ekologicznymi. W ciągu 10 lat (1999 – 2009) ich obszar
w świecie powiększył się 3-krotnie (z 10 993 852 ha do 37 172 635 ha), a w Europie 2,5-krotnie (z 3 659 693 ha do 9 204 245 ha)1, przy czym dotyczy to zwłaszcza krajów europejskich, podlegających oddziaływaniu Wspólnej Polityki Rolnej
(WPR). Narzędziem stymulującym rolników do tworzenia gospodarstw ekologicznych są dopłaty, choć ich wysokość jest zróżnicowana w różnych krajach Unii
Europejskiej (UE). Eliminacja chemicznych środków produkcji w rolnictwie ekologicznym czyni je bezpieczniejszym dla środowiska niż rolnictwo konwencjonalne, ale jednocześnie staje się ono mniej wydajne pod względem produktywności
czynników produkcji niż system konwencjonalny [Runowski 2009]. Potwierdzają
to wyniki rachunkowości Polskiego FADN. Dopłaty uzupełniają więc przychody uzyskiwane z działalności produkcyjnej gospodarstw. Dzięki takiej pomocy
finansowej gospodarstwa ekologiczne osiągają często wyższe dochody w porównaniu z podobnymi gospodarstwami konwencjonalnym.
Interesujące jest jaką rangę mają przychody z produkcji w tworzeniu dochodu,
a jaką dopłaty w różnych krajach UE. Informacji na ten temat dostarczają wyniki
systemu rachunkowości FADN2, wdrożonego we wszystkich krajach członkowskich Wspólnoty.
Celem opracowania jest ukazanie wyników ekonomicznych na tle posiadanych zasobów środków produkcji i organizacji produkcji, z uwzględnieniem roli
1 www.organic-world.net
2 Sieć Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych (ang. Farm Accountancy Data Network)
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dopłat do działalności operacyjnej w tworzeniu dochodu gospodarstw ekologicznych różnych krajów Unii Europejskiej, w tym Polski.

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

4

8

16

Grecja
Estonia
Irlandia
Litwa
Łotwa
Polska
Portugalia

Czechy
Hiszpania

Austria
Dania
Niemcy
Francja
Finlandia
Szwecja
Słowenia

Belgia
Holandia
Wielka Brytania

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

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

8 FWU nakłady pracy własnej w ramach działalności operacyjnej gospodarstwa rolnego

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

Wielkość
ekonomiczna
(ESU)

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

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

Nakłady
pracy
(AWU)

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

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

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

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

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

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

Techniczne
uzbrojenie
pracy
(euro/AWU)

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

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych FADN.

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

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

Tabela 2

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

Zboża
(ha)

Pozostałe
polowe
(ha)

Warzywa,
owoce
jednoroczne
(ha)

Uprawy
trwałe
(ha)

Uprawy
pastewne
(ha)

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

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

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

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

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

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

Udział zbóż
(%)

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

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

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

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

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych FADN.

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

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

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych FADN.

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

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

Ogółem

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

Krowy
mleczne

Pozostałe
bydło

Owce
i kozy

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

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

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

Trzoda
chlewna

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

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

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

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

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych FADN.

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

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych FADN.

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

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych FADN.

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

Belgia

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

1 417

452

926

54 911

18

360

170

148

25 050

20

Dania

1 872

792

857

110 237

8

Niemcy

1 317

489

731

55 303

17

Grecja

1 288

1 039

183

21 700

18

503

272

199

26 175

11

Estonia

301

125

137

18 400

24

Francja

1 710

761

893

52 851

37

Irlandia

959

156

773

44 173

4

Litwa

475

299

163

19 053

22

Łotwa

504

251

220

21 517

35

Holandia

6 931

1 602

4 344

120 254

18

Austria

1 715

263

973

46 229

15

Polska

710

371

308

9 906

20

Portugalia

589

454

112

19 773

30

Finlandia

863

179

574

38 586

14

Szwecja

1 063

346

551

83 728

21

Słowenia

1 036

469

339

13 457

8

926

220

674

69 033

10

Czechy

Hiszpania

Wielka Brytania

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych FADN.

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

Belgia
Czechy

Produkcja
ogółem
(euro)

Koszty
ogółem
(euro)

Koszty
bezpośrednie
(euro)

Udział kosztów
bezpośrednich
w kosztach
ogółem (%)

Dopłaty do
działalności
operacyjnej
(euro)

Nadwyżka
produkcji nad
kosztami ogółem
(euro)

1 417

1 295

362

27,9

691

122

360

616

178

28,8

547

-256

Dania

1 872

2 436

881

36,2

468

-564

Niemcy

1 317

1 480

372

25,1

527

-163

Grecja

141

1 288

1 147

303

26,5

912

Hiszpania

503

408

141

34,6

220

95

Estonia

301

396

156

39,4

199

-95

Francja

1 710

1 621

385

23,8

345

89

Irlandia

959

968

359

37,1

542

-9

Litwa

475

393

123

31,3

427

83

Łotwa

504

599

242

40,4

240

-95

Holandia

6 931

6 090

2579

42,3

402

841
338

Austria

1 715

1 376

340

24,7

628

Polska

710

651

213

32,8

384

59

Portugalia

589

470

170

36,2

135

118

Finlandia

863

1 514

343

22,7

1020

-650

Szwecja

1 063

1 256

502

40,0

509

-193

Słowenia

1 036

1 179

459

39,0

612

-143

926

1 038

437

42,1

372

-112

Wielka Brytania

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych FADN

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

Udział w kosztach bezpośrednich ogółem w %
Kraje

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

kosztu nawozów

kosztu środków
ochrony roślin

kosztu pasz zwierząt
wypasowych

kosztu pasz
ziarnożerców

wypasowych

ziarnożerców

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

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

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

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

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

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

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych FADN.

Udział kosztów ogółem w produkcji ogółem (%)

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych FADN.

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

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych FADN.

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

Wartość dodana
netto na AWU
(euro)

Wartość dodana
netto na 1 ha UR
(euro)

Belgia

67 756

40 833

1059

44 430

65,6

Czechy

82 350

26 926

387

116 348

141,3

Dania

28 380

34 742

591

22 585

79,6

Niemcy

53 437

27 501

660

42 902

80,3

Grecja

30 886

22 004

1287

21 510

69,6

Hiszpania

28 351

20 428

394

15 927

56,2

Estonia

18 286

9 316

153

23 816

130,2

Francja

43 705

22 169

716

20 990

48,0

Irlandia

44 032

31 450

677

34 986

79,5

Litwa

44 152

22 587

566

33 342

75,5

Łotwa

25 999

9 438

222

28 123

108,2

Holandia

63 691

38 321

2196

11 567

18,2

Austria

52 900

31 347

1150

28 625

54,1

Polska

13 980

7 148

518

10 493

75,1

Portugalia

23 902

12 048

357

8 983

37,6

Finlandia

37 021

25 385

569

66 539

179,7

Szwecja

62 218

39 124

498

63 722

102,4

Słowenia

11 974

6 547

499

14 552

121,5

Wielka Brytania

48 926

30 864

411

44 097

90,1

Kraj

Dotacje do
działalności
operacyjnej (euro)

Udział dotacji
w wartosci dodanej
netto (%)

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych FADN

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

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

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

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

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

3. Realizacja projektów Odnowy Wsi w opinii JST
Ankietowane gminy realizowały w ramach SPO, PROW i programów regionalnych zróżnicowane tematycznie projekty Odnowy Wsi, z czego do najczęstszych należały działania obejmujące: remonty i modernizacje miejsc spotkań,
klubów, sal wiejskich itp. obiektów (23,19% wskazań zakresu tematycznego realizowanych projektów), zagospodarowanie miejscowości (centra, chodniki, oświe-
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tlenie itp.; 15,65%) oraz place zabaw i inne projekty związane z rekreacją dzieci
i młodzieży (14,49%). Ponadto, popularnością w Odnowie Wsi cieszyły się wśród
respondenckich gmin kolejno:
– sport: boiska, bieżnie, korty, stoły do tenisa stołowego, tablice do kosza itp.
(12,17%);
– zieleń: parki, skwery, cieki wodne, stawy, zbiorniki itp. (7,54%);
– ścieżki rowerowe, szlaki piesze, edukacyjne, tematyczne itp. (4,93%);
– infrastruktura związana z wydarzeniami kulturalnymi: amfiteatry, sceny itp.
(4,64%);
– renowacja i udostępnianie zabytków, muzea, izby i miejsca pamięci itp. (4,06%);
– elewacje kościołów, kaplic, cmentarze itp. projekty kościołów i związków
wyznaniowych (3,19%);
– obiekty służące promocji miejscowości, gminy, obszaru, a także Internet dostęp, wyposażenie, kafejki internetowe, komputery itp. (oba tematy po
2,90%);
– wyposażenie zespołów ludowych, sportowych, muzycznych itp. (2,61%);
– projekty związane z wodą: zagospodarowanie plaż, mola, bezpieczeństwo
itp. (1,16%);
– projekty związane ze zdrowiem i edukacją (0,58%).
Na pytanie „Co w największym stopniu utrudniało (utrudnia) realizację projektów Odnowy Wsi w danej JST?” najczęstszą odpowiedzią były długotrwałe procedury związane z: pozyskiwaniem dotacji, w tym dotyczące zmian w projektach,
zmian zakresu rzeczowego projektów; rozliczaniem, oceną zamówień publicznych – jednym słowem wszystkie procedury sprawiające, że „realizacja inwestycji
odbywa się z opóźnieniem i „na własne ryzyko” (w 32 ankietach!). Ponadto, jako
główne bariery realizacji działań wymieniano (w nawiasie liczba odpowiedzi):
– „brak środków własnych” i mechanizm refundacji (29);
– inne procedury opóźniające realizację, w tym: uzyskiwanie pozwoleń na budowę, decyzji środowiskowych, przedłużające się przetargi (7);
– warunki pogodowe, siłę wyższą – powodzie i podtopienia terenu (5);
– występowanie nieprzewidzianych kosztów, robót dodatkowych, których konieczność pojawia się w trakcie realizacji, a także wynikającą z procedur
redukcję wysokości dofinansowania (4);
– zbyt małą kwotę dotacji w stosunku do planowanych inwestycji (3);
– problemy z wykonawcami: małą ilość przystępujących do przetargu (lub
brak chętnych), a także opieszałość wykonawców (2).
– rzadkie nabory wniosków (1);
– konieczność zachowania trwałości projektu przez okres 7 lat – „trudne do
przewidzenia, co wydarzy się w tak długim czasie” (1);
– za małą liczbę spotkań informacyjnych/szkoleń dot. realizacji projektów
(PROW) (1);

Odnowa wsi w opinii jednostek samorządu terytorialnego, część II

75

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

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

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

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

własny budżet i kredyty komercyjne. Ograniczone finanse wynikają w wielu
sytuacjach z zaangażowania budżetowego JST w inne, najczęściej infrastrukturalne projekty, realizowane z wykorzystaniem innych funduszy zewnętrznych,
w tym w ramach RPO. Nad gminami ciąży też widmo zobowiązań kredytowych
z poprzednich okresów planistycznych UE, w tym chociażby zaciągniętych na
pożytek realizacji zadań finansowanych w ramach ZPORR (2004-2006). Pomocą w finansowaniu projektów powinna być możliwość skorzystania z podziału
inwestycji na etapy. Niestety, kompleksowość procedur ubiegania się o dotacje
i ich rozliczania powoduje, że tylko część jednostek korzysta z tej formy. Etapowanie – w dzisiejszej formie – nie pozwala odzyskać dotacji na tyle szybko, by
móc zainwestować pozyskane środki ponownie, w drugi etap danej inwestycji.
Natomiast remedium na braki finansowe w budżetowych kasach gmin byłoby
wprowadzenie w nowym okresie programowania środków UE po 2013 roku
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łatwego mechanizmu uzyskiwania prefinansowania na projekty Odnowy Wsi.
Aż 86,2% badanych gmin uważa, że mechanizm taki wydatnie zwiększyłby zarówno liczbę projektów, jak i zadań w ramach nich realizowanych.
Do najczęstszych zakresów projektów Odnowy Wsi należały działania obejmujące: remonty i modernizacje miejsc spotkań, klubów, sal wiejskich itp.
obiektów oraz zagospodarowanie miejscowości, w tym place zabaw. Ukazuje to dobitnie infrastrukturalny charakter działań, wynikający z istniejących
potrzeb na polskiej wsi. Tendencja to wskazuje również na kierunek w jakim
powinna pójść nowa Odnowa, realizowana po 2013 roku.
POM powstaje bardzo często przy dużym nacisku ze strony JST wywieranym
na mieszkańców w kwestii wyboru priorytetów, ewentualnie plan ten powstaje
z małym udziałem mieszkańców, co utrudnia jego późniejsze zatwierdzenie.
W większości przypadków udział mieszkańców wsi ogranicza się do projektowania, konsultacji i przyjęcia POM. Zaangażowanie mieszkańców na etapie
realizacyjnym jest ograniczone prawnie (specjalistyczne wykonawstwo, przetargi), co jest zaprzeczeniem idei Odnowy Wsi. Z drugiej strony brak aktywności wynika z braku działań aktywizacyjnych ze strony JST, wskazujących rolę
jaką mogliby odegrać mieszkańcy podczas realizacji danego projektu. W niektórych gminach rolę strony aktywizującej mieszkańców - w tym młodzież przejęły OSP, bądź zespoły ludowe.
Zdecydowana większość JST wchodzi w skład Lokalnych Grup Działania
(LGD, inicjatywa LEADER, PROW oś IV). Wszystkie ankietowane gminy będące członkami LGD (63) ubiegają się lub planują ubiegać się o dotacje na projekty Odnowy Wsi z budżetu własnej LGD. Średnie zaangażowanie budżetu
jakim dysponuje LGD w działanie „Odnowa i rozwój wsi” wynosi wśród tych
gmin 43,9%, a więc jest to niemal połowa posiadanych środków. Świadczy to
z jednej strony o pozycji gmin w strukturach LGD, a z drugiej o niemalejących
potrzebach realizacji tego rodzaju projektów. Olbrzymim zainteresowaniem
JST (ponad 90%) cieszy się również pokrewne działanie wdrażane przez LGD,
czyli tzw. „Małe projekty”. Doskonale uzupełniają one działania Odnowy, obejmując swą tematyką drobną infrastrukturę, wydarzenia kulturalne, sportowe
i wyposażenie obiektów publicznych. W ankietach podkreślano jednak, że
skomplikowane procedury oceny dokumentacji stosowane przez UM w szczególności nie przystają właśnie do „Małych Projektów”.
Ogólnie ankietowane gminy oceniły inicjatywę LEADER jako „dobrą metodę,
o odpowiedniej skali do potrzeb, istotnie przyczyniającą się do zmian na wsi”,
ewentualnie „wymagającą poprawy, ułatwienia”. Tego zdania jest łącznie ponad 66% JST. Tak jak w przypadku projektów realizowanych „normalną ścieżką” (poprzez wnioski składane do UM, a nie do LGD), problem utrudnionego
prefinansowania projektów realizowanych przez sektor organizacji pozarządowych (gwarancje bankowe, dokumentowanie wkładu własnego) staje się klu-
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czowym. Konieczność finansowania projektów z własnych środków powoduje, że organizacje pozarządowe i po części także związki wyznaniowe składają
bardzo mało wniosków o dofinansowanie.
6. Zapotrzebowanie na wsparcie finansowe dla procesu Odnowy Wsi jest ciągle
duże, w tym oczekiwane jest głównie finansowanie dalszych inwestycji z pogranicza infrastruktury i gospodarki lokalnej (inwestycje związane z placówkami oświatowymi oraz budowa dróg lokalnych na terenach wiejskich). Część
gmin oczekuje wręcz zniesienia ograniczenia tematycznego projektów infrastrukturalnych, jeśli te przyczyniają się do ogólnie pojętej odnowy wsi (odnawiania infrastruktury, a nie koniecznie w znaczeniu idei procesu odnowy
społecznej). Tylko 1/10 ankietowanych gmin uważa, że warto także realizować
projekty „miękkie”, w tym takie, które powiązane byłyby z realizowanymi projektami infrastrukturalnymi (szkolenia i kursy), projekty z zakresu promocji
czy programy aktywizujące mieszkańców wsi.
7. W związku z niemalejącymi wyzwaniami w zakresie Odnowy Wsi i pokrewnych projektów realizowanych na obszarach wiejskich, około 2/3 gmin uważa,
że samorządowcy i kadra urzędów gmin wymagają dalszego szkolenia z zakresu inicjatyw lokalnych – zarówno w zakresie procedur odnoszących się do
wdrażanych działań, jak i m.in. dotyczących umiejętności zarządzania projektami, ich przygotowania, rozliczania itp.
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Artykuł przedstawia wyniki badań ankietowych dotyczących finansowania i realizacji
projektów Odnowy wsi na polskich obszarach wiejskich, przeprowadzonych w 2010 r.
przez pracowników poznańskiego Oddziału CDR w Brwinowie. Badaniami objęto Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST) w wybranych województwach, zatem wynik ankietyzacji jest oparty o punkt widzenia gmin na tego typu inicjatywy. W drugiej części
opracowania (pierwsza część zamieszczona została w numerze 1/2011 kwartalnika) poruszono kwestię dotychczasowych doświadczeń gmin w finansowaniu projektów oraz w ich
realizacji. Podsumowano udział gmin w inicjatywie LEADER, w tym realizację projektów
Odnowy wsi w ramach osi IV PROW i przedstawiono jak oceniana jest ta metoda przez
JST. Artykuł przedstawia także opinie gmin co do zakresu realizacji projektów Odnowy
Wsi w przyszłości, a także opisuje potrzeby edukacyjne i szkoleniowe JST w tym zakresie.
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Article presents the results of survey research conducted in 2010 by the staff of The
Agricultural Advisory Centre in Brwinów, Poznan Branch, on the financing and implementation of Village Renewal projects (Pol. “Odnowa wsi”) in Polish rural areas. Survey
covered Polish local self-government units (Gminas) in chosen regions (voivodeship level), therefore the results of the research reflect their point of view on this kind of local
projects. Second part of the article (first part was presented in no. 1/2011 of the magazine)
presents the issues of to date experiences in the implementation and financial aspects of
Village Renewal Project in Polish Gminas. Authors summarize the participation of Gminas in LEADER program (within Polish Rural Development Program; 2007-2013) and
present the general assessment of this method of gaining finances for implementation of
the Village Renewal projects. Article refers also to the opinions of Gminas on the future
scope of Village Renewal projects in Poland and shows the educational and training needs
of staff dealing with this kind of projects on the level of Gminas.
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POMOC DZIECIOM I MŁODZIEŻY ZE ŚRODOWISK
POPEGEEROWSKICH NA PRZYKŁADZIE DZIAŁAŃ AGENCJI
NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH
1. Wstęp
Zgodnie z rządowymi planami reformy rolnej, w 1949 r. utworzono Państwowe
Gospodarstwa Rolne (PGR). Powstawanie wzorcowych gospodarstw socjalistycznych, wspomagano ekonomicznymi środkami przymusu stosowanymi wobec
chłopów. Miały one na celu, szczególnie w pierwszej fazie, ustanowienie nowego
ładu w rolnictwie oraz pozbawienie rolników autonomii gospodarczej1. Pomimo
wysiłków propagandowych i przeprowadzaniu kolejnych reorganizacji, nie udało
się osiągnąć wcześniej zamierzonych celów. Zamiast szybszego wzrostu gospodarczego, intensywniejszego rozwoju hodowli i upraw czy większej specjalizacji
produkcji, państwowe gospodarstwa były najczęściej nieefektywne oraz źle zarządzane. Pomimo braku zadawalających wyników, proces kolektywizacji kontynuowano, zatrudniając w gospodarstwach coraz więcej osób. W latach 1950-1990
w przeciętnym pegeerze pracowało średnio około 378 osób (Tab.1). Na 100 ha
użytków rolnych przypadało 14 chłopów. W połowie lat 70. pracowali oni więcej
niż robotnicy zatrudnieni w przemyśle (1969 godzin rocznie), czy budownictwie
(2076), bo około 2328 godzin rocznie (w produkcji zwierzęcej - 2664)2.
Pośród zatrudnionych w PGR-ach osób, utrzymywał się niski poziom wykształcenia, ich praca była oceniana jako najmniej ambitna i często spotykała się
z pogardą okazywaną zwłaszcza przez innych mieszkańców wsi3. Ostatecznie,
1 M. Halamska, (1998): Dekolektywizacja rolnictwa w Europie środkowej i jej społeczne kon-

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

Zatrudnieni [tys.]

Osoby na 100 ha

1950
1960
1970
1980
1990

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

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

Tabela1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Biomasa
Biomasa stanowi trzecie, co do wielkości na świecie, naturalne źródło energii. Według definicji Unii Europejskiej biomasa oznacza podatne na rozkład biologiczny frakcje produktów, odpady i pozostałości przemysłu rolnego (łącznie
z substancjami roślinnymi i zwierzęcymi), leśnictwa i związanych z nim gałęzi
gospodarki, jak również podatne na rozkład biologiczny frakcje odpadów przemysłowych i miejskich (Dyrektywa 2001/77/WE).
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia
2004 roku, biomasa to stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub
zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów
i pozostałości z produkcji rolnej oraz leśnej, a także przemysłu przetwarzającego ich produkty, a także części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji
(Dz. U. Nr 267, poz. 2656).
Biomasa to najstarsze i najbardziej rozpowszechnione odnawialne źródło
energii. Jest to substancja organiczna występująca w sposób naturalny w środo-

Biogazownie w realizacji pakietu klimatycznego

105

wisku i powstająca w wyniku procesu fotosyntezy. Biomasę pochodzenia roślinnego
lub zwierzęcego, możemy przetworzyć na biopaliwa, biogaz lub wykorzystać bezpośrednio do spalania. Oprócz celowej uprawy roślin energetycznych możemy wykorzystać
produkty uboczne z rolnictwa (np. słomę, inne części roślin nie przetwarzanych na żywność lub paszę, nadwyżki traw, pomiot drobiu, gnojowicę, odpady rzeźne). Podstawową
zaletą biomasy jako surowca energetycznego w porównaniu z paliwami kopalnymi jest
znaczne ograniczenie emisji CO2 do atmosfery. Rolnictwo ma być w Polsce głównym
producentem biomasy na cele energetyczne, natomiast wykorzystanie biomasy leśnej
będzie stopniowo ograniczane. Polska w UE jest postrzegana jako kraj o dużych potencjalnych możliwościach produkcji biomasy, gdyż pod ten kierunek produkcji
może być przeznaczone około 1,6 -2 mln ha użytków rolnych.

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

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

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

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

7. Opłacalność biogazowni rolniczych
Biogazownie rolnicze to instalacje do produkcji biogazu, w których proces
technologiczny oparty jest na fermentacji mezofilnej (37 +/- 2 stopnie C) lub termofilnej (52 +/- 2 stopnie C). W procesie fermentacji przeprowadzanej przez bakterie metanogenne powstaje biogaz, o zawartości 58-64 % biometanu i 36-42 %
dwutlenku węgla. Powstały w procesie technologicznym biogaz spalany jestw module prądowo-cieplnym. Wyprodukowaną energię elektryczną i cieplną w części
wykorzystuje się na potrzeby technologiczne biogazowni, natomiast pozostała
ilość sprzedawana jest do ewentualnych odbiorców zewnętrznych. Odpadem poprodukcyjnym biogazu jest przefermentowana mieszanina użytych substratów,
którą można stosować do nawożenia pól uprawnych lub do produkcji kompostu.
Efektywność inwestycji biogazowej zależy od:
• substratu: kosztów pozyskania i jego jakości,
• ilości uzyskanego ciepła: ciepło użytkowe i ciepło na zużycie własne,
• rodzaju uzyskanego sedymentu: nawóz ciekły lub stały,
• cen energii elektrycznej: kosztów przesyłu, certyfikatów oraz
• kosztów:
– substratów i surowców,
– konserwacji i napraw (eksploatacji),
– kosztów analiz laboratoryjnych,
– kosztów zatrudnienia,
– kosztów stałych zależnych od inwestycji.
Przychody z biogazowni generowane są z następujących źródeł:
• sprzedaż energii elektrycznej + dopłaty z tytułu posiadaniaświadectwa pochodzenia energii elektrycznej,
• sprzedaż energii cieplnej,
• sprzedaż gazu,
• wynagrodzenie za utylizację substratów do fermentacji,
• sprzedaż masy pofermentacyjnej.
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Warunki motywujące przedsiębiorcę do rozpoczęcia działalności w zakresie biogazu:
– utworzenie nowej gałęzi działalności,
– zabezpieczenie dochodów,
– zapewnienie środków finansowych przez cały rok,
– zagospodarowanie powierzchniprodukcyjnej niezależnie od sytuacji na
rynku rolnym (różne substraty),
– wykorzystanie produktów głównych i ubocznych do celów energetycznych,
– zmniejszenie emisji zapachów ze składowanych nawozów naturalnych,
– poprawa dostępności substancji odżywczychdla roślin,
– niezależne zaopatrzenie w energię,
– atut wizerunkowy.
Warunki ograniczające podjęcie decyzji o rozpoczęciu działalności w zakresie
biogazu:
– brak specjalistów znających zagadnienia związane z projektowaniem, budową i eksploatacją biogazowni; brak doświadczeń,
– rozproszone środki na badania i rozwój OZE,
– niedopracowany system wsparcia inwestycji w zakresie OZE,
– bardzo skomplikowane procedury przy pozyskiwaniu środków pomocowych.
Możliwości finansowania inwestycji OZE
Środki finansowe przeznaczone na wsparcie omawianych inwestycji mogą pochodzić z różnych źródeł:
• krajowych (NFOSiGW, BOŚ, BGK, ARR) lub zagranicznych (Program
Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, fundusze norweskie, program
szwajcarski),
• przyznawanych na szczeblu centralnym (NFOŚiGW, ARiMR) lub regionalnym (WFOŚiGW), Regionalne Programy Operacyjne, Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich),
• przyznawanych w różnych formach: dotacji, kredytu, pożyczki, dopłaty do
oprocentowania lub kapitału kredytu itd.
7.1. Wsparcie dla przedsięwzięć realizowanych przez samorządy, ich
spółki i związki oraz jednostki budżetowe na poziomie
ogólnokrajowym:
7.1.1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
(NFOŚiGW)
• Środki krajowe
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Program „Odnawialne Źródła Energii 1” (OZE 1): 15-letnie, niskooprocentowane pożyczki w wysokości do 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji,
których koszt przekracza 10 mln.
Środki zagraniczne
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko(PO IiŚ) Działanie 9.1:
Dotacje w wysokości do 30 mln zł na inwestycje, których koszt przekracza
10 mln zł, spełniające wymogi wysokosprawnej kogeneracji - m.in. biogazowni.
System Zielonych Inwestycji GIS – (Green Investment Scheme)
Projekt programu wspierającego budowę biogazowni rolniczych.

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

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

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

8. Podsumowanie
W Polsce powstał rządowy program budowy biogazowni rolniczych pt. „Innowacyjna Energetyka – Rolnictwo Energetyczne”. Program ten, zgodnie z Deklaracją Zielonego Wzrostu, przyjętą w dniu 25 czerwca 2009 roku na spotkaniu
Ministrów-Członków Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD),
jest elementem promowania bardziej ekologicznego wzrostu gospodarczego i ma
pozytywnie wpłynąć na rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz
zredukowanie emisji gazów cieplarnianych. Ponadto realizacja działań zawartych
w Programie może zwiększyć tempo (osłabionego w ostatnim czasie przez globalny kryzys gospodarczy i finansowy) rozwoju gospodarczego Polski. Doświadczenia niemieckie, gdzie biogazownie rolnicze stosowane są na szeroką skalę, potwierdzają, że w Polsce, gdzie warunki klimatyczne są porównywalne, podobne
rozwiązanie jest w pełni realne. Zakłada się, że w wyniku realizacji programu do
2020 r. w każdej gminie, gdzie warunki na to pozwalają i gdzie zajdzie taka potrzeba, funkcjonować będzie przynajmniej jedna biogazownia rolnicza. Moc pojedynczej instalacji wahać się będzie od 0,7 MW do 3 MW. Wstępnie przewiduje
się, że łączna moc biogazowni rolniczych do 2020 r. wyniesie od 2 do 3 tys. MW.
Odnosząc się do aspektów ekonomicznych inwestowania w produkcję biogazu, należy zwrócić uwagę na niezbyt wysoką rentowność tego typu przedsięwzięć.
Produkcja biogazu nie cieszy się nazbyt dużym powodzeniem wśród inwestorów, w odróżnieniu chociażby od produkcji energii wiatrowej. Można pokusić się
również o nieco dalej idącą tezę, a mianowicie wszystko wskazuje na to, że bez
dodatkowych zachęt w tym głównie finansowych, produkcja biogazu w oparciu
o surowce pochodzenia rolniczego nie będzie rozwijała się wystarczająco szybko.
Przyczyn takiej sytuacji należy upatrywać obecnie w przynajmniej kilku „słabych
punktach” a mianowicie w:
• barierze natury biurokratycznej wiążącej się głównie z postępowaniem na
etapie uzyskiwania pozwoleń na wykonanie inwestycji, z prowadzeniem postępowania związanego z oceną wpływu biogazowni na środowisko, przyłączeniem do sieci energetycznej itp.;
• rozproszeniu bazy surowcowej, przede wszystkim jeśli chodzio wytwarzanie
biogazu z typowych substratów pochodzenia rolniczego tj. gnojowica, kiszonka z kukurydzy itp.;
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małej liczbie biogazowni rolniczych działających w warunkach polskich –
słabego rozpoznania technologii wytwarzania biogazu w naszym kraju, co
niesie ze sobą duże ryzyko niepowodzenia inwestycji;
• braku programów pomocowych skierowanych na stymulowanie rozwoju
biogazowi rolniczych opartych na lokalnych zasobach surowcowych.
Wymienione powyżej bariery oraz wysokie koszty budowy instalacji do produkcji i przetwarzania biogazu utrudniają rozwój tego sektora OZE w naszym
kraju.
Skutecznym rozwiązaniem w tym zakresie mogłoby okazać się wykonanie kilku demonstracyjnych instalacji do produkcji biogazu, które zapewniłyby niezbędny poziom wiedzy potrzebnej do zminimalizowania ryzyka technologicznego.
Bez wątpienia wytwarzanie biogazu z surowców rolniczych jest kierunkiem,
który w przyszłości może powiększyć swoje znaczenie i udział w dostarczaniu
energii. Warunkiem powodzenia jest jednak zapewnienie jasnych i stabilnych ram
prawnych funkcjonowania tego typu inwestycji, a także stymulowanie ich rozwoju poprzez programy wspomagające i ułatwiające realizację.
W programie rządowym budowę biogazowni przyjęto jako priorytet, nie oznacza to jednak wspierania rozwoju pozostałych odnawialnych źródeł energii. Biomasa, a zwłaszcza biomasa rolnicza będzie podstawowym kierunkiem rozwoju.
Według szacunków Ministerstwa Rolnictwa, aby wypełnić wszystkie zobowiązania Pakietu Klimatycznego w najbliższym dziesięcioleciu musimy zwiększyć
areał upraw energetycznych z obecnych ok. 10 tys. ha do 700 tys. ha. Pod uprawy
przeznaczone na produkcję biopaliw musimy przeznaczyć ok.1300 tys. ha. Eksperci szacują, że bez szkody dla produkcji żywności możemy na te cele przeznaczyć 2,1 mln. hektarów.
Rozwój wykorzystania energii słońca przez stosowanie kolektorów słonecznych czy paneli fotowoltaicznych, budowa wiatraków, wykorzystanie spadku wód
czy geotermii sukcesywnie będą rozwijane.
W najbliższych latach należy się spodziewać dynamicznego rozwoju odnawialnych źródeł energii. Wynika to z korzyści jakie przynosi ich wykorzystanie zarówno dla lokalnych społeczności - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa energetycznego, stworzenie nowych miejsc pracy, promowanie rozwoju regionalnego, aspekty ekonomiczne - jak również z korzyści ekologicznych, w tym przede wszystkim
ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Odnawialne źródła energii mogą stanowić
istotny udział w bilansie energetycznym poszczególnych gmin czy powiatów.
Mogą przyczynić się do poprawy zaopatrzenia w energię na terenach o słabo rozwiniętej infrastrukturze energetycznej. Potencjalnie największym odbiorcą energii ze źródeł odnawialnych może być rolnictwo, a także mieszkalnictwo i komunikacja. Szczególnie dla regionów dotkniętych bezrobociem, odnawialne źródła
energii stwarzają nowe możliwości, w zakresie powstawania nowych miejsc pracy.
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Natomiast tereny rolnicze, które z uwagi na silne zanieczyszczenie gleb nie nadają
się do uprawy roślin na cele konsumpcyjne, mogą być wykorzystane do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji biopaliwa (ponadto w ten sposób można
również przywracać ich pierwotny stan i funkcje). Istnieje niemal powszechna
zgoda, że rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych może przyczynić
się do rozwiązania wielu problemów ekologicznych stwarzanych obecnie przez
gospodarkę energetyczną również w przypadku Polski. Dbając o zachowanie
naszego środowiskowego dziedzictwa i naturalnych zasobów dla przyszłych pokoleń, niezbędne jest opracowanie racjonalnych ekonomicznie rozwiązań, które
ograniczą zużycie zasobów, powstrzymają skażenie środowiska i ocalą naturalne
ekosystemy.
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1. „Odnawialne źródła energii dla domu i biznesu”, CDR w Brwinowie, 2010 r.
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Lech Ciurzyński, DGA Energia Sp. z o.o.
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Nowości wydawnicze

NOWOŚCI WYDAWNICZE
ROCZNIKI NAUKOWE Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Tom XIII, Zeszyt 1. Praca zbiorowa pod redakcją naukową prof. dr hab.
Bogdana Klepackiego, Wydawca: Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa
i Agrobiznesu, Warszawa-Poznań-Wrocław 2011, s. 505.
Kolejna edycja Roczników Naukowych Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu wydana przy okazji XVIII Kongresu Stowarzyszenia. Tematyka
zamieszczonych artykułów skupiona jest wokół omawianych na kongresie zagadnień takich jak m.in.: strategie rozwoju agrobiznesu i obszarów wiejskich, przedsiębiorczość i innowacyjność w agrobiznesie, regionalne zróżnicowanie rozwoju
rolnictwa i obszarów wiejskich wobec globalizacji, a także ekonomiczno-organizacyjne problemy ochrony środowiska na obszarach wiejskich czy nowe spojrzenie
na funkcje i znaczenie rolnictwa w przyszłości. Publikacja przeznaczona dla członków SERiA, jak również może być przydatna doradcom rolniczym, pracownikom
uczelni, pracownikom administracji państwowej oraz wszystkim zainteresowanym
poszerzeniem wiedzy na temat agrobiznesu, zróżnicowania regionalnego rolnictwa i obszarów wiejskich oraz perspektyw rozwoju i nowych zadań dla rolnictwa.
W formie drukowanej wydano Zeszyt 1, a pozostałych 5 zeszytów dostępnych jest
wyłącznie w postaci elektronicznej na załączonej do książki płycie CD.
Dla zainteresowanych podajemy kontakt z wydawcą:
Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu,
60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28, tel. 61 848 71 13
Biogazownie rolnicze - mity i fakty. Praca zbiorowa napisana pod redakcją naukową Marka Jóźwiaka, Wydawca: Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Warszawa 2011, s. 80.
Publikacja jest efektem finalnym projektu pod nazwą „Biogazownie rolnicze – mity czy fakty”, realizowanego przez Fundację na rzecz rozwoju Polskiego
Rolnic-twa we współpracy z firmą Biogaz Zeneris Sp. z o.o. Temat biogazowni
zwyczajowo przedstawiany jest w literaturze zarówno jako szansa dla polskiej wsi
jak i źródło problemów dla otoczenia w jakim biogazownie powstają. W prezentowanej publikacji omówiono główne problemy i kierunki rozwoju energetyki
w Polsce, zagrożenia i korzyści wynikające z działania biogazowi, a także zawarto
przegląd dostępnych technologii stosowanych na rynkach UE oraz możliwości
subwencjonowania inwestycji polegającej na budowie biogazowni. Opisano również przebieg procesu inwestycyjnego, jego etapy, potrzebną dokumentację a także dobór substratów do biogazowi i zasady przyłączenia OZE do sieci. Na zakończenie przedstawiono analizę przedsięwzięcia oraz założenia do przygotowania
biznesplanu.
Publikacja przeznaczona dla doradców rolniczych, rolników, inwestorów oraz
dla wszystkich zainteresowanych tematyką energii odnawialnej.
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1. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego zamieszczają artykuły z zakresu
metodyki i organizacji doradztwa rolniczego, funkcjonowania agrobiznesu i rozwoju obszarów wiejskich, polityki agrarnej i oświaty rolniczej oraz
współpracy doradztwa z nauką w wymienionych obszarach.
2. Oprócz artykułów Zagadnienia przyjmują:
• informacje o pracy doradczej i życiu instytucji doradczych;
• informacje o sympozjach, seminariach i innych formach oświatowych
z zakresu doradztwa i dla doradców;
• recenzje i omówienia prac związanych z doradztwem rolniczym oraz ze
wsią i agrobiznesem;
• przeglądy czasopism krajowych i zagranicznych, ukazujące dorobek
w wymienionych dziedzinach;
• noty bibliograficzne o nowościach wydawniczych (do 1100 znaków);
• inne informacje w wymienionych dziedzinach;
3. Artykuły należy dostarczyć wydawcy w następującej formie:
• Tytuł artykułu i streszczenie w języku polskim i angielskim - maksymalnie po 14 wierszy;
• słowa kluczowe w języku polskim i angielskim;
• treść podzielona na rozdziały i z wstępem oraz wnioskami lub podsumowaniem;
• napisane za pomocą edytora pracującego w środowisku Windows (zalecany Word 2003 i wersje nowsze);
• preferowana objętość prac do 20 000 znaków;
• rysunki, tabele, wykresy i grafika dołączone w pliku zasadniczym, oraz
dodatkowo w oddzielnych plikach w programach źródłowych, w których zostały wykonane, najlepiej w programach Word, Excel i CorelDRAW;
• dane literaturowe - odwołania w tekście do pozycji literaturowych z nazwiskiem autora i rokiem wydania, bez przecinka i w nawiasie kwadratowym, np. [Kowalski 1990];
• alfabetyczny wykaz literatury na końcu artykułu, numerowany każdorazowo z nazwiskiem autora, pierwszą literą (literami) imienia, rokiem
wydania (podanym w nawiasach półokrągłych) oraz po dwukropku tytułem publikacji, wydawnictwem lub nazwą czasopisma, numerem woluminu i strony;
– przykład l: Kowalski J., Nowak A. (1997): Ekonomiczne i społeczne
uwarunkowania rozwoju wsi w Polsce. SGGW, Warszawa, 5-17;
– Przykład 2: Kowalski J., Nowak A. (1997): Obszary wiejskie i problem
agroturystyki. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 3, 5-17;
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• jeżeli w tekście umieszcza się numer kolejnego przypisu, powinien on być
przedstawiony w formie liczby bez dodatkowych znaków, np. nawiasów
(przypisy nadawane automatycznie);
• klawisza ENTER używa się tylko na końcu akapitu (wszystkie tytuły,
punkty będące wyliczeniem itp. traktuje się jako odrębne akapity);
• wcięcia akapitowe zaznacza się tylko za pomocą tabulatora lub innych
narzędzi użytego edytora. Nie używać w tym celu spacji. Spacje należy
stawiać tylko dla oddzielenia wyrazów, po kropce, przecinku, wykrzykniku, dwukropku, średniku itp. (nigdy przed tymi znakami). Nie używać
spacji za nawiasem otwierającym i przed nawiasem zamykającym, a także
przed i za odnośnikiem cyfrowym.
Tekst artykułu lub informacji, złożony w formacie B5 powinien być
dostarczony w wersji elektronicznej (na dyskietce, płycie CD lub przesłany
pocztą elektroniczną) oraz w dwóch wydrukach, w tym samym formacie.
Nadesłane recenzje, omówienia, przeglądy itp. powinny zawierać tytuł pracy
w oryginalnym brzmieniu i tytuł pracy przełożony na język polski.
Do nadsyłanych prac należy dołączyć następujące dane: pełne imię i nazwisko autora, tytuł naukowy, miejsce pracy, adres pracy, numer telefonu
i adres poczty e-mail.
Redakcja zastrzega sobie prawo nie przyjęcia pracy, jeśli negatywne recenzje
pokrywają się ze zdaniem Zespołu Redakcyjnego. Prac nie zamówionych,
jak również prac zakwalifikowanych do druku Redakcja nie zwraca.
Redakcja nie płaci honorariów autorskich. Wyboru artykułów do umieszczenia na stronie internetowej dokonuje Zespół Redakcyjny ZDR. Autorzy
artykułów otrzymują bezpłatnie l egz. autorski.
Prace należy nadsyłać na następujący adres:
Centrum Doradztwa Rolniczego
Oddział w Poznaniu
61-659 Poznań, ul. Winogrady 63
Redakcja „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego”
e-mail: kwartalnik@cdr.gov.pl

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

Wydawcy:
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu
61-659 Poznań, ul. Winogrady 63
tel.: 61 823 20 81, fax: 61 820-19-71
e-mail: kwartalnik@cdr.gov.pl
www.cdr.gov.pl
Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28
tel.: 61 848 71 13 fax: 61 848 71 13
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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.
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PLANT PROTECTION AND BIODIVERSITY
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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.
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POLISH LEGISLATION
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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.
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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-

sterską w Katedrze Ekonomiki i Doradztwa w Agrobiznesie pod kierunkiem Sławomira Zawiszy.

Organizacja i funkcjonowanie doradztwa rolniczego w Kanadzie

39

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,

46

Justyna Dorofiejczuk-Paradny, Sławomir Zawisza

– 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
is of a decentralized character, without a uniform structural system on the territory of the
country. The rules governing agricultural extension vary somewhat from district to district. The idea of counseling involves developing counseling programs which are further
implemented by the local governments together with public and private organizations
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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.
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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-

74

Andrzej Piotr Wiatrak

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.
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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
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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
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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.
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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].
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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
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„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

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;
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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.

