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

FUNKCJONOWANIE AKREDYTOWANYCH PODMIOTÓW
DORADCZYCH W ROLNICTWIE1
1. Wstęp
Doradztwo rolnicze zawsze czerpało swoją siłę z wielości podmiotów uczestniczących w procesie udzielania porad. Nawet w okresie daleko idącego uspołecznienia rolnictwa, działały służby organizatorów obsługi rolnictwa gminnych
spółdzielni „Samopomoc Chłopska” czy służby surowcowo-plantacyjne przemysłu rolno-spożywczego. Nie mogło być jednak mowy o powoływaniu prywatnych
doradców, działających na własny rachunek. Tymczasem w krajach Europy Zachodniej egzystowali od wielu lat, obok siebie, doradcy o różnym rodowodzie,
wywodzącym się z odmiennych miejsc zatrudnienia, jak przykładowo publiczne
organizacje doradcze, spółdzielcze związki rolników, grupy producentów rolnych
czy komercyjne firmy doradcze. Problemem nie było, skąd wywodzi się doradca,
jaki jest jego status zawodowy, lecz jak skuteczna i profesjonalna jest jego pomoc. Cechą charakterystyczną była duża różnorodność form organizacyjnych,
przeplatanie tego co publiczne z tym co prywatne i tworzenia atmosfery sprzyjającej uzyskaniu dużej produktywności rolnictwa. Najlepiej tę ideę oddają zasady partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP- public-private partnership), które
oznaczają współpracę pomiędzy jednostkami administracji publicznej a firmami
prywatnymi w sferze usług publicznych [Oskam i inni, 2010].
1 Projekt badawczy został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki.
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Dokonująca się integracja pionowa w rolnictwie, polegająca na ścisłych związkach między firmami przetwórczymi a producentami żywności, tworzącymi wielkie
korporacje powoduje, że w swoich strukturach organizacyjnych, zapewniają miejsca dla doradztwa rolniczego. Są to na ogół firmy spółdzielcze lub grupy producentów rolnych, które w polskich realiach nie cieszą się dużą estymą wśród rolników.
Próby zbudowania w przeszłości jednego, wzorcowego modelu doradztwa
w UE, nie przynosiły rezultatu, ponieważ nie tylko państwa różniły się między
sobą, ale nawet wewnątrz krajów występują odmienne układy organizacyjne, jak
przykładowo w krajach związkowych (16 Landów) Niemiec, w regionach autonomicznych Hiszpanii (17 regionów) czy w czterech częściach Zjednoczonego
Królestwa (Anglii, Irlandii Pół., Szkocji i Walii) [Kania 2001].

2. Cel, zakres i metody badań
W przestrzeni społecznej wsi pojawił się nowy, prywatny podmiot doradczy, który zapewne z racji krótkiego okresu funkcjonowania, nie był dotychczas objęty
badaniami naukowymi. Jednym z podstawowych celów pracy było poznanie tej
nowej grupy zawodowej, która wyłoniła się w sytuacji, gdy na rynku funkcjonowały już dobrze zadomowione jednostki doradztwa rolniczego. Chodziło o poznanie regulacji prawnych pozwalających na akredytację tych podmiotów, motywów ich powoływania i problemów ich funkcjonowania. Założono, że proces
akredytacji był swoistym i niepowtarzalnym działaniem skierowanym na prywatne doradztwo, ponieważ akredytacji nie podlegali doradcy z jednostek doradztwa
rolniczego czy izb rolniczych. Wśród istotnych przesłanek skłaniających do badań
było ustalenie, które działania znajdowały się w polu zainteresowań podmiotów
doradczych i jakie problemy występowały w trakcie ich realizacji.
Badania przeprowadzono w oparciu o sondaż diagnostyczny, który był na tyle
ogólny, że nie wnikał bezpośrednio w sprawy prawne, osobowe czy podatkowo-ubezpieczeniowe podmiotu doradczego. Tak przygotowany sondaż przeprowadzono w oparciu o nowoczesny instrument badawczy, jakim jest internet i listę
doradców dostępną na stronie CDR. Odpowiedzi drogą elektroniczną lub pocztową udzieliło 58 doradców, co należy uznać za wystarczającą liczbę, pozwalającą na
wyciągnięcie poprawnych wniosków. Funkcję uzupełniającą pełniły rejestrowane
rozmowy kierowane, które wyjaśniały i dostarczały dodatkowych informacji na
wiele istotnych kwestii badawczych.

Funkcjonowanie akredytowanych podmiotów doradczych w rolnictwie
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3. Prawodawstwo unijne i polskie regulujące powstawanie akredytowanych podmiotów doradczych
Unia Europejska nigdy nie ustalała sztywnych zasad funkcjonowania doradztwa
rolniczego i nie proponowała modelu, jaki powinien obowiązywać na wspólnotowym obszarze gospodarczym. Natomiast swoje intencje i oczekiwania formułowała poprzez cele i zadania, jakie doradztwo powinno spełniać w realizacji Wspólnej
Polityki Rolnej. Dobrym przykładem jest rozporządzenie Rady (WE) z 2003 r.,
które co prawda mówi głównie o wspólnych zasadach dla systemów wsparcia
bezpośredniego, a jednocześnie ustanawia system doradztwa dla rolników, który
powinien być odpowiedzialny za zarządzanie gruntami i gospodarstwem. Co ważniejsze wskazuje, że system doradztwa rolniczego powinien być prowadzony przez
jedną lub kilka wyznaczonych instytucji lub przez organizacje prywatne. Jednocześnie stwierdza, aby organizacje prywatne miały dostęp do informacji osobowych
czy prywatnych danych rolników [Mickiewicz, Wawrzyniak, 2010].
Dyrektywa powyższa, jako akt obligatoryjny, który zaczął obowiązywać od
2007 r., dała asumpt do wydania rozporządzeń wykonawczych, w celu powołania
akredytowanych podmiotów doradczych. Na gruncie krajowym aktem wyższego
rzędu była ustawa z 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem
środków EFRROW, w której zobligowano ministra właściwego do rozwoju wsi,
aby określił warunki uzyskania akredytacji. Wśród podstawowych warunków wymieniono świadczenie usług przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje
i doświadczenie w realizacji usług doradczych danego rodzaju [Ustawa, 2007].
Szczegółowe warunki, jakie powinny poprzedzić decyzję o udzieleniu akredytacji ukazały się w rozporządzeniu MRiRW z 2008 r. O udzielenie akredytacji mogły ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Do najważniejszych założeń można zaliczyć ustalenie, że doradzaniem mogły trudnić się wyłącznie osoby posiadające certyfikat
doradcy rolniczego, doradcy rolnośrodowiskowego lub eksperta przyrodniczego.
Ponadto wśród warunków wymieniono posiadanie odpowiednich warunków lokalowych i technicznych oraz uregulowane kwestie podatkowo-ubezpieczeniowe
[Rozporządzenie MRiRW, 2008].
Przynajmniej dwa kolejne rozporządzenia łączą się logicznie z rozpatrywanymi zagadnieniami. Pierwsze rozporządzenie MRiRW z 2008 r. traktuje o prowadzeniu szkoleń dla podmiotów, których dotyczą działania objęte PROW 20072013. Ukończenie szkolenia pozwalało na dokonanie wpisu na listę doradców
rolniczych bądź doradców rolnośrodowiskowych (ekspertów przyrodniczych),
a więc na uzyskanie licencji na wykonywanie zawodu doradcy i ubieganie się
o akredytacje [Rozporządzenie MRiRW, 2008].
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Drugie rozporządzenie MRiRW z 2008 r. określało warunki i tryb przyznawania
pomocy finansowej dla działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników”,
które co prawda adresowane było do rolników, ale prywatny doradca występujący w roli uprawnionego podmiotu doradczego, mógł osiągnąć określoną korzyść
finansową z tytułu wykonania kompleksowej oceny gospodarstwa rolnego, w zakresie spełniania wymogów wzajemnej zgodności [Rozporządzenie MRiRW, 2008].
W świetle dokonywanych zmian w prawie polskim, zmierzającym do uproszczenia w ubieganiu się o uprawnienia, również MRiRW przygotowało projekt
rozporządzenia w sprawie akredytacji podmiotów doradczych. Najogólniej biorąc
zmiany polegają na zastąpieniu dotychczas obowiązujących zaświadczeń, bardziej
nowoczesnymi oświadczeniami, które spowodują istotną redukcję nadmiernej
liczby obowiązków administracyjnych [Projekt rozporządzenie MRiRW, 2012].

4. Ogólnokrajowa charakterystyka akredytowanych podmiotów doradczych w rolnictwie
Procedury uzyskania akredytacji były ściśle określone regulacjami prawnymi.
Wniosek o akredytacje mógł składać podmiot, który spełniał następujące warunki: 1. doradca co najmniej rok świadczył usługi doradcze rolnikom, 2. pracował osobiście lub zatrudniał osoby, które uzyskały uprawnienia do doradzania
i zostały wpisane na listę doradców prowadzoną przez CDR, 3. posiadał warunki
lokalowe i techniczne do prowadzenia tej działalności, 4. nie wykonywał działalności gospodarczej w zakresie produkcji lub obrotu maszynami, urządzeniami,
materiałami lub środkami przeznaczonymi dla rolnictwa, 5. nie miał zaległości
podatkowych i opłat składek ubezpieczenia społecznego oraz 6. zobowiązał się do
składania corocznych sprawozdań ze świadczonych usług doradczych.
Warunkiem uzyskania akredytacji było prowadzenie co najmniej przez rok
usług doradczych, które trzeba było udokumentować umowami, fakturami lub
innymi dokumentami, potwierdzającymi posiadane doświadczenie w świadczeniu usług doradczych. W sprawie oceny wniosków o udzielenie akredytacji minister powołał zespół akredytacyjny, składający się z dwóch przedstawicieli resortu
oraz jednego przedstawiciela CDR. Do 2012 r. w skali kraju zarejestrowano 157
akredytowanych podmiotów doradczych, w tym najwięcej w woj. wielkopolskim
(28), mazowieckim (25), warmińsko-mazurskim (20) oraz kujawsko-pomorskim
(15). Te cztery województwa stanowiące 25% wszystkich województw, obejmowały 56,1% (80) wszystkich podmiotów występujących w kraju. Trzy województwa (śląskie, świętokrzyskie i zachodniopomorskie) miały po jednym podmiocie
doradczym. O akredytacje ubiegały się w większości osoby fizyczne (149 podmiotów tj. 94,9%), w mniejszym zaś zakresie osoby prawne (8 jednostek tj. 5,1%).
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Tabela 1
Liczba akredytowanych podmiotów doradczych według województw

Kujawsko-pomorskie

15

Lubelskie

10

Lubuskie

4

2

2

2

2

Łódzkie

8

1

3

4

3

5

Małopolskie

5

1

1

3

Mazowieckie

25

2

9

14

10

15

Opolskie

7

1

4

2

2

Podkarpackie

4

1

3

1

Podlaskie

14

6

8

6

8

Pomorskie

8

7

1

4

4

Śląskie

1

Świętokrzyskie

4

1

1

1

2

1

8

7

9

5

4

3

3

1

2

3

4

4

3

1

2

3

1

7

4

5

4

7

9

7

4

1

2

5

21

6

22

1

1

60

1

1

28

38,2

1

1

1

Wielkopolskie

9,6

1

1
11

15

1

3

9

100

3

2

8

157

2

3

8

Procent

2012

1

4

Ogółem

2011

1

20
1

2010

1

Warmińsko-mazurskie
Zachodniopomorskie

2009

1

5

1

2008

1

1

82

57

100

3

45

45

40

24

52,2

36,3

63,7

1,9

28,7

28,7

25,5

15,2

Źródło: Obliczenia własne w oparciu o dane MRiRW.

Akredytowane podmioty doradcze zatrudniały łącznie 308 uprawnionych doradców, co średnio dawało 1,96 doradcy na jeden podmiot. Do największych podmiotów należała Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, która
zatrudniała 46 doradców, rozmieszczonych na terenie całego kraju. W przeważającej jednak mierze były to jednoosobowe podmioty (111osób, tj. 70,7%), pracujące na ogół w systemie samozatrudnienia. Podmiot doradczy we wniosku musiał
wskazać rodzaje świadczonych usług oraz określić miejsca ich świadczenia. Jako
miejsce świadczenia usług 127 (80,9%) podmioty wskazywały na ogół cały kraj,
w mniejszym zaś zakresie województwo lub tylko wybrane powiaty.
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Interesujące dane uzyskano na temat, kto występował z wnioskiem o udzielenie akredytacji. Okazuje się, że kobiety występujące w roli doradcy wcale nie obawiały się pracy na własny rachunek, bowiem wśród zarejestrowanych podmiotów
stanowiły 36,3% ogółu populacji. Istotną kwestią była lokalizacja siedziby biura
doradczego, która determinowała dostęp rolników do usług doradczych. Okazuje
się, że 15 podmiotów zarejestrowało swoje biura w mieście wojewódzkim, w tym
po 4 w Lublinie i Olsztynie. Największym powodzeniem lokalizacyjnym cieszyły
się gminy i inne miejscowości wiejskie (52,2%), jako naturalne zaplecze obszarów
wiejskich. W dużej mierze nie unikano wcale powiatów (38,2%), które są jednocześnie siedzibami powiatowych biur ARiMR.
W pierwszym roku (2008) po wejściu w życie rozporządzenia MRiRW akredytację uzyskały tylko trzy podmioty. W kolejnych latach liczba podmiotów uzyskujących akredytacje utrzymywała się na poziomie ponad 40 podmiotów. Co
ciekawsze, nadal do ministerstwa wpływają kolejne wnioski, chociaż praktycznie
aplikację wniosków można realizować do końca 2013 r.

5. Proces uzyskiwania akredytacji przez podmioty doradcze
w rolnictwie
Doradcy ubiegający się o akredytację składali odpowiedni wniosek, wraz z załącznikami. W sprawie oceny wniosków został powoływał zespół akredytacyjny, który
działał na podstawie określonego regulaminu. W skład zespołu akredytacyjnego
wchodziło, jak już wspomniano, dwóch przedstawicieli ministerstwa rolnictwa
i jeden przedstawiciel CDR. Akredytacja była udzielana do 31 grudnia 2015 r.,
a więc do końca okresu rozliczenia działań zawartych w PROW 2007-2013. Jak
wiadomo perspektywa finansowa PROW kończy się w 2013 r., lecz zgodnie z regułami „r+2” obowiązującymi w UE oznacza to, że wypłata wcześniej zaaplikowanych wniosków może być dokonywana do końca 2015 r.
Badani doradcy na ogół stwierdzali, że wniosek o akredytację był prosty
(93,1%) i nie przysparzał żadnych trudności w jego wypełnianiu. Natomiast respondenci mieli dużo krytycznych uwag do wykazu załączników, a zwłaszcza do
jednego punktu zawierającego potrzebę przedstawienia oświadczenia podmiotu
o jego celach statutowych lub regulaminowych (86,2%). W przepisach nie wyjaśniono czym różni się statut od regulaminu i jakie treści powinien zawierać.
Zgodnie z przyjętymi procedurami, przed udzieleniem akredytacji, każdy podmiot był wizytowany (kontrolowany) przez przedstawicieli CDR, aby na miejscu
stwierdzić prawdziwość składanych deklaracji odnośnie doświadczenia doradczego, stanu pomieszczeń biurowych oraz zakupu sprzętu diagnostycznego. Z badań
wynika, że koszty wyposażenia biura (sprzęt komputerowy) oraz zakupu sprzętu
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diagnostycznego nie przekraczały 50 tys. zł. Środki na omawiane cele na ogół pochodziły z zasobów własnych (77,6%), z kredytu komercyjnego (17,2%) lub z funduszy Urzędów Pracy (5,2%), gdy podmiot startował z pozycji bezrobotnego.
Wśród badanych 58 podmiotów doradczych, wnioski o udzielanie akredytacji
składała na ogół osoba fizyczna (94,8%), w mniejszym zaś zakresie osoby prawne
(5,2%). Firma doradcza była obligatoryjnie zobowiązana do składania do ministerstwa corocznych sprawozdań z realizacji usług doradczych. Respondenci nie
kwestionowali samej idei składania corocznych sprawozdań (91,4%), lecz mieli
uwagi na temat szczegółowości informacji o każdym beneficjencie korzystającym
z usług, rodzaju i wartości świadczonych usług oraz metodach doradzania rolnikom. Mianowicie w rubryce zawierającej informacje o beneficjentach usług doradczych należało wypisać imiennie wszystkich rolników oraz wartość zawartej
umowy, co w przypadku udzielenia większej liczby porad (200 czy 400 osób), mogło nastręczać pewnych trudności. Ważniejsze jest pytanie, w jaki sposób resort
rolnictwa wykorzystywał tysiące imiennych wykazów i jakim celom one służyły.
Każdy wniosek rolnika o wsparcie finansowe był już wcześniej weryfikowany na
szczeblu powiatu, przez kierownika powiatowego biura ARiMR.

6. Sylwetka zawodowa doradcy prywatnego
Sylwetka zawodowa doradcy prywatnego została zdeterminowana przez wymagania, jakie stawiano podmiotom doradczym ubiegającym się o akredytację.
Analizując cechy osobowe doradcy, należy zwrócić uwagę, że uzyskano niemal
identyczną liczbę respondentów, jak występowała w skali krajowej, jeśli chodzi
o płeć. Mianowicie wśród badanych było 20 kobiet (34,5%) oraz 38 mężczyzn
(65,5%). Ważniejsze było stwierdzenie, jakimi cechami charakteryzowali się badani respondenci. Wśród ważnych cech należy wskazać, że były to osoby na ogół
młode, mieszczące się w przedziale wieku do 40 lat (39 osób tj. 67,2%). W drugim
przedziale wiekowym 40-50 lat znalazło się 11 osób (18,9%), a 8 osób (13,9%)
było w wieku powyżej 50 lat. Cecha młodego wieku i płci, połączona z wyższym
wykształceniem, wskazuje, że osoby te były bardziej zdeterminowane do pracy
doradczej na własne konto.
Regulacje prawne dotyczące akredytacji wskazują, że doradcami prywatnymi
mogły być wyłącznie osoby legitymujące się cenzusem wykształcenia wyższego,
o charakterze rolniczym lub pokrewnym (zootechnika, ogrodnictwo, technika
rolnicza, itp.), które zdobyły certyfikat i zostały wpisane na prowadzoną przez
CDR listę doradców rolniczych lub rolnośrodowiskowych. Wśród badanej populacji najwięcej było absolwentów studiów rolniczych (77,6%), w mniejszym zaś zakresie ochrony środowiska czy kształtowania środowiska (17,2%) oraz ekonomiki
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rolnictwa bądź pokrewnych (5,2%). Interesowano się też, jakie kierunki studiów
w ramach wydziałów lub specjalności kończyli badani doradcy. Najwięcej było
absolwentów studiów ogólnorolniczych, którzy w ramach prac dyplomowych
kończyli ekonomikę rolnictwa, kształtowanie środowiska, doradztwo w agrobiznesie, inżynierię środowiska, ogrodnictwo i inne. Ważne jest stwierdzenie, że
65,5% badanych doradców skończyło dodatkowo studia podyplomowe, niezależnie od szkoleń prowadzonych przez Centrum Doradztwa Rolniczego. Ponadto
doradcy komercyjni legitymowali się wieloma ukończonymi kursami i szkoleniami, w ostatnim okresie głownie kończyli kursy w zakresie wymagań wzajemnej
zgodności. W świetle badań można postawić tezę, że jest to profesjonalnie przygotowana kadra doradcza, a przy tym doświadczona, mimo młodego wieku.
Powstawanie akredytowanych podmiotów doradczych stanowiło znakomitą
okazję dla osób, które chciały w kameralnych warunkach, na własny rachunek,
uruchomić działalność gospodarczą, bez formalnych ograniczeń występujących
w instytucjach państwowych. W poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie na temat
poprzedniego miejsca pracy, najwięcej respondentów wskazywało ODR (77,6%),
następnie wymieniano szeroko rozumianą sferę obsługi rolnictwa (13,8%) a nawet wskazywano na indywidualne gospodarstwa rolne (8,6%). Wśród motywów
skłaniających doradców do rezygnacji z pracy, zwłaszcza w jednostkach doradztwa rolniczego, wymieniano chęć usamodzielnienia się, podjęcia działalności gospodarczej, sprawdzenia się w biznesie, uzyskanie wyższych dochodów, możliwość dysponowania własnym czasem, a ponadto wskazywano na chęć podjęcia
wyzwania jako doradcy komercyjnego. Respondentom trudno było wymienić jeden motyw, ponieważ decyzja o akredytacji była splotem różnych uwarunkowań
osobistych, rodzinnych, społecznych i organizacyjnych. Decyzjom towarzyszyła
obawa o sprostanie konkurencji wobec jednostek doradztwa rolniczego, które
były znane na wsi od dziesięcioleci, natomiast akredytowane podmioty dopiero
pojawiły się na rynku doradczym i wśród rolników mogły budzić obawy o stronę
formalną ich funkcjonowania, ale jak podkreślano, nie o kompetencje i profesjonalizm.
Dobre warunki startu mieli doradcy pracujący przedtem w ODR, ponieważ
znali teren, specyfikę pracy w doradztwie a głównie znali rolników, których pozyskiwali do dalszej współpracy na niwie doradztwa rolniczego. W trakcie badań
doradcy podawali, że chociaż we wnioskach akredytacyjnych wskazywali, jako
obszar świadczonych usług teren całego kraju (91,4%), to jednak ich działalność
usługowa ograniczała się do kilku powiatów względnie jednego województwa.
Wybór całego kraju, jako miejsca świadczenia usług miał raczej charakter przyszłościowy, tak na „wszelki przypadek”, ponieważ gdyby pojawiła jakaś atrakcyjna
oferta poza granicami województwa, wówczas byłoby można się o nią ubiegać.
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7. Przebieg i zakres świadczonych usług doradczych
Akredytacja na świadczenie usług doradczych przez firmy komercyjne wiązała się
głównie z jednym działaniem pt. „ Korzystanie z usług doradczych przez rolników
i posiadaczy lasów”, zawartym w PROW 2007-2013. W ramach tego działania rolnicy mogli korzystać z pomocy doradczej w zakresie oceny spełniania wymogów
wzajemnej zgodności oraz pomocy w sporządzaniu planu dostosowania gospodarstw do tych wymogów. Doradztwo było realizowane przez „uprawnione podmioty doradcze”, w tym przez ODR, izby rolnicze i prywatne podmioty doradcze.
Dofinansowanie kosztów usługi doradczej następowało na wniosek rolnika, poprzez zawarcie umowy z ARiMR. Problem z w/wym. działaniem polegał na tym,
że rolnicy mogli ubiegać się o zwrot części udokumentowanych kosztów kwalifikacyjnych, tj. 80% poniesionych kosztów. Pozostałą część, tj. 20% wraz z podatkiem od towarów i usług (VAT) pokrywał rolnik. Stawki opłat za usługi doradcze
w formie kwot ryczałtowych, jednolitych dla całego kraju, określone były w załączniku do rozporządzenia MRiRW.
Obowiązujące rozwiązania nie były początkowo zachęcające i mobilizujące
do korzystania przez rolników z usług doradczych. W miarę tego, jak wchodziły w życie kolejne etapy zasad wzajemnej zgodności i powstawała groźba utraty
części dopłat bezpośrednich za niespełnienie wymogów, rolnicy coraz bardziej
świadomie prosili o opracowanie kompleksowej oceny gospodarstwa rolnego lub
ocen cząstkowych. Badani doradcy nie ograniczali swojej aktywności zawodowej
do jednego działania, lecz szukali źródeł dochodów na różnych płaszczyznach,
jednak zgodnych z udzielonym certyfikatem. Mimo, że biura powiatowe ARiMR
przesyłały rolnikom spersonalizowane wnioski wraz z ortofotomapami, realia gospodarcze (susza, przesiewy, zmiany granic) wskazywały, że wnioski należy uaktualnić, zrobić nowe pomiary i przesłać do Agencji w zweryfikowanej postaci. Na
pytanie zadane respondentom, czy liczba udzielanej pomocy w przygotowaniu
wniosków o płatności bezpośrednie w ostatnim roku wzrastała, zdecydowana
większość badanych (68,9%) dała pozytywną odpowiedź. Chociaż dopłaty bezpośrednie są najdłużej funkcjonującą i w miarę jednolitą formą wsparcia finansowego rolników, to nadal wymagają korzystania z usług doradczych, ponieważ
duże zmiany pojawiały się w uzupełniających płatnościach obszarowych (UPO).
Kolejnym obszarem aktywności prywatnych firm doradczych były działania
zawarte w PROW 2007-2013, (22 działania), które wymagały wsparcia służb doradczych. Z badań wynika, że dużym zainteresowaniem wśród rolników cieszyły się działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” (70,7%) oraz „Ułatwienie
startu młodym rolnikom” (17,2%). Niegdyś ważne działanie związane z rentami
strukturalnymi w świetle badań straciło na aktualności, z uwagi na pogorszenie
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warunków finansowych i ograniczenie możliwości korzystania z tego instrumentu wsparcia. W badaniach wyodrębniono celowo kategorię „Program rolnośrodowiskowy”, ponieważ rolnik realizujący to działanie musiał korzystać z doradcy
rolnośrodowiskowego i prowadzić rejestr wykonanych zabiegów. Doradca z kolei
musiał zarejestrować plan rolnośrodowiskowy w systemie teleinformacyjnym,
administrowanym przez CDR.
Doradcy w imieniu rolników prowadzili dokumentację dotyczącą zwłaszcza
rejestru działalności rolnośrodowiskowej (65,5%), ewidencji stosowanych środków ochrony roślin (34,5%), prowadzenie rejestru zwierząt (13,8%), oraz inne
dokumenty, niezbędne w świetle wymogów wzajemnej zgodności. Wśród ważnych poczynań doradczych można wymienić przygotowanie biznesplanów na
potrzeby kredytów preferencyjnych (32,7%) lub kredytów na rozwój działalności
gospodarczej (13,8%), opracowanie planu nawożenia (68,9%), programu ochrony
roślin (34,5%) i przebiegu zabiegów (atestacja opryskiwaczy) i innych ważnych
poczynań.
Doradcy w świetle faktu, że pracowali na własny rachunek, stosowali swoiste
„transakcje wiązane”, polegające na tym, że udzielenie jednej usługi doradczej,
pociągało za sobą konieczność podjęcia kolejnej usługi, w postaci przygotowania na przykład wniosku o zwrot akcyzy, prowadzenie dokumentacji VAT w rolnictwie, zwrot kosztów zakupu materiału siewnego czy prowadzenia ewidencji
zakupu pasz, stosowania środków dezynfekcyjnych, nasion genetycznie zmodyfikowanych, itp. Licząc od 2004 r., czyli od przystąpienia Polski do UE, liczba dokumentów prowadzonych w gospodarstwie rolnym lawinowo rosła, a brak nawyków
wśród rolników ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych był sprzyjającą okolicznością dla doradców, którzy przejęli tę funkcję, tworząc w swoich komputerach bazy danych gospodarstw rolnych.
Działając jako akredytowane podmioty, doradcy ponosili określone koszty,
które były rekompensowane dochodami z działalności gospodarczej. Po stronie
kosztów, obok największej pozycji związanej z wynagrodzeniem, łącznie z podatkiem oraz składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, dodatkowymi
kosztami było wynajęcie biura, zakup środków transportu i wszelkie opłaty związane z mediami. Po stronie przychodów znalazły się głównie środki finansowe,
które związane były z działaniem PROW „Korzystanie z usług doradczych przez
rolników”. Gamę przychodów poszerzały inne formy działalności gospodarczej
prowadzonej przez firmy doradcze, w tym przede wszystkim obowiązujące ubezpieczenia w rolnictwie, ubezpieczenia samochodowe, na życie, itp.
Na pytanie skierowane do doradców, które działania przynoszą największe
dochody, respondenci wskazali na programy rolnośrodowiskowe ((67,2%) oraz
wymogi wzajemnej zgodności (65,5%), przy czym niektórzy wskazywali na te
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dwa źródła jednocześnie. Mniejsze dochody dawało przygotowaniu wniosków
w ramach PROW 2007-2013 (17,2%), czy prowadzenie dokumentacji (ewidencji)
dla rolników (13,8%). Ciekawy był sondaż na temat sposobu pozyskiwania rolników w celu udzielania porady. Okazuje się, że w dobie dominacji elektronicznych
nośników informacji, największy udział miał bezpośredni kontakt z rolnikami
(77,6%), polecenie innego rolnika (34,5%), dobre wieści o skuteczności porady
(18,9%), czy kontakt telefoniczny (13,8%). Doradcy stosowali różne strategie
w celu pozyskania rolników do usług doradczych. Doradca cieszący się dużą renomą nie musiał troszczyć się o zainteresowanie ze strony rolnika, bo rolnik sam
go szukał. W sytuacji braku zgłoszeń, odwiedzano rolników w systemie „od drzwi
do drzwi” (from door to door), co przynosiło dobre rezultaty.
Pomimo, iż niektóre firmy doradcze mają swoje strony internetowe, dają ogłoszenia w telewizji i w prasie lokalnej, wydają ulotki, plakaty, to nadal kurenda
za pośrednictwem sołtysa, przynosiła najlepsze rezultaty. Wydawałoby się, że po
płatną usługę doradczą będą sięgać rolnicy zasobni ekonomicznie, wywodzący
się z dużych gospodarstw rolnych. Okazuje się jednak, że klientami byli na ogół
rolnicy wywodzącymi z dominującej grupy rolników, czyli gospodarstw mieszczących się w przedziale do 20 ha (68,9%). W mniejszym zakresie te porady były
skierowane do gospodarstw liczących sobie od 20-50 ha (20,7%), zaś najmniejsze
znaczenie miały dla gospodarstw powyżej 50 ha (10,4%). Licząc wszystkich beneficjentów usług doradczych, to średnio w roku udzielono 172,3 porad w przeliczeniu na jedną firmę doradczą, przy czym rozpiętość była bardzo duża, począwszy
od 3 rolników dla młodego podmiotu, do 500 rolników w firmach wieloosobowych.
Również intensywność pracy doradczej nie występuje w jednakowym stopniu
w całym roku gospodarczym. Według respondentów najwięcej uwagi absorbującej czas pracy doradcy przypada na okres wiosenno-letni (86,2%), w przeciwieństwie do okresu jesienno-zimowego (13,8%). W świetle tej deklaracji powstaje dylemat generowania dochodów, który nie jest równomierny, zwłaszcza w sytuacji
zatrudniania dodatkowo doradców i referentów.
W przestrzeni publicznej doradcy pojawili się stosunkowo późno, a ponadto
działają w niejakim osamotnieniu, ponieważ funkcjonują bez nadzoru właścicielskiego i na własny rachunek. Ponadto nie znają się jako grupa zawodowa, z uwagi
na przestrzenne rozproszenie. Może zatem zaskakiwać, że przynależność do Stowarzyszenia Akredytowanych Podmiotów Doradczych AKROS deklaruje w badanej populacji tylko 9 (15,5%) respondentów, chociaż dążenie do wypracowania
wspólnych dezyderatów, mających usprawnić ich działalność, powinna być podstawową powinnością Stowarzyszenia.
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8. Uwagi końcowe
Pojawienie się w pejzażu polskiej wsi nowego podmiotu gospodarczego w postaci
doradcy prywatnego, którego działalność miała charakter komercyjny, poprawiła
dostęp rolników do usług doradczych. Trzeba mieć świadomość, że wśród ogółu
rolników nie było pełnej wiedzy na temat specyfiki występowania tego podmiotu.
Akredytowany podmiot doradczy znany był tylko w tym regionie, gdzie praktycznie funkcjonowali doradcy prywatni. Zresztą rolnikom obojętnie jest, który podmiot udziela im porady, chcą jedynie uzyskać pomoc profesjonalną, kompetentną
i wszechstronną, gwarantującą dostęp do wszystkich instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej, która by jednocześnie chroniła gospodarstwo przed niespełnianiem
wymogów wzajemnej zgodności, niosących sankcje przy dopłatach bezpośrednich.
Geograficzne rozmieszczenie podmiotów doradczych było przypadkowe i zależało wyłącznie od indywidualnych decyzji danych osób, które chciały iść własną
drogą rozwoju zawodowego. Przeciwieństwem tego są publiczne struktury ODR,
których wyznacznikiem był podział administracyjny kraju na województwa, powiaty i gminy, gwarantujące wszystkim rolnikom w miarę równy dostęp do doradztwa rolniczego.
Według CDR słabe i mocne strony państwowego i prywatnego systemu doradztwa rolniczego polegają na tym, że korzyści przy publicznym doradztwie
przejawiają się poprzez jednakowy zakres usług na terenie całego kraju, wyższą
ich jakość oraz skierowanie uwagi także na małe gospodarstwa rolne, które mogą
być mało atrakcyjne dla prywatnych doradców. Z kolei przewaga prywatnego doradztwa przejawia się bardziej innowacyjnym i elastycznym sposobem w szukaniu nowych rozwiązań oraz nowych form współpracy. Ponadto doradcy ci mogą
odnosić większe sukcesy w korzystaniu z nowych instrumentów WPR.
W doradztwie rolniczym tylko podmioty prywatne były zobowiązane do ubiegania się o akredytację. Z tego obowiązku zwolnione były ODR oraz izby rolnicze.
W tym pierwszym przypadku za ODR stoi ustawa z 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego. W przypadku izb rolniczych zapewne ustawa o izbach rolniczych
z 2008 r., w której stwierdzono, że do zadań izby należy „doradztwo w zakresie działalności rolniczej, wiejskiego gospodarstwa rolniczego oraz uzyskiwanie
przez rolników dodatkowych dochodów” [Ustawa, 2008]. Brak akredytacji dla
podmiotów publicznych był kwestionowany przez wielu doradców prywatnych,
z uwagi na nierówne szanse dostępu do usług doradczych.
Na mocy regulaminu organizacyjnego i statutu CDR z 2009 r., Centrum uzyskało uprawnienia do kontrolowania jedynie akredytowanych podmiotów doradczych. Tych funkcji kontrolnych nie ma CDR w odniesieniu do ODR i izb rolni-
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czych, które w przypadku ODR są poddawane nadzorowi zarządu województwa,
poprzez formalnie przekazywane sprawozdania. Ten dualizm kontrolny i nadzorczy powoduje, że prywatne podmioty doradcze czują się nadmierne poddawane
presji sprawdzającej poprawność wykonywania usług doradczych.
Podmioty doradcze funkcjonujące w rolnictwie uzyskały akredytację do końca
2015 r. i to w odniesieniu do jednego działania zawartego w PROW 2007-2013
tj. „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów”. Istnieje obawa, że przy ograniczonych instrumentach wsparcia finansowego na II filar
WPR w perspektywie na lata 2014-2020, działanie to nie będzie istniało. Prywatne
podmioty doradcze wyrażają obawy, co do ich funkcjonowania po tym terminie i w oparciu o jakie akty prawne ta działalność będzie się odbywała. Doradcy
prywatni mogą co prawda działać jako podmioty gospodarcze, funkcjonujące na
ogólnych zasadach, ale ze względu na trudną specyfikę rolnictwa i obszarów wiejskich, dostęp do funduszy europejskich jest niezbędny.
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STRESZCZENIE

W opracowaniu przedstawiono rozwój prywatnych podmiotów doradczych, przy czym
w pierwszej kolejności analizowano zjawisko w skali całego kraju, a następnie przeprowadzono sondaż wśród 58 respondentów. W okresie od 2008-do 2012 roku powstało
157 licencjonowanych podmiotów doradczych, które w większości były kierowane przez
mężczyzn (63,7%). Lokalizację znalazły przede wszystkim na terenie gmin i innych miejscowości wiejskich (52,2%), w mniejszym zaś zakresie w miastach powiatowych czy wojewódzkich.
Badani doradcy charakteryzowali się wyższym wykształceniem, pozostawali na ogół
w młodym wieku i w większości przypadków, zakładając prywatną firmę doradczą, przedtem pracowali w ODR. Wśród motywów skłaniających ich do pracy na własny rachunek
wymieniano chęć usamodzielnienia się czy sprawdzenie się w biznesie. Główną uwagę w
procesie doradczym zwracali na udzielanie porad odnośnie dopłat bezpośrednich, PROW,
w tym zwłaszcza korzystania z usług doradczych w powiązaniu ze spełnianiem wymogów
wzajemnej zgodności oraz prowadzaniem dokumentacji rolniczej.
ANTONI MICKIEWICZ, BOGDAN M. WAWRZYNIAK
FUNCTIONING OF ACCREDITED CONSULTANCY BODIESIN AGRICULTURE

Key words: certification, accreditation, advising, private company, commercial company
SUM M A RY

The paper presents the development of private advisory bodies. First there was analyzed
the phenomenon in the whole country and then conducted a survey of 58 respondents.
During the period 2008-2012 there were created 157 licensed advisory entities, most of
which were run by male owners (63.7%). There were mainly located in rural municipalities and villages (52.2%) and to a lesser extent in county and provinces towns.
The surveyed advisors were characterized by higher education level and generally remained at a young age, in most cases assuming a private consulting firm and previously
worked in the state advisory center. Among the motives for their work on their own they
mentioned the desire to become independent and trying themselves in business. The main
attention in the counseling process was paid to give advice with regard to direct payments,
RDP, use of advisory services in connection with the fulfillment of cross-compliance requirements and conducting agricultural documentation.
e-mail: a.mickiewicz@zut.edu.pl
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DORADZTWO W ZAKRESIE NAWOŻENIA W AGROBIZNESIE
1. Wprowadzenie
Nawożenie roślin uprawnych jest jednym z ważniejszych zabiegów agrotechnicznych stosowanych w rolnictwie. Optymalne nawożenie stanowi istotny czynnik
zwiększający ilość i jakość plonów w produkcji rolnej. Z uwagi na konieczność
posiadania przez rolników szerokiej wiedzy z zakresu nawożenia, m.in. na temat
wymagań pokarmowych roślin, zasobności gleb w składniki pokarmowe, technik
i technologii nawożenia, istotna jest pomoc doradcza. Zadania z zakresu doradztwa nawozowego realizowane są przez różne instytucje i podmioty gospodarcze
w agrobiznesie.
Zasadniczym celem artykułu jest przedstawienie głównych instytucji prowadzących doradztwo w zakresie nawożenia, w tym ich specyfiki i zakresu działań.
Jak wskazuje Kapusta [2003], w literaturze przedmiotu pojęcie doradztwa jest
różnie definiowane i nie istnieje jedna, ogólnie przyjęta definicja tego terminu.
Doradztwo jest najczęściej określane przez cele, którym ma służyć, w tym m.in.
pomoc w rozwiązywaniu problemów, udzielanie informacji oraz dostarczanie
wiedzy. W niniejszym artykule pod pojęciem doradztwa w zakresie nawożenia
rozumie się udzielanie fachowej pomocy producentom rolnym i innym podmiotom w agrobiznesie w zakresie nawożenia, m.in. technologii produkcji nawozów,
badań jakości nawozów, technologii i technik nawożenia oraz badań wpływu
nawożenia na środowisko przyrodnicze. Charakterystykę najważniejszych podmiotów w agrobiznesie prowadzących działalność doradczą w zakresie nawożenia
poprzedzono wyjaśnieniem ważności problematyki.
Opracowanie powstało na podstawie literatury przedmiotu oraz własnych badań rynkowych. W artykule wykorzystano m.in. informacje z badań własnych
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(ankietowych) przeprowadzonych w latach 2008-2009 wśród 10 przedsiębiorstw
produkcyjnych i 24 firm handlowych na rynku nawozów mineralnych w Polsce
oraz 319 rolników prowadzących gospodarstwa rolne o powierzchni powyżej
5 ha UR w województwie dolnośląskim. Wśród badanych przedsiębiorstw produkcyjnych były największe pod względem skali produkcji wytwórnie w Polsce,
m.in. Zakłady Azotowe w Puławach S.A., Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. oraz Zakłady Chemiczne Police S.A. W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań dotyczące działalności szkoleniowej (doradczej) firm na rynku
nawozów mineralnych oraz współpracy przedsiębiorstw produkcyjnych ze sferą
naukowo-badawczą. Podczas badań empirycznych wśród producentów rolnych
autor współpracował z Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego. Badania
ankietowe przeprowadzono podczas bezpłatnych szkoleń organizowanych przez
DODR. Głównym celem badań producentów rolnych było poznanie czynników
decydujących o zakupie nawozów oraz szczegółowe rozpoznanie potrzeb i oczekiwań rolników w zakresie nawozów mineralnych i nawożenia. Autor podczas badań współpracował także z Okręgową Stacją Chemiczno-Rolniczą we Wrocławiu,
która udzieliła informacji nt. stanu zasobności gleb w składniki pokarmowe na
obszarze prowadzonych badań empirycznych (trzy powiaty woj. dolnośląskiego –
wrocławski, strzeliński i kłodzki).

2. Ważność problematyki doradztwa nawozowego w agrobiznesie
Nawożenie to jeden z zabiegów stosowanych w produkcji roślinnej, którego celem jest uzupełnienie niedoborów składników pokarmowych w glebach (podłożach w produkcji ogrodniczej). Konieczność uzupełniania tych niedoborów
wynika z faktu, że wraz z plonami roślin „wynoszone” są składniki pokarmowe. Rośliny uprawne pobierają w większości składniki mineralne przez system
korzeniowy (nawożenie doglebowe) i akumulują je w swoich tkankach. Coraz
częściej w praktyce rolniczej stosuje się także nawożenie (dokarmianie) dolistne
[Spiak, Piwowar 2007].
Podstawą zaopatrzenia gleby w substancje organiczne, a roślin uprawnych
w składniki pokarmowe, jest regularne, zrównoważone stosowanie nawozów naturalnych oraz nawozów zielonych. Dla przykładu na glebach lekkich nawożenie
obornikiem powinno być przeprowadzane co 3 lata, natomiast na glebach ciężkich co 4 lata [Roszkowski 1997]. Istotne jest to, że nawozy naturalne nie tylko
wzbogacają glebę w składniki pokarmowe, lecz także poprawiają jej strukturę.
Nawozy naturalne (obornik lub gnojowica) i organiczne (słoma, nawozy zielone
i komposty) są podstawowymi elementami agrotechniki decydującymi o tempie
akumulacji i próchnicy [Kuś, Kopiński 2012]. Efektywność wykorzystania nawo-
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zów naturalnych i organicznych determinują odpowiednie warunki przechowywania (składowania) nawozów oraz sposób przeprowadzenia zabiegu nawożenia.
Nawozy naturalne odgrywają ważną rolę w odtwarzaniu żyzności gleby, jednak
w miarę postępującej intensyfikacji produkcji rolnej nie wystarczają. Sprawia to,
że podstawowym źródłem składników pokarmowych dla roślin współczesnego
rolnictwa są nawozy mineralne. Producenci rolni mają szeroki wybór nawozów
mineralnych na rynku [Piwowar 2012]. Szeroka oferta rynkowa dotyczy nie tylko
tradycyjnych nawozów azotowych, potasowych, fosforowych i wieloskładnikowych w formie stałej, ale również nawozów płynnych do nawożenia doglebowego
i dolistnego dokarmiania roślin. Co więcej, w ostatnich latach rozwija się segment
produktów biostymulujących, nawozów zawierających w swym składzie związki
chemiczne zwiększające efektywność procesów fizjologicznych w roślinach (m.in.
fotosyntezy) oraz podniesienie odporności na czynniki stresowe.
Problematyka doradztwa nawozowego w rolnictwie wiąże się ze ściśle indywidualnym charakterem produkcji rolnej w danych warunkach przyrodniczych
i ekonomicznych. Najważniejsze grupy czynników wpływające na wielkość nawożenia w gospodarstwach rolnych przedstawiono na rysunku 1.
Rysunek 1
Grupy czynników determinujące rodzaj i wielkość nawożenia
w gospodarstwach rolnych

Źródło: Opracowanie własne.
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Rodzaj i wielkość nawożenia są uzależnione od warunków glebowych (zasobność gleb, odczyn gleb, wielkość kompleksu glebowego). Istotne w omawianej
problematyce są także czynniki pogodowe i klimatyczne, dla przykładu temperatura gleby ma wpływ na pobieranie składników pokarmowych przez rośliny
[Kruczek, Sulewska 2005]. Ważnymi czynnikami wpływającymi na rodzaj i wielkość nawożenia są także uwarunkowania organizacyjne, ekonomiczne i prawne.
Wśród aspektów organizacyjnych należy wymienić kierunek produkcji rolnej
oraz dobór gatunków i odmian roślin (poszczególne gatunki oraz odmiany roślin
mają zróżnicowane wymagania co do wielkości i struktury nawożenia). Istotna
jest także stosowana w danym gospodarstwie agrotechnika, w tym zmianowanie
roślin. Do uwarunkowań ekonomicznych nawożenia należą m.in. koszty związane z zabiegiem nawożenia (ceny nawozów mineralnych, relacje cen nawozów
do cen płodów rolnych, koszty związane z wykorzystaniem sprzętu technicznego, zakup paliwa itp.). Istotne z punktu widzenia możliwości wykorzystania nawozów w gospodarstwie rolnym są także przepisy prawne. W celu ochrony wód
przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego
opracowano i wdrożono tzw. Dyrektywę Azotanową [Dyrektywa 1991]. Potencjalna szkodliwość azotanów dla środowiska wodnego jest podstawą prawnych
ograniczeń nie tylko wielkości dawek nawozów, ale również terminów i technik
nawożenia.
Producent rolny podejmując decyzje w zakresie nawożenia musi zatem brać
pod uwagę aspekty przyrodnicze, czynniki organizacyjne, ekonomiczne i prawne.
Sprawia to, że istotne znaczenie w optymalizacji nawożenia na poziomie gospodarstwa rolnego ma działalność doradcza.

3. Główne ośrodki doradztwa nawozowego w agrobiznesie
i jego otoczeniu – cele i zadania
Doradztwo nawozowe w agrobiznesie, zgodnie z przyjętym w pracy zakresem
pojęciowym, realizowane jest przez szereg podmiotów państwowych i prywatnych. Najważniejsze podmioty doradcze oraz ich charakterystykę przedstawiono w tabeli 1.
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Tabela 1
Najważniejsze podmioty prowadzące działalność doradczą w zakresie
nawożenia roślin w agrobiznesie
Podmiot

Opis

Wojewódzkie
Ośrodki
Doradztwa
Rolniczego

Jednostki świadczą nieodpłatne i płatne usługi doradcze m.in. w zakresie
stosowania nowoczesnych technologii i technik w rolnictwie oraz efektywnego zarządzania produkcją rolną. W zakresie nawożenia rolnicy mogą
korzystać w ODR z pomocy doradczej w zakresie m.in. sporządzania planów nawożenia, bilansów składników pokarmowych oraz gospodarowania nawozami (przechowywania i stosowania nawozów mineralnych i naturalnych). Ośrodki Doradztwa Rolniczego prowadzą szkolenia z zakresu
nawożenia, ponadto poprzez wydawnictwa i strony internetowe przekazują aktualną wiedzę z omawianego zakresu.

Centrum
Doradztwa
Rolniczego
w Brwinowie
wraz
z Oddziałami

Działalność szkoleniowa i wydawnicza Centrum Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Brwinowie, wraz z Oddziałami w Krakowie, Poznaniu i Radomiu, obejmuje m.in. zagadnienia związane z poprawą poziomu dochodów rolniczych, podnoszeniem konkurencyjności rynkowej gospodarstw
rolnych oraz wspieraniem zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.
Ważnym zadaniem tej Instytucji jest prowadzenie szkoleń dla pracowników Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz egzaminów dla kandydatów
na doradców rolnośrodowiskowych. Ma to bardzo duże znaczenie dla
podniesienia poziomu wiedzy doradców rolniczych, w tym o aspekty
związane z racjonalnym, zrównoważonym nawożeniem.

IUNG prowadzi szereg prac badawczych i opiniotwórczych w zakresie
nawożenia, w tym m.in. badania i opinie o spełnieniu wymagań jakościowych oraz nt. przydatności nawozu lub środka wspomagającego uprawę
roślin do stosowania. Wśród zadań Instytutu w badanym zakresie należą
Instytut Uprawy
zarówno opracowania na potrzeby praktyki rolniczej, jak i dla przedsięNawożenia
biorstw wytwórczych. Dla praktyki rolniczej IUNG oferuje specjalistyczne
i Gleboznawstwa
programy komputerowe, które wspomagają rolników w zakresie optymaw Puławach
lizacji nawożenia. Dla przykładu do wykonania bilansu składników pokarmowych metodą „na powierzchni pola” przydatny jest m.in. program
komputerowy MacroBil. Zalecenia nawozowe dla wielu roślin uprawnych
można ponadto uzyskać stosując program doradczy NawSald.
Instytut
Nawozów
Sztucznych
w Puławach

Tematyka prac naukowo-badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych Instytutu obejmuje m.in. nawozy mineralne i mineralno-organiczne oraz
półprodukty do ich wytwarzania. Oprócz usług badawczych świadczonych
dla przemysłu nawozowego Instytut prowadzi także badania na potrzeby
rolnictwa oraz jednostek administracji rządowej i samorządowej. INS prowadzi m.in. doradztwo nawozowe w dziedzinie fertygacji upraw szklarniowych.

24

Arkadiusz Piwowar

Instytut prowadzi działalność doradczą i upowszechnieniową w zakresie
technologii i technik nawożenia. Przemysłowy Instytut Maszyn RolniPrzemysłowy
czych oferuje szereg usług dla podmiotów na rynku nawozów, w tym np.:
Instytut Maszyn
▪ badania bezpieczeństwa maszyn,
Rolniczych
▪ projektowanie maszyn i urządzeń rolniczych,
w Poznaniu
▪ badania marketingowe związane z rynkiem sprzętu rolniczego,
▪ badania opryskiwaczy przez Autoryzowaną Stację Kontroli Opryskiwaczy.
Działalność doradczą z zakresu nawożenia prowadzą głównie uczelnie
rolnicze. Pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni prowadzą zarówno
badania w zakresie nawożenia (m.in. efektywności technicznej i ekonoUczelnie Wyższe
micznej nawożenia), jak i pełnią ważną rolę upowszechnieniową i doradczą poprzez udział w szkoleniach dla rolników, a także poprzez artykuły
w czasopismach fachowych.

Krajowa Stacja
ChemicznoRolnicza
w Warszawie
oraz podległe
stacje okręgowe

Do zadań Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej i jej oddziałów w opisywanym w pracy zakresie należy wykonywanie m.in.: analiz gleb i roślin,
ekspertyz i wydawanie opinii dotyczących zasobności gleb w składniki pokarmowe oraz składu chemicznego roślin, badań jakości nawozów.
Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze zajmują się także doradztwem
w sprawach nawożenia, dla przykładu OSCHR w Białymstoku na zlecenie
rolnika opracowuje plan nawożenia. Z kolei OSCHR w Lublinie oferuje
internetowe doradztwo nawozowe roślin uprawnych. Producent rolny po
wprowadzeniu do aplikacji dostępnej na stronie internetowej danych dotyczących uprawianej rośliny i przedplonu oraz informacji o polu uprawnym, otrzymuje zalecenia nawozowe.

Przedsiębiorstwa
produkcyjne
i handlowe na
rynku nawozów
mineralnych

Przedsiębiorstwa produkcyjne i handlowe na rynku nawozów mineralnych również prowadzą działalność doradczą. Organizują lub biorą udział
w konferencjach, seminariach, szkoleniach dla rolników z tematyki związanej z nawożeniem. Producenci nawozów udostępniają także programy
komputerowe, wspomagające rolników w wyborze rodzajów i dawek nawozów.

Źródło: Opracowanie własne.

4. Doradztwo w zakresie nawozów i nawożenia w agrobiznesie –
wyniki badań własnych
Przeprowadzone badania ankietowe wśród producentów nawozów mineralnych
pozwoliły na wskazanie podmiotów, z którymi współpracują krajowe przedsiębiorstwa produkcyjne przy opracowywaniu lub unowocześnianiu technologii
produkcji nawozów. Jak wynika z badań własnych, innowacyjne rozwiązania
w przemyśle nawozowym w ostatnich latach były wynikiem zarówno autorskich
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rozwiązań, jak i innowacji wynikającej ze współpracy z innymi podmiotami,
w tym głównie z uczelniami wyższymi oraz IUNG i INS [Piwowar 2010]. Doradztwo tych instytucji dotyczyło głównie: maszyn i urządzeń o podwyższonych
parametrach, nowoczesnych metod granulacji oraz projektów instalacji do produkcji nawozów ciekłych i zawiesinowych. Współpraca producentów nawozów
mineralnych z uczelniami wyższymi i instytutami badawczymi przyczyniła się do
wprowadzenia innowacyjnych zmian w technologiach produkcji i/lub oferowanych produktach. Dla przykładu Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. we współpracy z INS opracowały technologię oraz projekt procesowy instalacji do produkcji
nawozów ciekłych i zawiesinowych.
Głównymi ośrodkami doradczymi dla rolników w zakresie nawożenia są
Ośrodki Doradztwa Rolniczego, które współpracują m.in. z Centrum Doradztwa
Rolniczego w Brwinowie oraz Krajową Stacją Chemiczno-Rolniczą. Działalność
doradczą dla rolników prowadzą również przedsiębiorstwa produkcyjne i handlowe na rynku nawozów mineralnych. Z badań własnych autora przeprowadzonych
w 2009 r. wynika, że wszystkie największe w Polsce przedsiębiorstwa wytwórcze
na rynku nawozów mineralnych aktywnie prowadzą działalność doradczą nie tylko dla rolników, ale również dla przedsiębiorstw na pośrednich ogniwach rynkowych. Przedsiębiorstwa produkcyjne na badanym rynku coraz częściej oferują
doradztwo agrotechniczne dla rolników poprzez infolinie bądź programy komputerowe. W szczególności te ostatnie wpływają na usprawnienie zarządzania
składnikami pokarmowymi w gospodarstwach rolnych, umożliwiając tym samym optymalizację nawożenia. Istotne miejsce w działalności doradczej w zakresie nawożenia w agrobiznesie odgrywają przedsiębiorstwa handlowe. Jak wynika
z badań ankietowych ważnymi czynnikami, które skłaniają rolników do zakupu
nawozów mineralnych jest doradztwo w punkcie sprzedaży. Z przeprowadzonych
analiz wynika, że prawie co trzeci z producentów rolnych przed podjęciem decyzji
o zakupie konkretnego nawozu, zasięga opinii od sprzedawcy w punkcie handlowym. Znaczącą rolę pracowników działu sprzedaży w procesie zakupu nawozów
respondenci podkreślali również w innych częściach badania ankietowego. Doradztwo sprzedawcy nawozów było jednym z najważniejszych czynników, które
skłaniały badanych rolników do zakupu obecnie stosowanych w gospodarstwach
rolnych nawozów mineralnych.
Interesujące z punktu widzenia poznawczego są wyniki badań ankietowych
rolników w zakresie korzystania z pomocy doradczej odnośnie nawożenia. Jak
wspomniano wcześniej, podstawowym źródłem informacji, niezbędnych do podejmowania decyzji o wysokości dawek nawozów, powinny być chemiczne analizy glebowe i roślinne. W kwestionariuszu ankiety skierowanej do producentów
rolnych zapytano, czy przeprowadzano analizy glebowe w badanych gospodar-
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stwach rolnych w latach 2004-2008. Wyniki badań wykazały, że 65% respondentów korzystało z badań na zawartość składników pokarmowych gleb swoich
gospodarstw rolnych. Odnotowano przy tym znaczne zróżnicowanie biorąc pod
uwagę zakres przestrzenny badań (w powiecie kłodzkim 56%, wrocławskim 61%,
strzelińskim 77%). Spośród grupy 206 producentów rolnych korzystających z badań na zawartość składników pokarmowych w glebach, najwięcej respondentów
(35%) zadeklarowało przeprowadzanie analiz w swoich gospodarstwach co 4 lata.
Jedynie 1,5% korzystało z takich badań w każdym roku.
Przeprowadzone badania ankietowe wskazały ponadto na inne nieprawidłowości w gospodarce nawozowej badanych gospodarstw rolnych. Jak wynika z badań,
jedynie po 34% respondentów z powiatów wrocławskiego i strzelińskiego stosowało
w badanych latach nawozy wapniowe. Jeszcze mniejszy odsetek respondentów wapnujących gleby odnotowano natomiast w powiecie kłodzkim (jest to nie adekwatne
do potrzeb, gdyż wśród badanych trzech powiatów największe zapotrzebowanie na
wapnowanie mają gleby położone właśnie w powiecie kłodzkim).
Aktualnie problem niskiego poziomu zużycia nawozów wapniowych dotyczy całego kraju. Należy podkreślić, że jest to zjawisko bardzo niekorzystne z punktu widzenia agrotechnicznego. Wapnowanie gleb jest istotnym elementem racjonalnej
gospodarki nawozowej, umożliwia bowiem roślinom dostępność składników pokarmowych (zwiększa przyswajalność azotu, potasu i fosforu), poprawia strukturę
gleby i uaktywnia pożyteczne mikroorganizmy glebowe. W celu poprawy sytuacji
bardzo ważne jest merytoryczne wsparcie i pomoc dla rolników w formie szkoleń
oraz specjalistycznego doradztwa nawozowego. Istotne jest także opracowywanie
odpowiednich programów, w tym umożliwiających dofinansowanie wapnowania
gleb. Do innych problemów związanych z gospodarką nawozową w skali kraju zaliczyć należy spadek zawartości materii organicznej w glebach, jaki obserwuje się
w ostatnich latach w Polsce. Jest to zagadnienie niepokojące zważywszy na funkcje, jakie spełnia materia organiczna w glebie (m.in. sekwestracja węgla, retencja
i gospodarka wodą, akumulacja i regulacja składników mineralnych w glebie)
[Grzebisz 2008]. Warto podkreślić, że niższa zawartość materii organicznej w glebie zmniejsza właściwości buforowe i sorpcyjne gleb. Również w tym przypadku
działalność doradcza powinna propagować wśród rolników zrównoważone nawożenie organiczno-mineralne.
Na podstawie literatury przedmiotu oraz badań własnych autora, do wyzwań
dla działalności doradczej w omawianej w pracy tematyce należy zaliczyć działania z zakresu:
 zrównoważonej gospodarki nawozowej na poziomie gospodarstwa rolnego,
 technologii produkcji nowych nawozów, uwzględniającej nie tylko jakość produktu gotowego ale również zagadnienia ochrony środowiska przyrodniczego,
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stosowania nowoczesnych technologii i środków technicznych w zabiegach
nawożenia,
wpływu nawożenia na zawartość materii organicznej w glebach,
stosowania nawozów wapniowych,
możliwości łącznego stosowania agrochemikaliów.

Ważnym wyzwaniem dla działalności doradczej, w tym w Ośrodkach Doradztwa Rolniczego, jest bezpłatne i kompleksowe doradztwo w zakresie nawożenia. Obejmować ono powinno nie tylko aspekty techniczne i technologiczne, ale
również ekonomiczne i ekologiczne. Jest to niezmiernie istotne dla zapewnienia
odpowiedniego poziomu i jakości produkcji rolnej oraz bezpieczeństwa szeroko
rozumianej przestrzeni przyrodniczej w Polsce.

5. Podsumowanie
Doradztwo w zakresie nawożenia obejmuje nie tylko pomoc dla rolników, ale
również dla innych podmiotów (w tym producentów nawozów i środków technicznych do nawożenia oraz przedsiębiorstw handlowych). Przedsiębiorstwa produkcyjne na rynku nawozów mineralnych korzystają głównie z usług doradczych:
uczelni wyższych, Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa oraz Instytutu
Nawozów Sztucznych, natomiast producenci i dystrybutorzy sprzętu technicznego z usług Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych.
Działalność doradcza w zakresie nawożenia prowadzona przez podmioty w agrobiznesie i jego otoczeniu jest niezwykle istotna dla zapewnienia efektywności produkcji rolnej z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju i jakości płodów rolnych.
Wraz z rozwojem rynku nawozów mineralnych i środków technicznych do nawożenia, produkcja rolna wymaga coraz większej wiedzy z zakresu nawożenia mineralnego. Doradztwo nawozowe powinno również wskazywać producentowi rolnemu
optymalne techniki i technologie nawożenia, w tym wynikające m.in. z właściwości
poszczególnych nawozów. Usługi doradztwa nawozowego dla rolników świadczone
są przede wszystkim przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego, prywatne przedsiębiorstwa zajmujące się doradztwem rolniczym oraz Stacje Chemiczno-Rolnicze.
Rozwojowi technik i technologii produkcji oraz stosowania nawozów powinien towarzyszyć rozwój usług doradczych dla rolników. Wynika to również ze
współczesnych uwarunkowań w rolnictwie i na obszarach wiejskich (m.in. ochrona środowiska, zrównoważony rozwój, racjonalna gospodarka zasobami). Bardzo
istotna jest przy tym współpraca uczelni wyższych (m.in. instytutów i katedr
chemii rolnej oraz agroinżynierii) i pozauczelnianych jednostek naukowo-badawczych z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego w celu wypracowywania zaleceń
związanych z nawożeniem.
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Agrotechniczny zabieg nawożenia jest zarazem jednym z najważniejszych, jak i najtrudniejszych w produkcji roślinnej. Problematyka związana z nawożeniem musi uwzględniać szereg czynników związanych z aspektami przyrodniczymi, technicznymi oraz
ekonomiczno-prawnymi. Wieloaspektowość problematyki sprawia, że istotne znaczenie
w optymalizacji nawożenia na poziomie gospodarstwa rolnego ma działalność doradcza. W opracowaniu przedstawiono najważniejsze ośrodki w agrobiznesie i jego otoczeniu prowadzące działalność doradczą w zakresie nawożenia. Przedstawiono też główne
ośrodki prowadzące działalność doradczą dla rolników oraz innych podmiotów.
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The agritechnical fertilization treatment is also one of the most important and most difficult treatment in crop production. Issues related to fertilization is associated with the
need to respect a number of factors related to the environmental, technical, economic and
legal aspects. Many sides of this issue causes, that an important role in order to optimize
fertilizing at a farm level has the consulting business. The paper presents the most important centers in agribusiness and its environment, conducting fertilization advisory. Are
presented the main centers conducting advisory services to farmers and other entities.
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JAKOŚĆ ROZPYLENIA CIECZY JAKO ELEMENT DORADCZY
DECYDUJĄCY O EFEKTYWNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWIE
OCHRONY ROŚLIN
1. Wstęp
Państwa Unii Europejskiej (UE) zobligowane są od 2014 r. do zintegrowanej ochrony roślin [Dyrektywa 2009]. Pojawiają się liczne, wartościowe opracowania naukowe i inne, w których ochrona roślin traktowana jest kompleksowo [Pruszyński 2011,
Pruszyński i in. 2008, Wolny i Jaworski 2009]. Korzystne byłoby jednak wzbogacanie tego typu opracowań o wiedzę, szczególnie w zakresie wpływu ważnych czynników technicznych. Technika ochrony roślin (TOR) istotnie decyduje o efektywności
ochrony, skutkach w środowisku [Gajtkowski 2000, Hewitt 1997, Hołownicki 2006,
Matthews 2000, Triloff 2011] oraz o poziomie pozostałości pestycydów w żywności
[Czaczyk i Gnusowski 2007], nie jest jednak w Polsce doceniana.
System obowiązkowych badań technicznych opryskiwaczy, którym Polska
może się szczycić (wiele krajów UE dopiero je wprowadza), przyczynił się do istotnego podniesienia poziomu wiedzy i świadomości operatorów w zakresie TOR.
Procedurę badań można jeszcze udoskonalić. Zakładana przyjazna forma edukacyjna nie przyniosła oczekiwanych efektów. Zbyt często właściciel opryskiwacza
„spełnia wymóg” badania, bez świadomości korzyści z niego wynikających i bez
wykorzystania go do swoich indywidualnych potrzeb. Znaczna liczba opryskiwaczy w ewidencji PIORiN, nie została jeszcze przebadana. Sytuacja w praktyce rolniczej jest taka, że odpowiedzialność za skutki wykonania zabiegu nakłada się na
operatora opryskiwacza, bez wyposażenia go w niezbędną wiedzę. System szkoleń
dla stosujących środki ochrony roślin (ś.o.r.), może być bardziej efektywny. Doradcy, instruktorzy, nauczyciele zawodu w zakresie TOR, pozbawieni są dostępu
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do rzetelnych i aktualizowanych materiałów informacyjnych. Publikowane przez
Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy (IOR-PIB), Programy
ochrony roślin oraz Poradniki dobrej praktyki w ochronie roślin [Pruszyński
i Wolny 2009] i podobne tematycznie pozycje wydawnicze [Doruchowski i Hołownicki 2008, Hołownicki 2006, PIMR 2004, Pruszyński i in. 2008, Wachowiak
2011], programy szkoleń IOR-PIB, najczęściej zalecenia techniczne sprowadzają
do treści: „stosuj właściwy rozpylacz”, lub „stosuj odpowiednie parametry zabiegu”,
odsyłając czytelnika do „etykiet” ś.o.r.
Jedynym forum podsumowującym postępy w zakresie TOR na szczeblu ogólnopolskim, jest Konferencja z cyklu: Racjonalna Technika Ochrony Roślin. Jej
spontaniczny charakter deklarowany jest jako upowszechnieniowy, co w zakresie
integracji środowisk zainteresowanych TOR (np. komercja), jak i transferu wiedzy potrzebnej praktyce, jest mało efektywny, m.in. dlatego, że materiały konferencyjne, jako upowszechnieniowe - nie są recenzowane [Czaczyk 2012e].
W Polsce materiały informacyjne producenta, od wielu lat stanowią jedyne,
w miarę aktualne źródło informacji (o rozpylaczach i ich użytkowaniu), z tego
powodu nie sposób pominąć tutaj problemu braku ich weryfikacji.
Nowoczesne rozwiązania techniczne umożliwiają bezpieczne stosowanie ś.o.r.
w niekorzystnych warunkach (wiatr >2,5 m/s), jednak wymaga to właściwego
sprzętu i odpowiedniej wiedzy. Niektórzy producenci podają m.in. zakres użytkowania rozpylaczy do 6, a nawet 8 m/s prędkości wiatru, co nie jest weryfikowane
np. na wystawach i targach, choćby wśród nagradzanych produktów. Prowadzi
to do legitymizacji niezgodności z prawem [Ustawa 2009]. Sprzedający nie mają
obowiązku informowania np. o wadach produktów i niekorzystnych skutkach
ich użytkowania. Dyrektywa [2009] jednoznacznie traktuje rozpylacz jako, cytat:
sprzęt do aplikacji pestycydów. Są to części opryskiwaczy wysoce odpowiedzialne
za bezpieczeństwo i efektywność ochrony. Etykiety ś.o.r. zawierają bardzo zawężone informacje o technice aplikacji, gdyż nie mogą uwzględniać całej oferty rozpylaczy, adiuwantów, czy też wszystkich trudnych przypadków. Brak wymagań
załączania wyczerpujących informacji technicznych i użytkowych do rozpylaczy,
kupowanych jako części zamienne [Czaczyk 2003], może powodować dezinformację i groźne w skutkach – niewłaściwe stosowanie rozpylaczy i ś.o.r. Efektywność ochrony, zasadniczo zależnej od techniki, należy rozumieć w co najmniej
trzech aspektach, mających ze sobą ścisły związek:





skuteczności biologicznej,
bilansu wykorzystania cieczy - relacja objętości cieczy działającej zgodnie
z przeznaczeniem (na obiekcie traktowanym) do ilości strat,
rachunku ekonomicznego ochrony.
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Celem pracy było przybliżenie złożonego, interdyscyplinarnego znaczenia
profesjonalnego doboru jakości rozpylenia cieczy jako elementu doradztwa,
w świetle wprowadzania integrowanej ochrony roślin, przedstawienie istniejących
problemów oraz możliwości i metod ich rozwiązania, z sugestią opracowania
przystępnej, kompleksowej formy pomocy informacyjnej dla operatora i doradcy.

2. Miejsce techniki ochrony roślin w integrowanej
produkcji roślinnej
Podział kompetencji doradczych pracowników ODR np. wg Kiełbasy i Krysztoforskiego [2009] sprawia trudność w jednoznacznym przypisaniu zakresu porad
o doborze parametrów pracy opryskiwaczy. Zarówno zakresy obowiązków specjalisty ds. „produkcji roślinnej” czy „mechanizacji i agrotechniki” są właściwe
i w zasadzie obaj powinni dysponować taką wiedzą. Z uwagi na brak opracowań
z tego zakresu i wyjątkowo duże konsekwencje ew. błędów, fachowców tej specjalności w strukturach doradztwa z kompleksową wiedzą jest niewielu. Kompetentni specjaliści w zakresie TOR aktywni są tylko w kilku WODR [Czaczyk 2012e].
Stan taki wynika z długoletniego podrzędnego traktowania tej ważnej dziedziny.
Polskojęzycznymi opracowaniami wiedzy z TOR, są: podręcznik akademicki Gajtkowskiego [2000] i poradnik Hołownickiego [2006]. Zakres wiedzy dzięki
postępowi jest znacznie szerszy, a najwartościowszym opracowaniem ciągle pozostaje monografia Matthews’a [2000].
Program obowiązkowych szkoleń dla stosujących ś.o.r. przewiduje 3 godz.
z zakresu techniki. W zasadzie nie opublikowano żadnych kompleksowych i zweryfikowanych materiałów szkoleniowych z takim przeznaczeniem. Obowiązuje
tylko „harmonogram wiedzy”, który organizator powinien zrealizować. Dopuszczenie przez WIORiN jednostek do prowadzenia szkoleń odbywa się bez weryfikacji wiedzy instruktorów. Wątpliwa jest propozycja uznania absolwentów szkół
rolniczych, czy nawet studiów magisterskich, za kompetentnych i upoważnionych
(bezterminowo!) do prowadzenia szkoleń, gdyż nie wszystkie programy nauczania tę wiedzę zawierają.
W publikacjach o TOR wymienia się nowości techniczne, bez wskazania właściwego sposobu postępowania [Wachowiak 2011]. Informacje o tym są niezbędne, szczególnie w warunkach odmiennych od sprzyjających. Należy je określić
i upowszechniać w trudnym procesie zmiany nieufnej mentalności praktyków.
Właściwe parametry pracy opryskiwacza są tak samo ważne jak monitoring
upraw i DSS - systemy wspierania decyzji (Decision Support System), czemu od lat
poświęca się rosnącą uwagę i znaczne środki finansowe. Parametry pracy opryskiwacza, zależne od właściwości cieczy użytkowej, sytuacji w uprawie i warunków
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środowiskowych (pogoda i otoczenie chronionej uprawy) są szczególnie ważne,
lecz niedoceniane. Obniżanie dawek, możliwe dzięki profesjonalnemu podejściu
do TOR, stanowi barierę psychologiczną, gdyż wiąże się z odpowiedzialnością za
ew. niepowodzenie. Nie leży ono w interesie producentów ś.o.r., opryskiwaczy czy
rozpylaczy, stąd nie jest popularne i zbyt wolno znajduje świadomych zwolenników [Triloff 2011].
Efekt końcowy zabiegu ochronnego zależy od tak wielu czynników, że po niepowodzeniu, trudno jednoznacznie wskazać przyczynę. Skutki tego mogą być
kosztowne, a ich naprawa niemożliwa. Tym bardziej znaczenie kompleksowej
i odpowiedzialnej TOR, wkomponowanej w integrowaną ochronę i technologie produkcji roślinnej, rośnie. Zaawansowana wiedza o parametrach istotnych
w indywidualnych warunkach każdego zabiegu, jest potrzebna zarówno operatorowi prostego opryskiwacza w małym gospodarstwie, jak i nowoczesnego
w dużym. Operator, a tym bardziej doradca, musi rozumieć zjawiska związane
z wykonywanymi czynnościami i mieć świadomość wysokiej odpowiedzialności
za wykonywaną pracę oraz skutków i zagrożeń z tym związanych - wymóg Dyrektywy [2009]. Ta sama wiedza w formie baz danych, jest przydatna i może być
instrumentem wspomagającym (w komputerze pokładowym, lub jako aplikacja
internetowa) poprawną i efektywną pracę opryskiwacza o różnym stopniu automatyzacji procesu dozowania cieczy. Konieczność wykonania zabiegu w warunkach niekorzystnych (wiatr >2,5 m/s, wilgotność <60%, temperatura poniżej lub
powyżej zalecanej), nie jest rzadkością – wynika z sytuacji w uprawie. W zakresie
doboru optymalnych parametrów pracy opryskiwacza i wykorzystaniu wszystkich dostępnych środków technicznych, istnieje duży potencjał do wykorzystania, który nie musi kosztować, gdyż chodzi o zarządzanie informacją (rysunek 1),
a nie kosztowne inwestycje.
Wysokie kwalifikacje i świadomość dzięki wykorzystaniu zalet nowoczesnego
sprzętu, pozwalają w dobrych warunkach, stosować niższe dawki wody i preparatu, z pewnym skutkiem i bez ryzyka niepowodzenia [Triloff 2011]. Dawki zalecane przez producentów zawierają ilościową „rezerwę” (nadwyżkę). Uwzględnia
ona niekorzystne warunki wykonania ochrony i przeciętny stan techniczny sprzętu, oraz poziom wyszkolenia operatora. Dla zredukowania liczby niepowodzeń
(a w konsekwencji reklamacji), są one w tym celu, w pewnym zakresie zawyżone.
Dobry sprzęt, w korzystnych warunkach, użyty przez kompetentnego operatora,
pozwala na stosowanie mniejszej ilości ś.o.r., w mniejszej objętości wody (przy
stałym bądź wyższym stężeniu), co pozwala na realne zmniejszenie: zużycia ś.o.r.,
wody i paliwa, nakładu czasu pracy oraz ryzyka strat.
Preparaty w wyższym stężeniu są skuteczniejsze, a stosowane drobnokropliście skutkują mniejszym ryzykiem fitotoksyczności [Triloff 2011] i pozostałości
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[Czaczyk i Gnusowski 2007]. Dysponowanie potencjałem szybszego wykonania
ochrony (wydajny, nowoczesny sprzęt i dobrze wyszkolony operator, różne rozpylacze w oprawach wielokrotnych), pozwala także na wyczekanie na korzystniejsze warunki. W innym przypadku opryskujący, stosując pełne dawki ś.o.r. i wody
(więcej transportu), ponoszą wyższe nakłady na wykonanie ochrony na takim
samym areale.
Dopuszczenie wykonywania ochrony w warunkach siły wiatru do 4 m/s, powinno być merytorycznie uzasadnione i wynikać z badań w polskich warunkach
(uwzględniając polski sprzęt), których dotychczas w Polsce się nie prowadzi. Istnieje w Polsce znaczny potencjał naukowo badawczy [Czaczyk 2012e], zdolny
do rozwiązywania problemów i potrzeb praktyki rolniczej, w zakresie techniki
opryskiwania. Publikacje zagraniczne [Czaczyk 2012g, Hewitt 1997, Triloff 2011]
i krajowe [Czaczyk 2010, Czaczyk 2012a, b, c, d, f, Czaczyk i in. 2012, Czaczyk
i Szulc 2012] oraz przykłady rozwiązań z innych krajów, wskazują kierunki działań w celu poprawy sytuacji w tym zakresie. Niezbędne jest tylko zapotrzebowanie instytucji, które odpowiadają za Wspólną Politykę Rolną (WPR), zintegrowaną ochronę roślin i bezpieczeństwo żywności.
Technika ochrony roślin, podobnie jak diagnostyka i technika monitorowania upraw, systemy wspierania decyzji w rolnictwie i ochronie roślin, stanowią
nowoczesny i potrzebny praktyce zakres wiedzy, równocześnie będąc atrakcyjną
i poszukiwaną ofertą dydaktyczną oraz szkoleniową.
Jednak jak m.in. zauważyli Trziszka i in. [2009], w tworzeniu programów
studiów, ciągle nad konkurencyjnością uczelni, potrzebami rynku, gospodarki
i zainteresowaniami studenta, dominuje wewnętrzny interes podziału godzin dydaktycznych. Są uczelnie, na których w programie specjalności Ochrona roślin
nie ma przedmiotu Technika ochrony roślin. Tym bardziej TOR nie ma w programach innych specjalności kierunków Rolnictwo i Ogrodnictwo. W tych okolicznościach i przy tak szybkim postępie technologicznym (techniki i chemii),
MRiRW proponuje zwolnienie absolwentów Rolnictwa, Ogrodnictwa, Leśnictwa,
z obowiązkowych szkoleń w tym zakresie, uznając poziom ich wiedzy za wystarczający. Również kompetencje absolwentów szkół średnich takich profili, uznane
są za odpowiednie do prowadzenia szkoleń. Propozycje te są sprzeczne z zapisami
Dyrektywy [2009]: pkt. 8, cytat: „Jest kwestią zasadniczą, by państwa członkowskie
stworzyły system szkoleń dla… doradców (w tym sprzedawców detalicznych) i profesjonalnych użytkowników pestycydów.”
O ile podstawowa wiedza w zakresie TOR, jest niezmienna od lat [Gajtkowski
2000, Matthews 2000] i dotyczy sposobu zastosowania odpowiedniej ilości preparatu w określonej ilości wody, na daną powierzchnię (l/ha), to efekt biologiczny
może być różny, w zależności od warunków i sposobu aplikacji. Duże możliwości
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tkwią w doskonaleniu TOR i propagowaniu wiedzy. W celu poprawy bezpieczeństwa i skuteczności stosowania pestycydów, w wielu ośrodkach na całym świecie,
prowadzi się pracochłonne badania w tym zakresie. Dotyczą one wpływu właściwości różnych substancji – sposobu ich działania mode of action (systemiczne/
kontaktowe), warunków (zmienne temperatury i wilgotność powietrza oraz prędkość wiatru), jak i użytej techniki (rozpylaczy) oraz parametrów pracy. W tym zakresie postęp zachodzi bardzo szybko (nowe: rozpylacze, preparaty, adiuwanty),
istnieje potencjał możliwości do wykorzystania, a aktualizowanych materiałów
informacyjnych niestety brak. Tym trudniej o dobrych doradców w tym zakresie.
Nie wystarczy kopiowanie rozwiązań innych państw. Instrukcje stosowania ś.o.r.
(tzw. „etykiety”) obligatoryjnie zawierają informacje o wymaganej jakości rozpylenia, z jaką powinna nastąpić jego aplikacja (drobne, średnie, grube). Brak takich
informacji o rozpylaczach powoduje problemy dla operatora, gdyż ani opryskiwacz, ani tym bardziej rozpylacz, jako część wymienna kupowana oddzielnie,
nie są w nie wyposażane. Na rynku spotkać można trudne do rozpoznania tzw.
„podróbki” rozpylaczy o niezidentyfikowanych parametrach [Czaczyk 2012f].
Klasyfikacja rozpylenia użyta w etykietach, jest dalece uogólniona i nie uwzględnia zróżnicowanych charakterystyk rozpylaczy (ważnych frakcji), co Rysunek 1.
zaledwie sygnalizuje. Brak szczegółowych informacji o jakości rozpylenia, stwarza groźną lukę uniemożliwiającą operatorowi i doradcy poprawne i legalne działanie (brak informacji o jakości rozpylenia uniemożliwia postępowanie zgodnie
z etykietą). Informacje w tym zakresie, zwłaszcza wiarygodne, nie są łatwe do uzyskania. Tym bardziej konieczne jest rzetelne, kompleksowe opracowanie ważnego
zakresu informacji łączącego powyższe zagadnienia (z TOR). Stan krajowego potencjału [Czaczyk 2012e], pozwala myśleć optymistycznie o realności szybkiego
uzupełnienia pilnych potrzeb w zakresie TOR. Liczne publikacje stanowią źródło
wiedzy i metodyk. Kadra stanowi potencjał intelektualny do uruchomienia niezbędnych działań praktycznie od zaraz. Mamy osiągnięcia w zakresie oceny użytkowania opryskiwaczy, czy wpływu właściwości cieczy użytkowych. Udowodniono korzystny wpływ adiuwantów na poprawę pokrycia i skuteczność biologiczną
- m.in. Kierzek i Wachowiak [2009], jednak możliwe jest także określenie i zoptymalizowanie ich wpływu na jakość rozpylenia [Czaczyk 2012b, Miller i Tuck
2005]. Określenie takich właściwości i zastosowanie ich w celu redukcji strat, znacząco podniesie bezpieczeństwo i efektywność ochrony roślin [Czaczyk 2012a b,
c i d, Czaczyk i in. 2012]. Rysunek 1. przedstawia tylko przykład zróżnicowanego
rozkładu rozpylanej cieczy w istotnych frakcjach. Zakres optymalnej frakcji jest
zmienny w zależności od preparatu, agrofaga i warunków wykonania aplikacji.
Słupki wykresów przedstawiają różnice, które powinni rozumieć i uwzględniać
operatorzy, doradcy i instruktorzy. Jeden litr cieczy rozpylony na frakcję optymal-
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ną, zamiast na niekorzystną, to ponad 238 · 106 kropli (ø200 µm), co przy założeniu pokrycia rzędu 100 kropli na 1 cm2, teoretycznie pozwala skutecznie pokryć
powierzchnię na dodatkowych 238 m2 chronionej powierzchni.
Rysunek 1
Przykład zróżnicowania objętościowego frakcji wielkości kropli
(efektywne, podatne na znoszenie i odparowanie, nieefektywne),
dla kilku rozpylaczy o różnej budowie i wydatku

Źródło: Wyniki badań własnych.

W nowoczesnych opryskiwaczach komputer sterujący dozowaniem cieczy,
powinien onLine uwzględniać tego typu informacje, w algorytmie wyboru jakości rozpylenia, adekwatnie do potrzeb lokalnych warunków zabiegu. Świadomy
i profesjonalny wybór optymalnego rozpylenia powinien skutkować uzyskaniem
największej objętości cieczy użytkowej we frakcji pożądanej w danych warunkach. W ten sposób można profesjonalnie zwiększać efektywność i bezpieczeństwo ochrony, równocześnie redukując ryzyko skażeń, strat cieczy w postaci znoszenia, odparowania, ściekania i osiadania na podłożu. Jest to integralny element
rolnictwa precyzyjnego i musi stać się ważnym ogniwem ochrony roślin oraz
argumentem doradztwa. Inaczej w dalszym ciągu ochrona będzie wykonywana
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w niewiedzy, w sposób nieprofesjonalny, z przedawkowaniem i zawyżoną, nieuzasadnioną liczbą zabiegów, gdyż bez pomocy DSS o terminie ochrony, takie
sytuacje są nagminne. Możliwość analizy przez użytkownika, objętości frakcji
przydatnych i niekorzystnych rozpylanej cieczy, jest zbieżna z wytycznymi Dyrektywy [2009], pozwala podnieść skuteczność i bezpieczeństwo chemicznej ochrony roślin, z możliwością redukcji zużycia ś.o.r.
Kapitalny przykład połączenia nowoczesnej TOR i DSS w ochronie roślin,
promuje wieloletni doradca niemiecki dr Peter Triloff [2011]. Koncepcja aplikacji
drobnokroplistej z sukcesem na kilku tysiącach ha sadów, z 75% redukcji potencjału znoszenia, udokumentowanej przez federalny Instytut Julius’a Kühna (www.
jki.bund.de) w Braunschweigu, opiera się na doborze siły podmuchu z wentylatora do potrzeb koron drzew, stałym ciśnieniu cieczy 0,75 MPa (7,5 bar) i standardowych rozpylaczach wirowych Albuz ATR lilac  brak nieefektywnej frakcji
kropli >250 µm. O wysokości dawki cieczy do potrzeb koron drzew, decyduje
liczba czynnych rozpylaczy i prędkość jazdy. Pozwala to na skuteczną ochronę
optymalną frakcją przy dawkach rzędu 120-200 l/ha sadu. W tym kierunku powinny zmierzać działania naszego doradztwa, korzystając z doświadczeń innych
i respektując specyfikę polskich warunków. Przykład ten potwierdza niezręczność niespójnego ujęcia w Dyrektywie [2009] (art. 11, ust. b), cytat: „przyznawanie pierwszeństwa najefektywniejszym technikom stosowania, takim jak użycie
urządzeń antyznoszeniowych dla pestycydów, w szczególności w przypadku upraw
pionowych, takich jak chmiel i uprawy prowadzone w sadach i winnicach”. Urządzenia antyznoszeniowe z zasady nie należą do najefektywniejszych (rysunek 1).
To błędne rozumienie potwierdza niedocenianą rangę TOR i potrzebę wysokich
kompetencji operatora.

3. Problemy, możliwości i propozycje ich rozwiązania
Do opracowania scenariuszy postępowania (instrukcji), niezbędnych do profesjonalnego doboru parametrów pracy opryskiwacza (wybór rozpylacza, jakości
rozpylenia, prędkości jazdy, wysokości belki, czy siły podmuchu z wentylatora
opryskiwacza sadowniczego), niezbędne są szczegółowe badania spektrum kropli
generowanych przez różne rozpylacze [Czaczyk 2012a, b, c, Czaczyk i in. 2012,
Czaczyk i Szulc 2012, Hewitt 1997, Miller i Tuck 2005], w różnych warunkach
otoczenia (wiatr, temperatura, wilgotność). W innych krajach, w tego typu badania inwestuje się miliony USD. W Polsce parametry rozpylenia dostępne są
dotychczas jedynie w materiałach informacyjnych producentów rozpylaczy (nie
zawsze w j. polskim) i generalnie mierzone są dla wody. Właściwości cieczy użytkowych różnią się jednak i wpływają na rzeczywistą jakość rozpylenia, decydu-
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jąc o jakości pokrycia opryskiwanych obiektów (chronionych lub zwalczanych),
stratach [Hewitt 1997, Miller i Tuck 2005] i skuteczności biologicznej. W wielu
ośrodkach zagranicznych badania idą w kierunku kojarzenia korzystnych parametrów rozpylenia: rodzaju rozpylacza i ciśnienia (a z nim wydatku) np. Nufarm
w Australii (www.nufarm.com) z właściwościami i przeznaczeniem preparatów.
Producenci rozpylaczy i pestycydów np. Hypro i Syngenta, już kilka lat temu
z sukcesem, wypracowali rozpylacz „potato nozzle”, dedykowany ochronie jednej uprawy (ziemniaków), środkami firmy Syngenta. Takie kojarzenie rozpylaczy
i cieczy użytkowych jest jednym z zadań dla specjalistów z TOR, w celu opracowania optymalnych parametrów dla uzyskania wysokiej efektywności w szerokim
jej rozumieniu. Zaawansowana TOR, dostosowana do potrzeb roślin i panujących warunków, powinna być integralnym rozdziałem opracowań, zaleceń, programów studiów i szkoleń, wychodząc naprzeciw wymaganiom i oczekiwaniom.
Konieczność weryfikacji Programów ochrony roślin i ich niedoskonałości, sygnalizował już m.in. Pruszyński [2011]. Największe braki w Programach, dotyczą
właśnie parametrów pracy opryskiwaczy. Stawia to ważne wyzwania przed specjalistami zajmującymi się TOR, wymaga parametryzacji opryskiwaczy [Triloff
2011] oraz rozpylaczy dostępnych i użytkowanych w Polsce, i jest niezbędne z co
najmniej trzech powodów:
 badania cech opryskiwaczy: charakterystyki emisji i potencjału znoszenia
cieczy opryskowej (w tym rozpylaczy),
 optymalizacji parametrów pracy opryskiwaczy, rozpylaczy i/lub wentylatorów,
 określenia instrukcji właściwego przygotowania opryskiwacza, wyboru rozpylacza i sposobu ich użytkowania.
Naprzeciw takim potrzebom, częściowo wychodzą prototypy nowych rozwiązań np. vario-wind-select: rozpoznają sytuacje wymagające reakcji tj. zmiany jakości rozpylenia. Polega to na zmianie aktywnego rozpylacza na rozpylacz eżektorowy o podobnym wydatku, przy tym samym ciśnieniu, z założeniem, że eżektor
redukuje znoszenie, lecz bez wglądu w pełne spektrum generowanych kropli i bez
wyboru najkorzystniejszych alternatyw. Koncepcję tę można [Czaczyk 2012b i c]
i należy zoptymalizować. Nie redukcja znoszenia powinna być priorytetem, a skuteczna i bezpieczna aplikacja ś.o.r. z naciskiem na minimalizację skutków ubocznych (w tym znoszenia). Dotychczas nie zwraca się uwagi ani na proporcje korzystnych i niekorzystnych frakcji wielkości kropli (rysunek 1), ani na to, że znacząca objętość rozpylanej cieczy opada na podłoże (w sadach nawet ponad 50%),
że grube krople trafiające na obiekt chroniony, mogą wywoływać fitotoksyczność
[Triloff 2011], lub pokrywać z niewystarczającą jakością (liczbą kropli na cm2).
Udowodniono m.in., że wybrane dodatki do cieczy, w określonych warunkach,
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redukują potencjał znoszenia – modyfikują jakość rozpylenia [Czaczyk 2012b i c,
Miller i Tuck 2005], ze skutkiem zbliżonym do niektórych rozpylaczy eżektorowych. Wpływ adiuwantów oraz optymalizację parametrów pracy opryskiwacza,
należy uwzględnić dla wyższych prędkości aplikacji (10÷25 km/h), gdyż taka jest
tendencja w praktyce. Aktualizowana wiedza musi być potwierdzana w badaniach
polowych. Wybór rozpylaczy i ich parametrów pracy powinien być poprzedzony
badaniami spektrum kropli cieczy użytkowej i jej właściwości (lepkość, gęstość,
napięcie powierzchniowe), a jest pomijane w badaniach i wnioskowaniu np. Kierzek i Wachowiak [2009].
Znacznie ważniejsze jest jednak, aby jak najszybciej ze zaktualizowaną i wyczekiwaną wiedzą, przekonująco dotrzeć do użytkowników tysięcy już pracujących opryskiwaczy, co jest zadaniem dla systemu doradztwa.
Uzyskanie potrzebnej wiedzy wymaga zaangażowania doświadczonych fachowców o zróżnicowanym i szerokim zakresie kompetencji dotyczących:
 właściwości fizycznych rzeczywistych cieczy użytkowych,
 jakości rozpylenia (spektrum kropli), analizy frakcji,
 jakości naniesienia na sztuczne i naturalne elementy (liczba kropli, stopień
pokrycia i naniesienie masy),
 precyzyjnej techniki aplikacji w uprawie,
 biologicznej oceny skuteczności zabiegów ochrony roślin,
 znormalizowanych badań potencjału znoszenia w warunkach laboratoryjnych i polowych.
Opryskiwanie jest procesem dynamicznym i odbywa się w zmiennych warunkach, skąd wynika potrzeba szerokiej wiedzy o TOR, niezbędnej do prawidłowego reagowania na zmienne warunki. Kompleksowe badania zarówno dla
odpowiednich, jak i niekorzystnych warunków, przyczynią się do przekrojowej
oceny zjawisk związanych z generacją korzystnych, efektywnych i skutecznych
(optymalnych frakcji) kropli. To będzie podstawą do opracowania zaawansowanych instrukcji. Materiały informacyjne firm nie mogą stanowić jedynego źródła
wiedzy. Klasy rozpylenia często określa nieprecyzyjnie na podstawie samych wartości średnich średnic objętościowych (VMD=Dv0,5) (Volume Median Diameter).
Dotychczasowe wyniki, co typowe dla badań naukowych, mają charakter wycinkowego rozpoznania/porównania efektów użycia kilku rozpylaczy i kombinacji
preparatów/adiuwantów.
Z założeń WPR opartej na motto: „budowa konkurencyjnej i innowacyjnej
gospodarki opartej na wiedzy jest priorytetowym celem Wspólnoty Europejskiej”
wynika, że państwo powinno popierać transfer wiedzy i innowacji do praktyki,
z TOR włącznie. Tym bardziej, że ewidentnie poprawią one efektywność oraz bezpieczeństwo żywności i środowiska.
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Podzielając opinię Trziszka i in. [2009] autor uważa, że transfer wiedzy naukowej do formy przystępnej praktyce, zwłaszcza w formie zweryfikowanej, natrafia
na namacalne kłopoty różnej natury. Jest to wbrew idei i priorytetom UE: „budowy konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy”. Potencjał kadr
naukowych w Polsce nie jest należycie wykorzystywany do wyjątkowo dużych
i skomplikowanych potrzeb rolnictwa wynikających z przeskoku technologicznego po akcesji do UE. Wadliwe rozwiązania i efekty poprzedniego systemu, niestety
nie jest łatwo modyfikować do bardziej efektywnych.
Nie bez wpływu na stan niedoinformowania w zakresie TOR, jest brak walidacji instruktorów do przeprowadzania szkoleń. Nie są oni w żaden fachowy
i transparentny sposób szkoleni, nie sprawdza się też ich kompetencji. Potwierdza to niedoskonałość systemu i niedocenianie rangi TOR, w procesie produkcji
żywności (znaczący udział w eksporcie), co można zauważyć nie tylko w Polsce.
Konsultacje Dyrektywy [2009] ”…na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów”, wg opinii prof. H. Ganzelmeiera (JKI) [konsultacja osobista], w zakresie
TOR, polegały na wysłuchaniu opinii specjalistów, bez istotnego wpływu ich
uwag na kształt i treść dokumentu. Z powodu postępu w technice i modyfikacji
programów ochrony, systematyczne aktualizowanie wiedzy i umiejętności osób
odpowiedzialnych za ochronę roślin, w formie obowiązkowych szkoleń powinno
być doskonalone i kontynuowane. Szkolenia dla operatorów opryskiwaczy, powinny obowiązkowo obejmować wykonanie pełnego doboru parametrów pracy
agregatu ciągnik-opryskiwacz – wymóg Dyrektywy [2009], wg uaktualnianych
procedur.

4. Podsumowanie
Aktualna sytuacja jest taka, że odpowiedzialność za skutki ochrony nałożono na
operatora, a dostarczenie informacji o sposobie użytkowania rozpylaczy pozostawia się producentom. W wyniku braku weryfikowanych źródeł kompleksowej
wiedzy, operator/instruktor jest zmuszony opierać się na niezweryfikowanych informacjach producentów rozpylaczy/opryskiwaczy, lub sprzedawców uznawanych
za źródło porad zarówno przez klientów, jak i w Dyrektywie [2009]. Taka sytuacja
nie powinna być dłużej tolerowana [Ustawa 2009], gdyż sprzyja utrwalaniu złych
nawyków i legitymizowaniu informacji nieobiektywnych, oraz stosowaniu ich
w sposób bez racjonalnego uzasadnienia. Poprawie sytuacji w traktowaniu TOR
mogłoby posłużyć wprowadzenie do programu Sesji IOR-PIB regularnego panelu
o profilu technicznym. Opracowanie przeglądu charakterystyk jakości rozpylenia wg proponowanego wyżej schematu, może spowodować udoskonalenie metodyk pomiarowych i wdrożeniowych, a docelowo opracowanie charakterystyk
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spektrum kropli, potencjału znoszenia i przydatności rozpylaczy w rolnictwie.
Opracowanie parametrów pracy rozpylaczy rolniczych, może stanowić podstawę
utworzenia baz danych o przebadanych rozpylaczach, opracowania instrukcji ich
użytkowania, w formie przystępnej doradcom, operatorom, instruktorom i kursantom. Tak kompleksowe objęcie problematyki zjawisk związanych z efektywnością i bezpieczeństwem ochrony roślin, stworzy możliwości wdrożenia systemów
zarządzania jakością rozpylenia, niezbędnych jako przedmiot i podmiot nowoczesnego doradztwa, i może być rozwiązaniem do naśladowania w Europie.
Doradztwo wymaga głębokich specjalizacji, dużego zaangażowania, ciągłej
aktualizacji wiedzy, dotyczy to również ochrony roślin. Jak wnioskuje Chyłek
[2011], cytat: „konieczne jest podjęcie zdecydowanych działań naprawczych na
wszystkich poziomach decyzyjnych administracji państwowej i samorządowej oraz
w instytucjach stanowiących poszczególne ogniwa transferu wiedzy”, do zrobienia
jest bardzo wiele. Przykładem jest ochrona roślin pozbawiona aktualizowanego
wsparcia merytorycznego w zakresie techniki. W tym procesie powinno być miejsce oraz środki uwzględniające nowoczesne, świadome i odpowiedzialne traktowanie TOR, łącznie z dostosowanymi do warunków i potrzeb, systemami wspierania decyzji - DSS (uzasadniony termin wykonania ochrony). Będzie to miało
przełożenie na jakość zdrowej polskiej żywności (owoców i warzyw) – silnego argumentu eksportowego, stąd inwestycje w tym zakresie będą słuszne i opłacalne.
Zgodne z postulatami Wiatraka [2011] cytat: „badania naukowe powinny być
planowane włącznie z ich zastosowaniem…, oraz zgodne z potrzebami i praktyką”,
zarządzanie wielkością kropli i parametrami pracy opryskiwacza, odpowiednio
do indywidualnych zmiennych warunków (bezpieczeństwo i efektywność), należy uwzględniać w działaniach zmierzających do opracowania drukowanych materiałów informacyjnych niezbędnych i przystępnych operatorowi. Można je także
opracować w postaci na urządzenia mobilne na znacznie bardziej zaawansowanym poziomie niż Czaczyk [2010] i/lub witryny internetowej, z uwzględnieniem
jakości rozpylenia i potencjału znoszenia. Równocześnie powstanie wyczerpujący
i rzetelny materiał źródłowy dla zainteresowanych. Czynnikiem niesprzyjającym
wykorzystaniu krajowego potencjału fachowców jest sytuacja, że jednostki naukowe, nie posiadają źródeł finansowania na udział kadry w przedsięwzięciach
krajowych i zagranicznych (warsztaty, konsultacje), jako słuchacze, eksperci, wykładowcy (podnoszenie kompetencji, wymiana informacji i doświadczeń), oraz
że wkład merytoryczny w doradztwo nie stanowi dorobku liczącego się w ich
ocenie. Zaangażowanie kadry spoza jednostek finansowanych z MRiRW, by być
efektywnym, musi mieć określone zasady i finansowanie.
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ZBIGNIEW CZACZYK
JAKOŚĆ ROZPYLENIA CIECZY JAKO ELEMENT DORADCZY DECYDUJĄCY O EFEKTYWNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWIE OCHRONY ROŚLIN

Słowa kluczowe: doradztwo rolnicze, parametry pracy opryskiwacza, technika ochrony
roślin, jakość rozpylenia cieczy użytkowej, bezpieczne stosowanie pestycydów, integrowana ochrona roślin
STRESZCZENIE

Artykuł sygnalizuje mankamenty doradztwa w ochronie roślin z zakresu techniki tj.: doboru parametrów pracy opryskiwaczy, brak rzetelnych materiałów informacyjnych i szkoleniowych niezbędnych doradcy, instruktorowi i operatorowi. Wskazano istotę i znaczenie właściwego doboru rozpylaczy oraz parametrów ich pracy, jako elementu odpowiedzialnego za skuteczność chemicznej ochrony, bezpieczeństwo środowiska i żywności.
Wysoce wskazane jest skoordynowanie działań w tym kierunku, w celu poprawy sytuacji
w tym zakresie oraz ułatwienia odpowiedzialnej pracy doradców i operatorów opryskiwaczy rolniczych. Pilną potrzebą, oczekiwaną przez praktykę, jest szybkie opracowanie
przystępnych instrukcji, poradników i materiałów szkoleniowych.

ZBIGNIEW CZACZYK
SPRAYING CHARACTERISTICS AS ADVISING FACTOR, INFLUENCED EFFECTIVENESS AND SAFETY OF PLANT PROTECTION

Key words: agricultural advising, sprayer working parameters, plant protection technique,
spraying quality, safety of pesticides use, integrated crop protection
SUM M A RY

The article indicates shortcomings of advising in the protection of plants in the scope of
technique such as: selection of operating parameters for sprayers, lack of reliable information and training materials which are necessary for adviser, instructor and operator.
The importance of proper nozzles selection and their working parameters was indicated,
as the element responsible for the efficiency of chemical protection and safety of the environment and food. It is highly recommended to coordinate activities in this direction to
improve the situation in this area, and to facilitate the responsible work of advisers and
operators of agricultural sprayers. The urgent need, expected by the practice, is early preparation of the accessible instructions, guidebooks and training materials.
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STAN ZORGANIZOWANIA I KIERUNKI ROZWOJU SPÓŁDZIELNI
ROLNICZYCH W WYBRANYCH KRAJACH EUROPEJSKICH
1. Wstęp
Spółdzielczość wiejska to m. in. wspólne inicjatywy podejmowane przez rolników, realizacja wspólnie określonych celów, a także organizowanie się i dostosowanie produkcji do wymagań rynku.
W wielu krajach Unii Europejskiej spółdzielczość rolnicza ma istotny udział
w funkcjonowaniu rynku rolnego. Służy ona autentycznie interesom rolników
i jest coraz bardziej potrzebna w miarę pogłębiającej się komercjalizacji oraz
świadczenia usług gospodarstwom rolnym przez odpowiednio wyspecjalizowane przedsiębiorstwa usługowe [Pudełkiewicz 2009]. W krajach „UE-15” grupy
producentów – spółdzielnie branżowe, są podstawowym ogniwem struktury zorganizowanego rynku produktów rolnych, tworzonego z udziałem producentów.
Grupy te (spółdzielnie) zrzeszając się głównie w krajowych i regionalnych spółdzielczych związkach branżowych posiadają średnio ponad 65% udziału w sprzedaży hurtowej produktów rolnych oraz ich przetwórstwie. Dzięki temu producenci taniej zaopatrują się w środki do produkcji rolnej i korzystniej sprzedają swoje
produkty, przejmując część wartości dodanej, jaka powstaje na kolejnych etapach
obrotu oraz przetwórstwa produktów rolnych [Martynowski 2010].
W Polsce aktualnie obsługą wsi i rolnictwa zajmuje się siedem branż spółdzielczych. Należą do nich: spółdzielnie mleczarskie, banki spółdzielcze, rolnicze spółdzielnie produkcyjne, gminne spółdzielnie „Samopomoc Chłopska”, spółdzielnie
ogrodniczo-pszczelarskie, spółdzielnie kółek rolniczych oraz zupełnie nowy typ
- powstający w ostatnich latach - spółdzielcze grupy producentów rolnych. Określając kierunek rozwoju spółdzielczości rolniczej w Polsce po uzyskaniu człon-
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kostwa w Unii Europejskiej należy wskazać spółdzielczość branżową, a więc powstawanie i rozwój spółdzielczych grup producentów rolnych. Termin: „grupa
producentów rolnych” nie oznacza formy prawnej zorganizowania się producentów rolnych (mogą one występować jako spółdzielnie, spółki z o. o., zrzeszenia
i stowarzyszenia), a jedynie wskazuje na jej charakter funkcjonowania na rynku.
W Polsce we wrześniu 2012 roku działało około 960 grup producentów rolnych,
z czego 31% stanowiły grupy spółdzielcze, a także ponad 300 wstępnie uznanych
grup oraz uznanych organizacji producentów owoców i warzyw, z czego 8% zorganizowanych zostało w formie spółdzielni [Suchoń 2011, www. minrol.gov.pl].
Warto dodać, że spółdzielnie prowadzące swoją działalność jako grupy producentów rolnych, są w ostatnich latach jedyną rozwijającą się formą spółdzielni.
Celem artykułu jest przybliżenie stanu i kierunków działalności spółdzielni
rolniczych w wybranych krajach UE. Informacje te mogą być przydatne w procesie modernizacji struktur spółdzielczości rolniczej oraz określenia kierunków
jej rozwoju w Polsce. W artykule wykorzystano raport z badań dotyczący spółdzielni rolniczych w Europie przeprowadzonych w 2009 r. przez Komitet Generalny Spółdzielczości Rolniczej w Unii Europejskiej (COGECA) oraz dane wtórne
pochodzące z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa a także literaturę przedmiotu. Wyniki analizy przedstawiono w formie opisowej, tabelarycznej i graficznej.

2. Spółdzielnie rolnicze w wybranych krajach europejskich
W Europie spółdzielnie pojawiły się w trudnych ekonomicznie i społecznie warunkach w XIX wieku. Rolnicy stopniowo odkrywali, że dzięki podejmowaniu
wspólnych działań mogą poprawić swój dostęp do rynków i wspólnie finansować takie działania, jak: zaopatrzenie, badania, przetwórstwo, handel, dystrybucję i promocję. Obecnie spółdzielnie rolnicze są głównymi udziałowcami sektora
rolno-spożywczego we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej,
a także w pozostałych krajach Europy. Szczegółowe dane dotyczące stanu zorganizowania się rolników w spółdzielnie zaprezentowano w tabeli 1.
Z danych zamieszczonych w tabeli 1. wynika, że w Szwecji i Finlandii liczba
spółdzielni rolniczych jest stosunkowo niewielka, ale zrzeszają one dużą liczbę
rolników, natomiast w Austrii funkcjonuje duża liczba spółdzielni rolniczych,
które skupiają małą liczbę rolników.
W Unii Europejskiej różnorodność spółdzielni rolniczych jest znaczna i spółdzielnie położone na północy Europy osiągnęły wyższy poziom integracji w porównaniu do niektórych rejonów południowych. Powstały wyspecjalizowane,
bardzo duże spółdzielnie (grupy kapitałowe), które zajmują znaczącą pozycję na
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globalnym rynku. Rolnicy w tej części Europy są często członkami kilku spółdzielni w zależności od tego, iloma działami produkcji się zajmują. Sprzyja to rozwijaniu współpracy i tworzeniu przez producentów coraz większych organizacji.
Na przykład producenci rolni w Szwecji najczęściej należą do czterech różnego
rodzaju spółdzielni, podobnie rolnicy z Finlandii legitymują się przynależnością
do co najmniej trzech spółdzielni.
Tabela1
Spółdzielnie rolnicze w wybranych krajach europejskich w 2008 roku
Liczba spółdzielni

Liczba zrzeszonych
rolników
(w tys.)

Austria

1049

18,7

18

Czechy*

596

134,0

225

Finlandia

46

65,0

1413

Francja

3000

b.d.

b. d.

Grecja

6170

750,0

122

Hiszpania

3989

1 160,3

291

Irlandia

150

128, 8

853

Litwa*

201

8,7

43

Łotwa

107

8,4

79

Słowenia

76

b.d.

b.d.

Szwecja

30

67,0

2233

Państwo

Średnia liczba rolników
zrzeszonych
w spółdzielniach

*Dane za 2006 r.
Źródło: Agricultural Cooperatives in Europe. Main Issues and Trends. Including a compendium of Cogeca member organisations. Brussels, 15 September 2010, s. 47-81.

W krajach Europy środkowej i południowej w dalszym ciągu utrzymuje się
tradycyjny model spółdzielczości. Nadal funkcjonuje trzystopniowa struktura
(spółdzielnie podstawowe, drugiego i trzeciego stopnia), która umożliwia spółdzielniom podstawowym osiągać sukcesy na rynkach lokalnych, a także – poprzez
swoje organizacje wyższego szczebla – wchodzić na rynek europejski i globalny.
Niska koncentracja spółdzielni w południowej części Europy jest wynikiem m. in.
większej niechęci członków i podmiotów lokalnych do współdziałania.
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Tabela 2
Udział spółdzielni rolniczych w rynku żywnościowym w wybranych
krajach UE (w %)
Produkty mleczne

Mięso

Owoce i warzywa

Środki
do produkcji rolnej

Zboża

Kraj

2003

2008

2003

2008

2003

2008

2003

2008

2003

2008

Austria

94,0

44,0

20,0

20,0

–

–

60,0

0,0

–

–

Finlandia

97,0

97,0

78,0

83,0

40,0

40,0

–

–

–

–

Francja

37,0

37,0

–

–

–

35,0

74,0

74,0

60,0

70,0

Hiszpania

40,0

40,0

60,0

60,0

45,0

45,0

35,0

35,0

–

–

Irlandia

97,0

97,0

70,0

70,0

–

–

–

–

–

–

Łotwa

25,0

34,0

–

–

–

–

30,0

35,0

–

–

Niemcy

68,0

70,0

35,0

28,0

45,0

50,0

–

–

54,0

54,0

Słowenia

80,0

b.d.

76,0

b.d.

76,0

b.d.

28,0

60,0

–

–

Polska*

b.d.

70,0

b.d.

6,0

–

–

b.d.

7,0

–

–

Źródło: Agricultural Cooperatives in Europe. Main Issues and Trends. Including a compendium of Cogeca member organisations. Brussels, 15 September 2010, s. 47-81
i dane Spółdzielczego Instytutu Badawczego za 2010 r.

Spółdzielnie w krajach Unii Europejskiej funkcjonują przede wszystkim
w układzie branżowym, zgodnym z rodzajem produkcji rolnej. Dużą rolę odgrywają również spółdzielnie wielozadaniowe, zajmujące się zaopatrzeniem w środki do produkcji rolnej, jak również spółdzielnie świadczące usługi dla swoich
członków. Dane na ten temat przedstawiono w tabeli 2. Spółdzielnie rolnicze Unii
Europejskiej dostarczają ponad 50% środków do produkcji rolnej, a ich udział
w zbiorze, przetwórstwie i sprzedaży produktów rolnych wynosi ponad 60%.
Spółdzielczość mleczarska zdominowała rynek żywnościowy w Finlandii, Irlandii i Niemczech, natomiast najwięcej spółdzielni zajmujących się dostawą środków do produkcji rolnej odnotowano we Francji. Spółdzielnie rolnicze dobrze też
funkcjonują w sektorze owoców i warzyw, na rynku wieprzowiny i wołowiny oraz
w sektorze zbóż.
W wielu krajach europejskich całe sektory produkcji rolniczej są często zdominowane przez spółdzielnie, np. produkcja oliwy z oliwek w Grecji, wina we Włoszech, buraków cukrowych w Austrii. W kilku krajach z powodzeniem działają
też spółdzielnie wielobranżowe [Mierzwa 2010]. Spółdzielczość rolnicza w wielu
krajach europejskich jest bardzo dobrze zorganizowana. Na przykład we Francji
występuje obecnie 3000 przedsiębiorstw spółdzielczych (spółdzielni, związków
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spółdzielczych, spółdzielni rolniczych wspólnego interesuSICAs). Popularne są
spółdzielnie podstawowe, które odbierają od rolników ich plony, często przechowują, a następnie jak najkorzystniej sprzedają na rynku. Spółdzielnie, które dysponują odpowiednimi budynkami i wyposażeniem zajmują się magazynowaniem
produktów rolnych. Wyróżnić można także spółdzielnie zajmujące się zaopatrzeniem w środki do produkcji rolnej. Spółdzielnie te zajmują się skupem m.in. takich produktów, jak: nasiona, opakowania, nawozy, pestycydy czy sprzęt rolniczy,
które następnie sprzedają swoim członkom. Odnotować należy także spółdzielnie
usług, które świadczą na rzecz swoich członków usługi związane z konserwacją
i naprawami sprzętu rolniczego czy drobnymi pracami remontowo-budowlanymi. Niektóre spółdzielnie zajmują się przetwórstwem mleka, wieprzowiny czy wytwarzaniem pasz. Udział spółdzielni w przetwórstwie wzrasta, gdyż spółdzielnie
realizują plan przejmowania wielu spółek z o.o. z sektora prywatnego. Spółdzielnie są wspólnikami takich spółek [Suchoń 2012].
Innym przykładem dobrze zorganizowanej spółdzielczości rolniczej są Niemcy. Według danych na koniec 2010 r. funkcjonowały tam następujące spółdzielnie podstawowe: 264 spółdzielnie mleczarskie, 105 spółdzielni producentów
bydła i mięsa, 209 plantatorów wina, 89 producentów owoców i warzyw, 330
spółdzielni zaopatrzenia i zbytu, spółdzielnie kredytowe oraz inne działające na
wsi np. związane z bioenergią, leśnictwem czy łowiectwem (610). W systemie
niemieckim występują także centrale spółdzielni mleczarskich, ubojnie, spółdzielnie przetwórstwa owocowo-warzywnego. Członkami tych spółdzielni są
nie tylko producenci rolni, ale także spółdzielnie podstawowe, które składają się
z rolników. Centrale uzupełniają i wspierają działalność miejscowych, podstawowych spółdzielni, umożliwiając i gwarantując im zbyt wykraczający poza zasięg
terytorialny spółdzielni oraz przejmując ważne machanizmy i funkcje regulujące
rynek i ceny. Spółdzielnie podstawowe należą do związków regionalnych, których obecnie w Niemczech jest sześć oraz do związku sprawdzającego (audytu)
[Suchoń 2012].
Interesy spółdzielni rolniczych państw europejskich na forum różnych instytucji UE reprezentuje Komitet Generalny Spółdzielczości Rolniczej w Unii Europejskiej – COGECA (General Confederation of Agricultural Co-operatives in the
EU). To ponadnarodowe zrzeszenie spółdzielni działających w sektorze rolnictwa
i rybołówstwa powstało 24 września 1959 r. w Hadze. W momencie utworzenia
w skład COGECA wchodziło 6 członków, obecnie skupia ono 76 organizacji,
w tym 10 pochodzących z krajów spoza UE. Reprezentuje interesy ponad 38 000
spółdzielni funkcjonujących na terenie UE-27. Od momentu utworzenia COGECA
uznawany jest przez instytucje europejskie za główny organ przedstawicielski całego sektora spółdzielni rolniczych, leśnych i rybackich.
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Do głównych celów działania tej organizacji należy:
 reprezentowanie interesów europejskich spółdzielni rolniczych w negocjacjach z instytucjami UE i innymi organizacjami społeczno-gospodarczymi
uczestniczącymi w kształtowaniu wspólnej polityki rolnej,
 promowanie nawiązywania kontaktów i współpracy między spółdzielniami
rolniczymi w krajach Unii Europejskiej,
 podejmowanie badań dotyczących ekonomiczno-społecznych problemów
spółdzielczości rolniczej i sektora rybołówstwa,
 podejmowanie i rozwijanie współpracy z COPA i innymi organizacjami
działającymi w sektorze rolnictwa zarówno na poziomie europejskim, jak
i światowym1.
W sprawach związanych z polityką rolną COGECA ściśle współpracuje z Komitetem Rolniczych Organizacji Zawodowych Unii Europejskiej (COPA) – pierwszą europejską organizacją reprezentującą interesy indywidualnych producentów
rolnych.

3. Spółdzielczość rolnicza w Polsce w ujęciu branżowym
W Polsce rynek produktów rolnych jest coraz lepiej zorganizowany, ale w większości przypadków bez udziału producentów. Stawia to polskich rolników w trudnej sytuacji dochodowej i konkurencyjnej. Niezorganizowanie polskich rolników
jest przede wszystkim wynikiem upadku po 1990 r. spółdzielczości rolniczej, która skupowała od rolników około 60% produktów rolnych, a więc podobną wielkość jak spółdzielnie rolnicze w krajach UE-15.
Pierwsze dziesięć lat okresu transformacji to najtrudniejszy okres dla polskiej
spółdzielczości, szczególnie rolniczej, która wcześniej zapewniała obsługę rolnictwa i która skupowała od rolników właściwie wszystko, co wyprodukowali. Rolnicy zrezygnowali z członkostwa w spółdzielni, ponieważ uważali je za nie swoje,
a wręcz państwowe. Zlikwidowane zostały związki spółdzielcze wszystkich szczebli, co doprowadziło do zerwania więzi gospodarczych pomiędzy spółdzielniami.
Udział spółdzielni w skupie produktów rolnych spadł do kilku procent, a lokalnie
prawie do zera [Martynowski 2010, Domagalski 2012, Domagalska-Grędys 2012].
Od rozpoczęcia przemian gospodarczych w 1989 roku można zaobserwować postępujący proces likwidacji spółdzielni rolniczych wszystkich branż. Zmiany dotyczące liczby spółdzielni rolniczych przedstawiono w tabeli 3.
1 Agricultural Cooperatives in Europe. Main Issues and Trends. Including a compendium of

Cogeca member organisations. Brussels, 15 September 2010, s. 19.
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Liczba spółdzielni rolniczych w Polsce według branż
w latach 1989-2011
Lata

Tabela 3

1989

2000

2009

2011*

2011/1989
[%]

Spadki

1 912

1 648

1 311

1 259

65,8

34,2

Spółdzielnie mleczarskie

323

238

165

156

48,3

51,7

Spółdzielnie ogrodniczo-pszczelarskie

140

128

87

73

52,1

47,9

Rolnicze spółdzielnie produkcyjne

2 089

1 024

760

734

35,1

64,9

Spółdzielnie kółek rolniczych

2 006

1 063

618

570

28,4

71,6

Ogółem

6 470

4 101

2 941

2 792

37,4

62,6

Spółdzielnie rolnicze
Spółdzielnie zaopatrzenia i zbytu „SCh”

Źródło: M. Martynowski: Organizowanie się gospodarcze rolników po 1990 roku. Krajowa Rada Spółdzielcza, Warszawa, lipiec 2010, s. 9 oraz dane za 2011 r. * D. Mierzwa:
Rola sektora spółdzielczego w warunkach zmieniającej się koniunktury gospodarczej.
Roczniki Naukowe „SERiA”. Warszawa – Poznań – Białystok, 2012 Tom XIV, Zeszyt
1, s. 310.

Aktualnie największy udział w produkcyjnej obsłudze gospodarstw rolniczych ma spółdzielczość mleczarska. Spółdzielnie te spośród wszystkich branż
najlepiej dostosowały się do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej.
W 2011 r. funkcjonowało 156 spółdzielczych zakładów mleczarskich, które posiadały około 70% udziału w rynku skupu i przetwórstwa mleka oraz zatrudniały
około 18 tys. pracowników. W mleczarstwie postępuje proces konsolidacji, koncentracji i specjalizacji. Niektóre spółdzielnie mleczarskie: SM „Mlekpol” w Grajewie, SM „Mlekovita” Wysokie Mazowieckie, OSM Łowicz przejęły od kilku do
klikunastu mniejszych spółdzielni mleczarskich i w ten sposób wzmocniły swoją
pozycję rynkową. W okresie transformacji ustrojowej duże straty poniosła spółdzielczość ogrodniczo-pszczelarska. Udział spółdzielni w skupie owoców i warzyw, wynoszący w 1989 r. ponad 60% spadł do zaledwie 2-3%. Znacznie zredukowały swoją działalność na rzecz rolnictwa spółdzielnie zaopatrzenia i zbytu.
Obecnie tylko około 20% gminnych spółdzielni „SCh” zajmuje się zaopatrzeniem
rolnictwa w środki do produkcji rolnej oraz skupem płodów i produktów rolnych.
W dyspozycji gminnych spółdzielni „SCh” znajduje się około 9 000 sklepów detalicznych, 400 hurtowni, 500 zakładów produkcyjno-przetwórczych, 1800 magazynów, 4 sanatoria i ośrodki wypoczynkowe oraz 6 ośrodków szkoleniowych. Kolejną branżą spółdzielczą są spółdzielnie kółek i usług rolniczych, które prowadzą
działalność gospodarczą najczęściej jako spółdzielnie osób prawnych. Członkami
tych spółdzielni są kółka rolnicze zrzeszające rolników indywidualnych. Działal-
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ność spółdzielni koncentruje się głównie na usługach mechanizacyjnych, w tym
na zbiorze roślin zbóżowych. Do nowych kierunków działalności tych spółdzielni
należy m. in.: sprzedaż środków do produkcji rolnej, prowadzenie stacji paliw,
stacji kontroli pojazdów czy też usług warsztatowych. W 2011 r. działało tylko
570 SKR. Spółdzielnie te znacznie ograniczyły zakres świadczonych usług i wyprzedały większość maszyn rolniczych. Trzykrotnie zmnieszyła się również liczba
rolniczych spółdzielni produkcyjnych. Kilkaset RSP, które aktualnie funkcjonują
należy do pracujących w nich rodzin rolniczych. Często są to nowoczesne, prowadzone na wysokim poziomie zespołowe gospodarstwa rolne. Najwięcej rolniczych
spółdzielni produkcyjnych zlokalizowanych jest w północno-zachodniej części
kraju [Boguta, Gumkowski, Martynowski, Piechowski 2011].

4. Grupy producentów rolnych w Polsce i ich formy organizacyjne
Obowiązujące w okresie transformacji instrumenty polityki państwa nie sprzyjały organizowaniu się rolników w struktury gospodarcze. Również w latach 90.
miało miejsce negatywne nastawienie do spółdzielczości zarówno samych rolników, jak i otoczenia rolnictwa. Pustkę powstałą po zaprzestaniu obsługi rolników
starano się wypełnić organizując rolników w zrzeszenia i stowarzyszenia. Nie były
to jednak najlepiej dostosowane formy prawne do prowadzonej działalności gospodarczej producentów artykułów rolnych. Miejsce spółdzielni, z których odeszło większość producentów rolnych, zajęli pośrednicy.
Aby wspierać proces gospodarczego organizowania się rolników 15 września
2000 roku uchwalona została ustawa o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw [Dz. U. Nr 88 z 2000 r., poz. 983 z późn. zm.].
Ustawa ta umożliwiła wsparcie finansowe dla grup producentów rolnych, natomiast nie przewidziano żadnej pomocy finansowej na tworzenie i funkcjonowanie związków grup producentów rolnych [Martynowski 2010, Dec 2012]. Okres
od uchwalenia ustawy o grupach producentów rolnych do dnia integracji Polski
z UE był niekorzystny dla procesu organizowania się producentów rolnych również z powodu braku środków pomocowych, które pozwoliłyby wspierać rolników w zakresie informacyjno-doradczym. Projekty PHARE zostały zakończone,
a nowe programy nie były jeszcze uruchomione.
Po wejściu Polski do UE znacznie poprawiły się warunki pomocy dla powstających grup producentów rolnych. Nowelizacja ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach z dnia 18 czerwca 2004 r. umożliwiła członkostwo w grupie
oprócz osób fizycznych również jednostkom organizacyjnym nie posiadającym
osobowości prawnej oraz osobom prawnym [Dz. U. Nr 162 z 2004 r., poz. 1694].
To rozwiązanie zostało wprowadzone, aby dostosować nasze ustawodawstwo do
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legislacji UE. Większe stawki pomocy finansowej dla grup i mniejszy rygor ich
wykorzystania były bardzo ważną propozycją przy zakładaniu grup producentów
rolnych. Duże znaczenie miało również umożliwienie członkostwa w grupie osób
prawnych, co spowodowało, że rolnicze spółdzielnie produkcyjne i spółki z o.o.
(powstałe głównie na bazie likwidowanych państwowych gospodarstw rolnych),
zaczęły tworzyć grupy. Podmioty te wykorzystują własne biura, prawników i służby finansowe, czym nie dysponują producenci o małym i średnim potencjale produkcji, a w związku z tym ich sytuacja już na etapie inicjatywy tworzenia grupy
jest o wiele trudniejsza niż osób prawnych. Ponad 30 rolniczych spółdzielni produkcyjnych utworzyło grupy producentów rolnych, poprzez tworzenie grupy jako
spółdzielni osób prawnych, lub grupy z udziałem współpracujących indywidualnych rolników. Większość utworzonych grup zajmuje się zbożem i rzepakiem, ale
są też grupy producentów owoców i warzyw, ziemniaków oraz trzody chlewnej.
Kolejna nowelizacja ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach
z dnia 15 grudnia 2006 r. wprowadziła oczekiwane przez producentów kolejne
zmiany, a mianowicie:
 zwolnienie z podatku dochodowego dotyczącego dochodów grupy, pochodzących ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, dla których grupa została utworzona, wyprodukowanych w gospodarstwach jej członków
(ograniczone przeznaczeniem na zakup środków do produkcji lub szkolenia);
 zwolnienie z podatku od nieruchomości od budynków i budowli w całości zajętych przez grupę, wykorzystywanych wyłącznie na przygotowanie
i sprzedaż produktu, dla którego grupa jest utworzona oraz zaopatrzenie
w środki produkcji [Dz. U. Nr 251 z 2006 r., poz. 1847].
Szczegółowe wytyczne dotyczące produktów i grup produktów, dla których
mogą być tworzone grupy, minimalne liczby członków grupy oraz wielkości produkcji zawiera Rozporządzenie MRiRW z dnia 9 kwietnia 2008 r. [Dz. U. Nr 72
z 2008 r., poz. 424].
Zmiany, które dotyczyły zmniejszenia minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej dla poszczególnych województw, były wprowadzone z myślą
o producentach o mniejszym potencjale – w praktyce nie przyczyniły się do
znacznego przyśpieszenia tempa powstawania grup. Obniżenie minimalnej liczby członków z 10 do 5 znacznie pomogło w organizowaniu się dużych towarowych gospodarstw, których właściciele zakładali i nadal zakładają 5-osobowe
często rodzinne spółki. Zmniejszenie minimalnej rocznej produkcji towarowej
dla gospodarstw np. miodu ze 100 tys. zł, na 50 tys. zł, czy zmniejszenie wymogu
obszarów upraw kilku produktów nie spowodowało organizowania się producentów tych produktów.
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Przyczyn słabego organizowania się producentów o małym i średnim potencjale produkcji rolnej, jak również organizowania się producentów produktów niszowych nie należy wyłącznie szukać w minimalnej dla grupy wielkości produkcji
towarowej. Należą do nich również czynniki o charakterze:
 świadomościowym (niska świadomość ekonomiczna, brak zaufania producentów do siebie nawzajem, złe doświadczenia z przeszłości, brak liderów),
 ekonomicznym (brak wystarczających środków na rozpoczęcie działalności, trudności z zawieraniem kontraktów, brak zaplecza w postaci niezbędnych nieruchomości i urządzeń),
 prawnym (niedoskonałe rozwiązania prawne dla grup i ich związków, brak
powiązań z rynkiem),
 organizacyjno-doradczym (brak fachowego doradztwa prawnego, ekonomicznego, handlowego).
Kluczowym problemem dotyczącym organizowania się rolników w grupy jest
niska świadomość ekonomiczna wielu producentów, ale i odbiorców produktów,
która nie pozwala rolnikom zobaczyć wprost korzyści wspólnego działania na rynku, a odbiorcom uświadomić sobie korzyści współpracy z grupą (np. duże i bardziej jednorodne partie produktu, ciągłość dostaw, stabilizacja dostaw w kolejnych
latach, itp.). W efekcie znacznie szybciej organizują się producenci legitymujący się
średnim i wyższym wykształceniem. Podobna sytuacja występuje wśród odbiorców, ci którzy rozumieją korzyści współpracy ze zorganizowanymi producentami
nawet ich zachęcają do tworzenia grup i tym warunkują współpracę.
Wymienione akty prawne stanowią dużą pomoc w procesie tworzenia organizacji producenckich. Trzeba jednak pamiętać, że sam fakt istnienia odpowiednich uregulowań prawnych dotyczących organizowania się producentów rolnych
w grupy, nie uchroni zainteresowanych prowadzeniem wspólnej działalności gospodarczej przed popełnieniem błędów zarówno na etapie tworzenia zespołu, jak
i w czasie jego funkcjonowania. Przydatna jest tu dokładna znajomość przepisów
zawartych w ustawach i umiejętność ich interpretowania, a także dostęp do fachowego doradztwa oraz doświadczeń osób, które odniosły sukces działając w podobnych organizacjach [Krzyżanowska 2011].
Po przystąpieniu Polski do struktur Unii Europejskiej liczba grup producentów rolnych (również działających w formie spółdzielni) systematycznie wzrastała. Szczegółowe dane na ten temat przedstawiono na rysunku 1.
Według stanu na 17. 09. 2012 r. w rejestrach urzędów marszałkowskich wpisanych było 960 grup producentów rolnych, z czego 31% funkcjonowało w formie
spółdzielni, 63% prowadziło działalność jako spółka z o.o., 5% działało w formie
zrzeszenia i 1% funkcjonowało jako stowarzyszenie. Najwięcej grup producentów rolnych powstało w województwach: wielkopolskim (241), kujawsko-po-
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morskim (110) i dolnośląskim (109), natomiast najmniejszą liczbę grup odnotowano w województwach: małopolskim i świętokrzyskim. Najczęściej zakładane
są grupy producentów zbóż i nasion roślin oleistych (243), producentów trzody
chlewnej (193) i producentów drobiu (176). Najwięcej członków skupiają grupy
producentów tytoniu (11,1 tys.), trzody chlewnej (4,1 tys.), mleka (3,5 tys.) oraz
ziarna zbóż i nasion roślin oleistych (2,3 tys.). We wszystkich grupach producentów rolnych w Polsce zrzeszonych jest 24,9 tys. członków, czyli średnio 26 osób
w grupie. [http://ksow.pl/grupy-producentow-rolnych/warto-wiedziec.html ].
Liczba grup producentów rolnych w latach 2004-2012

Rysunek 1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie M. Martynowski: Organizowanie się gospodarcze polskich rolników po 1990 roku. Krajowa Rada Spółdzielcza, Warszawa,
lipiec 2010, s. 16 oraz dane ARR za 2010-2012 r. (www.minrol.gov.pl).

Aktualnie formę spółdzielni wybierają głównie producenci trzody chlewnej
(54,5%), ziarna zbóż i nasion roślin oleistych (17,8%), producenci mleka (14,9%)
i drobiu (12,1%).
Jak wynika z przeprowadzonej analizy po akcesji Polski do struktur UE wzrosło tempo powstawania grup producenckich również działających w formie spółdzielni, ponieważ rolnicy mieli dostęp do funduszy na rozwój tego typu dzia-
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łalności. Aktualnie spółdzielcze grupy producentów rolnych mogą korzystać ze
wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
m. in. z działania 142: „Grupy producentów rolnych”, z działania 133: „Działania informacyjne i promocyjne” oraz z działania: „Zwiększanie wartości dodanej
podstawowej produkcji rolnej i leśnej”. W przedstawionym w dniu 12 października 2011 r. projekcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich ze środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Wspólnej
Polityki Rolnej po 2013 r. Komisja Europejska opowiedziała się m. in. za dalszym
wspieraniem tworzenia i funkcjonowania grup producentów rolnych w nowym
okresie programowania, proponując jednocześnie zwiększony poziom wsparcia
finansowego.
[file:///C:/Users/Krysia/Desktop/InterpelacjaTresc.xsp.htm].

5. Podsumowanie
Przeprowadzona analiza upoważnia do sformułowania kilku uogólnień i wniosków.
1. Po uzyskaniu członkostwa w Unii Europejskiej coraz większym zainteresowaniem polskich rolników cieszą się tzw. spółdzielnie branżowe, powstające w celu powołania grupy producentów rolnych. Wzrósł udział grup
producentów rolnych funkcjonujących w formie spółdzielni z 22% w 2004
roku do 31% we wrześniu 2012 roku. Polscy rolnicy coraz częściej doceniają członkostwo w spółdzielczych grupach producentów rolnych, ponieważ
łatwiej mogą sprzedać i otrzymać wyższą cenę za produkty rolne, a także
taniej kupić środki do produkcji rolnej oraz funkcjonować na rynku unijnym. Można sformułować wniosek, że spółdzielcze grupy producentów
rolnych będą cieszyć się coraz większą popularnością wśród rolników.
2. Pomimo pewnych sukcesów odnotowanych w zakresie rozwoju grup producenckich (w tym również spółdzielczych), istniejąca skala wspólnych
inicjatyw drobnych producentów zmierzających do redukcji kosztów pośrednictwa handlowego między producentem a konsumentem jest wciąż
mała i stanowi niszę, w której spółdzielczość mogłaby się rozwijać.
3. W ustawie o grupach producentów rolnych i ich związkach określono
wsparcie finansowe dla grup producentów rolnych, natomiast nie przewidziano żadnej pomocy finansowej na tworzenie i funkcjonowanie związków grup producentów rolnych, dlatego też nie tworzą się regionalne
i branżowe związki grup, w szczególności spółdzielczych, na wzór dobrze
zorganizowanego rolnictwa w krajach Europy Zachodniej. W tzw. „sta-
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rych” krajach UE-15 związki grup otrzymały znaczące wsparcie w końcu
lat 90. (przed rozszerzeniem UE o 10 nowych państw), które mogło być
przeznaczone na działalność administracyjną. W konsekwencji skonsolidowało to wszystkie branże i przygotowało je do konkurencji na Jednolitym Rynku Europejskim.
4. Aby zdynamizować proces rozwoju grup producentów rolnych dobrze
byłoby zainteresować rolników możliwością organizowania się w związki
w celu reprezentowania swoich interesów oraz wzmocnienia pozycji zarówno na rynkach lokalnych, jak i globalnych.
LITERATURA
1. Agricultural Cooperatives in Europe. Main Issues and Trends. Including a compendium of Cogeca member organisations. Brussels, 15 September 2010, s. 47 – 81.
2. Boguta W., Gumkowski Z., Martynowski M. (2008): Perspektywy rozwoju grup producentów rolnych do 2013 r. Krajowa Rada Spółdzielcza, s. 11.
3. Boguta W., Gumkowski Z., Martynowski M., Piechowski A. (2011): Spółdzielczość
wiejska jako jedna z głównych form wspólnego gospodarczego działania ludzi. Wydaw. Spółdzielcze Sp. z o.o. Warszawa, s. 47-51.
4. Dec W. (2012): Polski model współpracy kooperacyjnej spółdzielni 2012. www. flop.
lublin. pl/.../Dec_W_Polski_model_wspolpracy_kooperacyjnej_spoldzielni.pdf (data
dostępu 23.09.)
5. Domagalska-Grędys M. (2012): Rozwój gospodarstw rolnych poprzez działania grupowe producentów. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie nr 486,
Seria Rozprawy nr 363, Kraków, s. 123.
6. Domagalski A. (2012): Fenomen spółdzielczości. [w:] Wieś i ruch ludowy w Polsce
i w Europie. Idee, organizacje, środowisko. Red. naukowa F. Kampka, S. Stępka. Wydaw. Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. Warszawa, s. 341.
7. Krzyżanowska K. (2011): Stan i perspektywy rozwoju grup producentów rolnych
w Polsce. [w:] Wieś i rolnictwo w mediach. Gospodarstwa rodzinne podstawą europejskiego rolnictwa w odniesieniu do PROW 2007 – 2013. Red. naukowa E. Jaska.
Wydaw. „Publicity”, Warszawa, s. 88.
8. Martynowski M. (2010): Organizowanie się gospodarcze polskich rolników po 1990
roku. Krajowa Rada Spółdzielcza, Warszawa, s. 5.
9. Mierzwa D. (2012): Rola sektora spółdzielczego w warunkach zmieniającej się koniunktury gospodarczej. Roczniki Naukowe „SERiA”. Warszawa – Poznań – Białystok,
Tom XIV, Zeszyt 1, s. 310.
10. Mierzwa D. (2010): Przedsiębiorstwo spółdzielcze. Tradycja i współczesność. Wydaw.
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Wrocław, s. 178.
11. Pudełkiewicz E. (2009): Spółdzielcze formy gospodarowania w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej. [w:] Polityki europejskie, finanse i marketing. Red. naukowa
M. Adamowicz. Warszawa, Nr 2 (51 – T.II), s. 287.

58

Krystyna Krzyżanowska, Magdalena D. Kowalewska

12. Suchoń A. (2011): Spółdzielnie rolnicze po akcesji Polski do Unii Europejskiej- wybrane zagadnienia prawne. Zeszyty Naukowe „Problemy Rolnictwa Światowego”, Zeszyt
4, T. 11, s. 150.
13. Suchoń A. (2012): Spółdzielnie rolnicze w wybranych państwach Europy Zachodniej;
aspekty prawne i ekonomiczne. Zeszyty Naukowe SGGW „Problemy Rolnictwa Światowego”, Zeszyt 2, T 12, s. 96-98.
14. Dz. U. Nr 88 z 2000 r., poz. 983 z późn. zm.
15. Dz. U. Nr 162 z 2004 r., poz. 1694.
16. Dz. U. Nr 251 z 2006 r., poz, 1847.
17. Dz. U. Nr 72 z 2008 r., poz.424.
18. http://ksow.pl/grupy-producentow-rolnych/warto-wiedziec.html (data dostępu 28.
09. 2012r.).
19. file://C:/Users/Krysia/Desktop/InterpelacjaTresc.xsp.htm (data dostępu 24. 09. 2012 r.).
20. www. minrol.gov.pl (data dostępu 28. 09. 2012 r.).

KRYSTYNA KRZYŻANOWSKA, MAGDALENA D. KOWALEWSKA
STAN ZORGANIZOWANIA I KIERUNKI ROZWOJU SPÓŁDZIELNI ROLNICZYCH
W WYBRANYCH KRAJACH EUROPEJSKICH
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STRESZCZENIE

W artykule przybliżono stan i kierunki działalności spółdzielni rolniczych w wybranych
państwach członkowskich Unii Europejskiej, a także w pozostałych krajach Europy. Informacje te mogą być przydatne w procesie modernizacji struktur spółdzielczości rolniczej
oraz określenia kierunków jej rozwoju w Polsce.
W krajach „UE-15” grupy producentów – spółdzielnie branżowe, są podstawowym
ogniwem struktury zorganizowanego rynku produktów rolnych, tworzonego z udziałem
producentów. Natomiast stan zorganizowania się producentów rolnych w Polsce jest nadal niewystarczający. Można zaobserwować systematyczny wzrost zainteresowania rolników spółdzielczą formą gospodarowania. Formę tę wybierają głównie producenci trzody
chlewnej, ziarna zbóż i nasion roślin oleistych, producenci mleka i drobiu. Nie tworzą
się regionalne i branżowe związki grup, w szczególności spółdzielczych, na wzór dobrze
zorganizowanego rolnictwa w krajach Europy Zachodniej. Dobrze byłoby zainteresować
rolników możliwością organizowania się w związki w celu reprezentowania swoich interesów oraz wzmocnienia pozycji zarówno na rynkach lokalnych, jak i globalnych.
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SUM M A RY

The article brought closer to the status and directions of agricultural cooperatives in
selected Member States of the European Union, as well as in other European countries.
This information may be useful in the modernization of the agricultural co-operative
structures and determine the direction of its development in Poland. In the countries of
the “EU-15” producer groups - industry cooperatives, are an essential link in the organized structure of the market for agricultural products, created with producers. However,
the state of organization of the agricultural producers in Poland is still insufficient. We can
observe the steady growth of interest in the management of farmers’ co-operative form.
Mainly pig producers, grain and oilseeds, milk and poultry producers choose this form
of cooperation. There are no regional trade and industry groups, particularly unions, like
the well-organized agriculture in the countries of Western Europe. It would be of interest
to farmers’ ability to organize themselves in associations to represent their interests and
strengthen its position in the markets for both local and global.
e-mail: Krystyna_krzyzanowska@sggw.pl
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WARTOŚĆ I STRUKTURA PRODUKCJI GOSPODARSTW
OGRODNICZYCH W REGIONACH FADN W 2010 ROKU

1. Wstęp
Ziemia, jako siedlisko życia roślin, w ujęciu ekonomicznym obok pracy i kapitału
jest jednym z czynników wykorzystywanych w procesie produkcji [Klimczak 2011,
37]. Powierzchnia użytków rolnych (UR) będąca w użytkowaniu gospodarstwa rolnego ma potencjalny wpływ na wartość wytworzonej w nim produkcji. Możliwości
produkcyjne gospodarstwa rolnego zależą także od zewnętrznych czynników jakościowych, tj. wyposażenia gospodarstw w środki trwałe, gatunków oraz struktury
uprawianych roślin, a także warunków przyrodniczych w jakich odbywa się ich
produkcja. W Polsce w zależności od regionu kraju, ze względu na zróżnicowanie
warunków przyrodniczych oraz ukierunkowania gospodarstw (typów rolniczych),
można dostrzec także wyraźne różnice produkcyjne pomiędzy gospodarstwami
rolnymi. Zróżnicowanie to związane jest z szeroką gamą upraw jak i specyfiką ich
uprawy (produkcja w uprawie polowej, ogrodach towarowych, pod osłonami wysokimi) i dotyczy przede wszystkim gospodarstw ogrodniczych, tj. specjalizujących
się głównie w uprawie warzyw i kwiatów [Figura 2012, 140-145].
Celem pracy jest próba ukazania przyczyn różnic w wynikach produkcyjnych
towarowych gospodarstw ogrodniczych w Polsce w 2010 roku w zależności od
regionu FADN. Artykuł jest kontynuacją wcześniej podjętej analizy i stanowi rozwinięcie wyciągniętych w niej wniosków [Figura 2012, 140-145]. We wcześniejszej analizie gospodarstwa ogrodnicze porównywano na tle gospodarstw ogółem
w Polsce. W opracowaniu bieżącym natomiast poświęcono uwagę tylko i wyłącznie gospodarstwom ogrodniczym, pomijając tym samym gospodarstwa ogółem.
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2. Materiał i metodyka badań
Podstawę analizy stanowiły wyniki z produkcji roślinnej, uzyskane przez gospodarstwa rolne zaliczane do typu „uprawy ogrodnicze” (typ 2 wg TF81) uczestniczące w badaniach Polskiego FADN w 2010 roku. Dane gromadzone w tym systemie są efektem pracy doradców w terenie nadzorujących prowadzenie książek rachunkowych w gospodarstwach rolnych. W świetle klasyfikacji stosowanej w Unii
Europejskiej do typu analizowanych w pracy gospodarstw należą gospodarstwa
wyspecjalizowane w uprawie warzyw i kwiatów, których produkcja odbywa się
w polu oraz pod osłonami wysokimi, tj. w szklarniach, tunelach foliowych (o wysokości umożliwiającej swobodną pracę ludzi) oraz inspektach, a także w produkcji grzybów. Nie wlicza się tu upraw trwałych, tj. plantacji wieloletnich i sadów,
które według klasyfikacji Unii Europejskiej stanowią odrębny typ rolniczy gospodarstwa (typ 4 według TF8 tj. „uprawy trwałe”). Od 2010 roku klasyfikacji gospodarstw rolnych według typów rolniczych dokonuje się na podstawie udziału standardowej produkcji2 (z ang. Standard Output – SO) poszczególnych działalności
rolniczych w tworzeniu całkowitej wartości SO w gospodarstwie [Goraj, Cholewa,
Osuch, Płonka 2010, 12].
Wyniki produkcyjne gospodarstw ogrodniczych znajdujących się w polu obserwacji Polskiego FADN przedstawiono w pracy w postaci średnich ważonych
w podziale na cztery regiony wydzielone na potrzeby tego systemu. Podział tych
regionów wraz z przypisanymi im województwami przedstawiono poniżej [Goraj,
Mańko, Osuch, Płonka 2012, 43].
 Region A (Pomorze i Mazury): warmińsko-mazurskie, pomorskie, zachodnio-pomorskie, lubuskie;
 Region B (Wielkopolska i Śląsk): kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, dolnośląskie, opolskie;
 Region C (Mazowsze i Podlasie): podlaskie, mazowieckie, łódzkie, lubelskie;
 Region D (Małopolska i Pogórze): śląskie, świętokrzyskie, małopolskie,
podkarpackie.
Badaniem objęto 416 gospodarstw ogrodniczych, które reprezentowały zbiór
26995 gospodarstw ogrodniczych w Polsce. W tabeli 1. podano rozkład tych gospodarstw w poszczególnych regionach FADN oraz liczbę gospodarstw, które je
reprezentowały.
1 Uproszczona klasyfikacja gospodarstw rolnych według nastawienia produkcyjnego obowią-

zująca we Wspólnotowej Typologii Gospodarstw Rolnych.
2 Standardowa produkcja – średnia z 5 lat wartość produkcji określonej działalności produkcji
roślinnej lub zwierzęcej uzyskiwana z 1 ha lub od jednego zwierzęcia w ciągu 1 roku, w przeciętnych
dla danego regionu warunkach.
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Michał Figura

Liczba gospodarstw ogrodniczych w próbie oraz gospodarstw
reprezentatywnych w poszczególnych regionach FADN
Liczba gospodarstw
w próbie

Liczba gospodarstw
reprezentowanych

A

34

2040

B

118

7715

C

173

10573

Region FADN

D

91

6667

Razem

416

26995

Tabela 1

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Polski FADN.

3. Wyniki badań
W świetle danych Polskiego FADN przeciętne gospodarstwo ogrodnicze w Polsce w roku objętym analizą (2010 r.) gospodarowało na powierzchni 5,7 ha UR,
z czego średnio ok. 10% tej powierzchni (tj. 0,6 ha) stanowiła ziemia dodzierżawiona. Powierzchnia gospodarstw ogrodniczych różniła się jednak w zależności
od regionów wydzielonych na potrzeby FADN. Największą powierzchnią (7,5 ha)
dysponowali ogrodnicy z regionu Mazowsze i Podlasie, a najmniejszą producenci
rolni gospodarujący w regionie Małopolska i Pogórze (3,2 ha). Powierzchnia gospodarstw w dwóch pozostałych regionach była zbliżona do przeciętnej w kraju
(tabela 2).
Tabela 2
Powierzchnia UR (ha) oraz wartość produkcji roślinnej (tys. zł)
w gospodarstwach ogrodniczych w zależności od regionu FADN
Wyszczególnienie
Powierzchnia użytków rolnych

5,7

w tym: powierzchnia pod osłonami
Wartość produkcji roślinnej

Region FADN

Polska

175,0

A

B

C

D

5,0

5,6

7,5

3,2

0,13

0,20

0,20

0,14

132,9

240,7

153,3

146,6

Źródło: Jak w tabeli 1.

Specyfiką gospodarstw ogrodniczych, jak wskazują wyniki analiz [Figura 2012,
142] jest fakt, iż praktycznie cała wartość produkcji w nich wytworzona (99%) pochodzi z produkcji roślinnej, tj. z powierzchni UR. W gospodarstwach ogrodniczych w poszczególnych regionach FADN, z uwagi na różnice w użytkowanej ziemi, zaznacza się także wyraźne zróżnicowanie wartości produkcji. Wartość pro-
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dukcji nie zawsze skorelowana jest jednak z wielkością obszarową. Na szczególną
uwagę zasługuje różnica między gospodarstwami zlokalizowanymi w regionach
Pomorze i Mazury oraz Wielkopolska i Śląsk. W gospodarstwach ogrodniczych
znajdujących się w pierwszym z nich jest ona bowiem prawie 2-krotnie niższa od
wartości wypracowanej przez gospodarstwa drugiego regionu. Dzieje się tak pomimo podobnej powierzchni UR w obu regionach. Z kolei wartość produkcji wytworzona w gospodarstwach ogrodniczych zlokalizowanych na terytorium Mazowsza i Podlasia oraz Małopolski i Pogórza kształtuje się na podobnym poziomie
(około 4% różnica na korzyść gospodarstw z regionu C) przy ponad 2-krotnie
mniejszej powierzchni UR w analogicznej grupie gospodarstw z regionu D.
Głównych przyczyn zróżnicowania wartości produkcji należy dopatrywać
się przede wszystkim w strukturze upraw w jakich specjalizują się gospodarstwa
ogrodnicze w poszczególnych regionach FADN (wykres 1), a także w warunkach
przyrodniczych w jakich odbywa się produkcja głównych upraw ogrodniczych, tj.
warzyw i kwiatów zwłaszcza w uprawie polowej (tabela 4). Warunki klimatyczne
nie mają bowiem tak znaczącego wpływu na produkcję pod osłonami wysokimi.
Wykres 1
Struktura upraw (%) w gospodarstwach ogrodniczych w zależności
od regionu FADN

Źródło: Jak w tabeli 1.

Z porównania struktury upraw w wydzielonych regionach jasno wynika, że:
 pod względem powierzchni zasiewów we wszystkich regionach dominuje
uprawa zbóż – średnio 43,2% (największy udział w wartości produkcji niezależnie od regionu stanowią jednak warzywa i kwiaty – przeciętnie 89,5%,
których powierzchnia zasiewów stanowi 21,3%).
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powierzchnia warzyw i kwiatów w gospodarstwach z regionu o najwyższej
wartości produkcji (B) jest ponad 2-krotnie większa w porównaniu z regionem A.
 region A wyróżnia się znaczną powierzchnią odłogów i ugorów (powierzchnia użytków rolnych wyłączona z produkcji w tym regionie jest prawie 4,5
razy większa niż w regionie B). Obszar ziemi wyłączonej z produkcji w regionie C natomiast wynosi 12,1%, w regionie D jest nieco niższy (7,7%).
Należy zatem uznać, że wartość produkcji wypracowana przez gospodarstwa
ogrodnicze zlokalizowane w poszczególnych regionach FADN (z uwagi na powierzchnię UR wyłączoną z produkcji) w rzeczywistości pochodzi zupełnie z innej powierzchni niż ta, która faktycznie jest do dyspozycji tych gospodarstw (tabela 3).
Tabela 3
Powierzchnia UR (ha) w gospodarstwach ogrodniczych w zależności
od regionu FADN (bez powierzchni UR wyłączonych z produkcji)


Wyszczególnienie

Region FADN
A

B

C

D

Powierzchnia wyłączona z produkcji

0,8

0,2

0,9

0,2

Powierzchnia UR w uprawie

4,2

5,4

6,6

3,0

Źródło: Jak w tabeli 1.

Znaczna powierzchnia użytków rolnych wyłączona z produkcji w regionie A
w porównaniu z regionem B, w którym gospodarstwa uzyskują najwyższą wartość produkcji, prawdopodobnie wynika z różnej ich przydatności dla celów rolniczych, a także zróżnicowanych warunków klimatycznych w tych regionach.
Przydatność tę określa m. in. wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej
opracowany przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (tabela 3). Jest to parametr, obejmujący zestaw czterech elementów, które istotnie
wpływają na rozwój rolnictwa, a więc także i wartość wytworzonej produkcji tj.
gleba, klimat, rzeźba terenu oraz warunki wodne. Ogólna ocena uwarunkowań
przyrodniczych, biorąc pod uwagę ten wskaźnik, na terenie województw tworzących region A, tj. warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, zachodnio-pomorskiego i lubuskiego wynosi 66,0 pkt. i jest zbliżona do przeciętnej w kraju (67,0).
W regionie Wielkopolska i Śląsk (kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, dolnośląskie i opolskie) warunki te są stosunkowo wyższe (6,5%) i ocenia się je na 70,6
pkt. w skali 120 punktowej. To samo zjawisko obserwuje się w przypadku dwóch
pozostałych regionów (w gospodarstwach o podobnej wartości produkcji roślinnej lecz różnej powierzchni użytków rolnych), gdzie warunki produkcyjne (68,6)
w gospodarstwach obszarowo najmniejszych, tj. zlokalizowanych w regionie D są
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nieco wyższe (8,2%) od warunków w regionie centralnej Polski (63,0). W przypadku tych ostatnich regionów przekłada się to również na wartość produkcji
warzyw w polu przypadającą na 1ha UR, ponieważ w regionie D jest ona wyższa
o 8,5% niż w regionie C.
Tabela 4
Wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej
dla regionów FADN
Wyszczególnienie

PL

Wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej (pkt)

67,0

Wartość produkcji warzyw w polu/ha (tys. zł)

Region FADN
A

B

C

D

66,0

70,6

63,0

68,6

37,5

26,3

37,9

41,4

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS [2011] oraz Zimny L. [2003]:
Encyklopedia ekonomiczno-rolnicza, Wydawnictwo AR we Wrocławiu.

Ze względu na fakt, iż wartość produkcji w analizowanej grupie gospodarstw
(tabela 5) w zależności od regionu FADN w 85,6% (region A) do 90,8% (region B)
pochodziła z produkcji warzyw i kwiatów, dlatego też dalsza analiza poświęcona
jest tej grupie upraw.
Tabela 5
Udział poszczególnych grup upraw w wartości produkcji roślinnej (%)
Wyszczególnienie
Region
FADN

Warzywa
i kwiaty

Zboża

Pozostałe uprawy
polowe

Uprawy
trwałe

Pozostałe produkty
pochodzenia
roślinnego

A

85,6

3,9

1,7

0,0

8,8

B

90,8

3,3

1,3

0,7

3,8

C

90,4

3,7

1,1

2,8

1,9

D

88,0

1,5

1,0

2,3

7,3

Źródło: Jak w tabeli 1.

Dokonując bardziej szczegółowej analizy pod kątem udziału warzyw i kwiatów
w wartości produkcji w zależności od specyfiki ich uprawy (wykres 2a) można
zaobserwować, iż prawie 80% tej wartości w regionie B pochodziło z produkcji
warzyw pod osłonami wysokimi. W pozostałych regionach wartość produkcji
z tego typu działalności była blisko o połowę niższa i kształtowała się na poziomie
ok. 45%. Region A na tle pozostałych regionów wyróżnia się znacznym udziałem
w wartości produkcji kwiatów pod osłonami wysokimi natomiast region C warzyw w płodozmianie z innymi warzywami.
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Wykres 2
Udział (%) poszczególnych grup warzyw i kwiatów
w wartości produkcji roślinnej (a)
i struktura (%) ich powierzchni w zależności od regionu FADN (b)

Źródło: Jak w tabeli 1.

W strukturze warzyw i kwiatów w regionie A kwiaty stanowiły 30% powierzchni użytków rolnych z czego ok. 22% zajmowały kwiaty w uprawie polowej, w pozostałych regionach udział tego typu upraw nie przekraczał 10%. Ponadto region
ten charakteryzuje się najniższym udziałem powierzchni warzyw uprawianych
w ogrodach towarowych (w płodozmianie z innymi warzywami).
Wyniki produkcyjne ściśle zależą także od wyposażenia gospodarstw w maszyny i urządzenia, a także środki transportu. Gospodarstwa ogrodnicze w poszczególnych regionach FADN prowadzą działalność wykorzystując różne zasoby
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środków trwałych. Na podstawie przeprowadzonej analizy zauważono, iż największymi zasobami środków trwałych ogółem (wykres 3) dysponują gospodarstwa
położone w regionie Wielkopolska i Śląsk, a więc gospodarstwa z najwyższą wartością produkcji. Na drugim biegunie z wartościami najniższymi, zarówno pod
względem wytworzonej wartości produkcji jak i posiadanych środków trwałych,
znajdują się gospodarstwa zlokalizowane w regionie Pomorze i Mazury. Należy
dodatkowo zaznaczyć, że są to gospodarstwa o najsłabszym umaszynowieniu oraz
wyposażeniu w urządzenia i środki transportu.
Wykres 3
Struktura aktywów trwałych w zależności od regionu FADN

Źródło: Jak w tabeli 1.

O wartości produkcji wytworzonej w gospodarstwie rolnym oprócz omówionych wyżej czynników decydują także plony roślin uprawnych oraz ceny uzyskane w momencie ich sprzedaży (tabela 6). Należą one do grupy czynników, które
podobnie jak wartość produkcji także podlegają znacznym wahaniom w zależności od regionu, w którym odbywa się ich produkcja. Z uwagi na to, że wartość
tej produkcji niezależnie od regionu FADN w największym stopniu pochodziła z warzyw pod osłonami wysokimi (od 43,2% – region C do 77,4% – region
B; patrz wykres 2a), a głównymi uprawami ją tworzącymi są pomidory i ogórki,
dlatego też w opracowaniu ograniczono się do porównania tylko tych gatunków
upraw. Na podstawie dokonanych obliczeń widać dosyć wyraźnie, że przeciętnie
w regionie A plony pomidorów były średnio o 61,6% a ogórków o 38,2% niższe
w porównaniu do regionu z najwyższą wartością produkcji ogółem (B). W regionie C plony ogórków były niższe odpowiednio o 39,3%, a pomidorów nieznacznie
wyższe (13,7%) niż plony w analogicznej grupie gospodarstw z terytorium Mało-
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polski i Pogórza. Należy tu jednak podkreślić, że w badaniach FADN uczestniczą
tylko i wyłącznie gospodarstwa towarowe, tj. takie, które wyprodukowane płody
rolne sprzedają na rynek, a nie przeznaczają ich na własne samozaopatrzenie, jak
to często ma miejsce w przypadku gospodarstw z południowo-wschodniej części
kraju.
Tabela 6
Plony (dt/ha) i ceny (zł/dt) wybranych warzyw
spod osłon w regionach FADN
Region FADN
A
B
C
D

Pomidory
Plon
1145,8
2987,2
1408,5
1215,3

Ogórki
Cena
357,4
353,5
415,8
389,2

Plon
1209,1
1957,0
1432,1
2359,3

Cena
234,6
274,2
339,0
429,6

Źródło: Jak w tabeli 1.

W poszczególnych regionach FADN obserwuje się także znaczne zróżnicowanie poziomu cen za produkty rolne. Biorąc pod uwagę pomidory w uprawie
pod osłonami zauważa się, że najlepsze ceny uzyskiwali ogrodnicy, których gospodarstwa zlokalizowane były w regionie Mazowsze i Podlasie (415,8 zł/dt),
a najgorsze gospodarze użytkujący ziemię położoną na terytorium Wielkopolski
i Śląska (353,5 zł/dt). Różnica między regionami skrajnymi wynosiła zatem 0,6 zł/
kg, tj. 15%. Ceny pomidorów w regionie A były tylko nieznacznie wyższe (1,1%)
w stosunku do cen w gospodarstwach z terytorium Wielkopolski i Śląska. Jeszcze większe dysproporcje w cenach między regionami zaznaczyły się w przypadku ogórków. Różnica pomiędzy regionem A i B na korzyść drugiego z regionów
FADN wynosiła 14,4%, natomiast w przypadku dwóch pozostałych regionów sięgała 21,1% z przewagą dla regionu o najmniejszej powierzchni UR w Polsce (D).
Uzyskane ceny w tym przypadku nie pozwoliły zachować takiej samej kolejności
regionów pod względem poziomu cen, jak miało to miejsce przy ocenie cen pomidorów, ponieważ najniższe ceny uzyskały gospodarstwa położone na Pomorzu
i Mazurach, a najsilniejszą grupą okazały się gospodarstwa z Małopolski i Pogórza
(różnica w cenie 1,95 zł/kg).

Podsumowanie
Podstawowym celem przeprowadzonej analizy było znalezienie odpowiedzi na
postawione pytanie: jakie czynniki różnicują wyniki produkcyjne gospodarstw
ogrodniczych w zależności od wydzielonych regionów. Gospodarstwa ogrodnicze
w poszczególnych regionach różnią się strukturą upraw. W świetle zaprezentowa-
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nych wyników widać, że najlepsze efekty produkcyjne obserwuje się w gospodarstwach ogrodniczych zlokalizowanych w regionie Wielkopolski i Śląska, co niewątpliwie związane jest ze znaczną powierzchnią upraw pod osłonami wysokimi.
Gospodarstwa o podobnej powierzchni UR, znajdujące się w regionie A, produkują o połowę mniej ze względu na dużą powierzchnię UR wyłączoną z produkcji
(4-krotnie większą w porównaniu z regionem B).
Gospodarstwa ogrodnicze w poszczególnych regionach FADN charakteryzują
się ponadto różną wartością środków trwałych, co także w znacznej mierze wpływa na wartość wytworzonej produkcji. Najwyższą wartością aktywów odznaczają
się gospodarstwa położone w regionie B, a więc gospodarstwa z najwyższą wartością produkcji, a najniższą gospodarstwa zlokalizowane w regionie A (zarówno
pod względem wartości aktywów jak i wartości produkcji).
Gospodarstwa ogrodnicze z regionu D (obszarowo najmniejsze) w roku objętym analizą osiągnęły wyższą w stosunku do gospodarstw ogrodniczych z regionu
C wartość produkcji między innymi dzięki wyższym średnio o 21,1% cenom z tytułu sprzedaży ogórków i wyższym o 39,9% plonom tej uprawy.
Zaprezentowane w pracy wyniki produkcyjne gospodarstw ogrodniczych
w regionach FADN w doradztwie rolniczym mogą być wykorzystywane jako pomoc w ukierunkowaniu tego typu gospodarstw. Doradca z racji obowiązku prowadzonych kilkukrotnych w ciągu roku wizyt w gospodarstwie rolnym ma stały
kontakt z rolnikiem dostarczającym dane dla systemu i wspiera go w analizowaniu
danych rachunkowych, a często także w przygotowaniu decyzji produkcyjnych.
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WARTOŚĆ I STRUKTURA PRODUKCJI GOSPODARSTW OGRODNICZYCH
W REGIONACH FADN W 2010 ROKU
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STRESZCZENIE

W opracowaniu przedstawiono wyniki produkcyjne towarowych gospodarstw ogrodniczych w Polsce w podziale na regiony FADN. Analizę wykonano na podstawie danych
Polskiego FADN zebranych w gospodarstwach rolnych za 2010 rok. Wykazano znaczne
różnice w wartości produkcji gospodarstw ogrodniczych w zależności od wydzielonych
regionów. Wynikały one przede wszystkim ze struktury upraw w tych gospodarstwach,
głównie powierzchni użytków rolnych wyłączonych z produkcji, a także warunków przyrodniczych. Najwyższą wartość produkcji uzyskały gospodarstwa ogrodnicze w regionie
Wielkopolska i Śląsk. W pozostałych regionach tj. Pomorze i Mazury, Mazowsze i Podlasie
oraz Małopolska i Pogórze była ona odpowiednio o 55, 64 i 61% niższa.
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VALUE AND STRUCTURE OF PRODUCTION OF HORTICULTURAL FARMS
IN FADN REGIONS IN 2010 YEARS
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SUM M A RY

The paper provides production results of horticultural farms in Poland broken down into
FADN regions. The analysis is based on data coming from agricultural holdings collected
within the Polish FADN in 2010 accounting year. The study shows significant differences
in crops output in horticultural farms amongst FADN regions. It was to a great degree due
to crops structure in those farms, mainly utilized agricultural area out of production but
also due to climate conditions and quality of soil. The highest crops output was observed
in horticultural farms in the region Wielkopolska i Slask. In other regions i.e. Pomorze
i Mazury, Mazowsze i Podlasie and Malopolska i Pogorze crops output were respectively
by 55, 64 and 61% lower.
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UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKOWE, PRODUKCYJNE
I EKONOMICZNE UPRAWY ROŚLIN
NA CELE ENERGETYCZNE
1. Wstęp
W krajach członkowskich Unii Europejskiej odnotowuje się wzrost areału uprawy roślin energetycznych (według Communcation from the Commission 2005 –
w UE. ok. 17 mln ha ziemi rolniczej będzie wykorzystywane do produkcji roślin na
cele energetyczne). W Polsce we wrześniu 2000 roku powstała Strategia Rozwoju
Energetyki Odnawialnej, która zakłada zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie paliwowo-energetycznym kraju do 7,5% w 2010 roku i do
14% w 2020 roku. Z kolei, ze względu na nadmierne pozyskiwanie biomasy z lasu,
zostało wydane Rozporządzenie Ministra Gospodarki (14.07.2008) zakładające
stopniowe ograniczanie udziału drewna z lasu w procesach energetycznych. Wymusza to produkcję energii z biomasy oraz innych źródeł odnawialnych. Mimo
wielu kontrowersji i obaw produkcja biomasy z roślin wieloletnich i uprawnych
znajduje coraz więcej zwolenników. Powstają nowe rozwiązania technologiczne
pozwalające na efektywniejsze wykorzystanie biomasy do produkcji energii, takie jak kotły do spalania biomasy w elektrowniach w Siekierkach pod Warszawą
i w Szczecinie, biogazownia w Bolesznie (Warmińsko-mazurskie) i Szarlej (okolice Kruszwicy).
W niniejszym opracowaniu podjęto próbę wyjaśnienia wybranych problemów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na uwarunkowania środowiskowe i produkcyjne, a także ekonomiczne związane z pozyskiwaniem energii odnawialnej
i biomasy z roślin uprawnych, oraz roślin wieloletnich takich jak wierzby wiciowe,
miskant olbrzymi i ślazowiec pensylwański.
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2. Uwarunkowania ekonomiczne
Zmianom w strukturze zasiewów i wzrastającemu udziałowi w produkcji rolniczej wieloletnich roślin energetycznych przypisuje się wzrost cen żywności, a nawet lokalne jej niedostatki. Pudełko i Faber [2010] oszacowali na 0,34 mln ha powierzchnię gruntów rolniczych w Polsce możliwą do wykorzystania do produkcji
biomasy. Wielkość proponowanego areału zapewnia bezpieczeństwo żywnościowe kraju. Szacunki te opracowano biorąc pod uwagę uprawę wierzby, miskanta
i ślazowca pensylwańskiego. Autorzy uważają, że pozwoliłoby to na pozyskiwanie
3,66 mln ton suchej biomasy. Ilość ta mogłaby pokryć w 33% zapotrzebowanie na
biomasę 20 największych elektrowni.
Uważa się, że pozyskiwanie energii z różnych odnawialnych źródeł wpłynie
na znaczny wzrost cen prądu czy ogrzewania. Prowadzane badania przez Stolarskiego i in. [2008] potwierdzają te opinie, wskazując na potrzebę odpracowania
niskonakładowych technologii produkcji biomasy i ograniczenia jej transportu
na znaczne odległości. Duże znaczenie we właściwym wykorzystaniu biomasy
pochodzenia rolniczego powinien mieć rozwój energetyki rozproszonej. Liczne
przykłady efektywnej produkcji energii dla lokalnej społeczności widzimy u naszych zachodnich sąsiadów (np. biogazownie w Homberg, Rathenow, Karstadt).
W Polsce obecnie zaniechano dopłat do produkcji biomasy z roślin. Taka polityka
nie sprzyja zakładaniu nowych plantacji wieloletnich roślin, z których zazwyczaj
wysokie plony uzyskuje sie dopiero po trzech latach. Wykorzystanie biomasy odpadowej jest również znikome ze względu na trudne procedury związane z uzyskiwaniem zezwoleń środowiskowych, budowlanych wreszcie z pozyskiwaniem
dofinansowania do planowanej inwestycji. W 2012 roku środki takie można było
pozyskać jedynie w drodze konkursu NFOŚiGW.

3. Uwarunkowania środowiskowe i produkcyjne
Wieloletnie rośliny uprawiane na cele energetyczne mają większe wymagania
wodne aniżeli tradycyjne uprawy. Różnica ta wynosi 150-200 mm [Faber 2008].
Roczne potrzeby wodne plantacji wierzby w okresie wegetacji ocenia się na 550650 mm, natomiast zużycie wody może wynosić 5-11 mm/dobę [Hall 2003].
Jednakże niektóre gatunki tych roślin wykazują zdolność do korzystania z wody
glebowej do głębokości 4 m. W pracach prowadzonych przez Kanecką-Geszke
[2009] oceniano zużycie wody przez wierzbę na glebach o różnym składzie granulometrycznym. Wybrano do doświadczeń grunty z głęboko zalegającym lustrem
wody gruntowej (poniżej 2,5 m). W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że wierzby w warunkach niedoboru opadów potrafią czerpać wodę z głęb-
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szych partii gleby. Nie powoduje to jednak wyczerpania zasobów wody w glebie,
bowiem w latach o większej średniej opadów bardzo szybko te ubytki są rekompensowane i nie jest to ilość, która mogłaby wpłynąć na trwałe obniżenie lustra
wody. Bogaty system korzeniowy wierzb przyczynia się do lepszej retencji wody
i jej przemieszczania w profilu glebowym, zatem skupiska wierzb (i innych energetycznych roślin wieloletnich) pełniące rolę zadrzewień śródpolnych mogą spełniać funkcję buforów wody.
Ocena wymagań pokarmowych roślin uprawianych na cele energetyczne
i związanych z tym wymagań nawozowych powinna uwzględniać specyficzne cechy tej grupy roślin, odróżniające je istotnie od klasycznych roślin uprawianych
dla celów konsumpcyjnych, paszowych czy przemysłowych. Rośliny energetyczne, jako rośliny wieloletnie, mają możliwość korzystania z naturalnych zasobów
glebowych w znacznie większym stopniu, niż rośliny jednoroczne. Ich system
korzeniowy rozwija się znacznie silniej i penetruje większą masę gleby. Ponadto
pozostając na polu do późnej jesieni, a nawet zimy, tracą liście, które opadając na
powierzchnię gleby przyczyniają się do zwrotu części składników pokarmowych
pobranych w okresie wegetacji. Dodatkowo, późny zbiór tych roślin pozwala na
„wycofanie” pewnej części składników z organów nadziemnych do części korzeniowej. Na podstawie wyników dotyczących dynamiki pobierania składników
mineralnych stwierdzono, że dla oceny stanu odżywiania roślin azotem, fosforem
i potasem, próby roślin należy pobierać w fazie intensywnego wzrostu (czerwiec)
i na podstawie zawartości tych składników oceniać potrzeby nawożenia (Tabela 1). Ograniczy to nadmierne nawożenie roślin jak i możliwość wymywania niewykorzystanych składników pokarmowych.
Tabela 1
Potrzeby nawozowe wybranych roślin uprawianych na cele energetyczne
Roślina

Całe pędy
N

P

K

Zawartość optymalna w g x kg-1
Miskant

12-13

0,6-0,9

18,5-20,0

Ślazowiec

7-8

1,4-2,0

15-18

Wierzba

9-10

0,9-1,2
Zawartość niedostateczna w g x

Miskant

10-13
kg-1

‹ 11

‹ 0,5

Ślazowiec

‹7

‹ 1,0

‹ 12

Wierzba

‹ 8,5

‹ 0,7

‹ 9,5

Źródło: Kuś i Matyka 2009.

‹ 18
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Według badań oceniane gatunki różniły się w reakcji na nawożenie potasem
i fosforem. Wymagania miskanta i ślazowca są znacząco wyższe niż wierzby. Z kolei nawożenie fosforem było bardzo istotne przy produkcji wierzby. Badane gatunki okazały się mało wrażliwe na kwaśny odczyn gleby [Pushton i Dickinson 1997,
Stolarski i in. 2002, Szczukowski i in. 2002].
Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej (EC 84/360) wszelka produkcja powinna charakteryzować się ograniczeniem ilości odpadów i emisji zanieczyszczających środowisko. W przypadku przetwarzania biomasy powstają takie substancje jak: ditlenek oraz tlenek węgla, tlenki azotu oraz popiół. Ilość uzyskiwanych odpadów zależna jest nie tylko od pochodzenia biomasy (z jakiej rośliny
i jak uprawianej, na jakiej glebie) jak również od typu instalacji do pozyskiwania
energii. Przyjmuje się, że w przypadku spalania biomasy tyle samo ditlenku węgla
jest wbudowywane w rośliny, ile potem jest uwalniane. Zawartość tlenków azotu
zależna jest od terminu zbioru, a przy późniejszym, zimowym zbiorze biomasy
zawartość tlenków podczas spalania maleje [Kuś i Matyka 2009].
W popiołach powstałych w wyniku spalania lub zgazowywania biomasy, jak
również w pulpie po procesie fermentacji znajduje się wapń, magnez, potas, fosfor
i sód. Odpady te z powodzeniem mogą być zastosowane jako nawozy dla rolnictwa. Jednak bardzo duże zróżnicowanie pod względem zawartości składników,
zależne od pochodzenia biomasy i prowadzenia procesu uzyskiwania energii,
powoduje konieczność standaryzacji odpadów i każdorazowego określania ich
zawartości w partiach towaru. Dodatkowo w popiołach i osadach pofermentacyjnych stwierdzono obecność wielu cennych dla rozwoju roślin mikroelementów.
Wszystkie te związki są w formie chemicznej przyswajalnej przez rośliny [Kalembasa i in. 2006].
Problemem otwartym pozostaje natomiast zawartość metali ciężkich w produktach odpadowych. Po poddaniu ich wnikliwej analizie stwierdzono, że w przypadku spalania biomasy pochodzącej z terenów niezdegradowanych rolniczo takie niebezpieczeństwo nie istnieje. Z kolei w przypadku biomasy z siedlisk obciążonych znacznymi ilościami metali ciężkich istotnego znaczenia nabiera bieżąca
kontrola jakości przeznaczonych do rolniczego użytkowania popiołów i osadów
[Kalembasa i in. 2008].
Wiele kontrowersji budzi również możliwość stosowania chemicznej ochrony
roślin na znacznych terenach, co może doprowadzić do zanieczyszczenia ich pozostałościami gleb i wód gruntowych. Badania prowadzone w Instytucie Ochrony Roślin-PIB w Poznaniu [Remlein- Starosta. 2009, Remlein-Starosta i Nijak
2010] wskazują, że spośród trzech obecnie najpopularniejszych wieloletnich roślin energetycznych (wierzba, miskant, ślazowiec) niemal wolny od patogenów
i szkodników okazał się miskant olbrzymi. Z kolei problemem występującym na
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plantacjach ślazowca pensylwańskiego jest zgnilizna twardzikowa, której sprawcą
jest grzyb Sclerotinia sclerotiorum. Najliczniej i najwięcej patogenów i szkodników doprowadzających do zniszczenia plantacji odnotowano na wierzbach energetycznych.
Uzasadnione jest poszukiwanie metod ochrony roślin przeznaczonych na cele
energetyczne ze szczególnym uwzględnieniem metod biologicznych. W przypadku wysokiego poziomu zagrożenia przez agrofagi należy uwzględnić również
środki chemiczne. W tym przypadku należy uwzględnić progi szkodliwości, czyli
taki poziom porażenia przez patogeny i szkodniki, przy którym zabieg ochronny będzie uzasadniony ze względu na obniżenie plonu i rachunek ekonomiczny.
Z takim podejściem do ochrony wiąże się właściwe wytypowanie terminu zabiegu. Dodatkowym utrudnieniem w przypadku wieloletnich plantacji wierzby jest
zróżnicowane długości cyklu produkcyjnego. Obserwacje wskazują, że zagrożenie
porażeniem jest zróżnicowane w kolejnych latach cyklu, różna jest także szkodliwość danego sprawcy choroby. Równie ważnym elementem ochrony jest właściwy
dobór środków ochrony roślin. Przeprowadzono testy efektywności ograniczania
chorób wierzby energetycznej. Najlepszym terminem wykonania zabiegów okazał
się przełom czerwca i lipca. Prowadzono lustracje plantacji i zabieg został wykonany po pojawieniu się pierwszych objawów porażenia przez rdzę. Skuteczność
wykonanych zabiegów była bardzo wysoka sięgająca 80% (tabela 2). Uzyskane wyniki sugerują, że w przypadku plantacji silnie porażanych przez rdzę i antraknozę
z powodzeniem można ograniczyć występowanie tych chorób stosując jednorazowy zabieg.
Tabela 2
Skuteczność zastosowanych preparatów w ograniczaniu chorób wierzby
energetycznej (wg. Abbota) średnie z lat 2008-2009
Substancja aktywna z grupy

Skuteczność wg. Abbota [%]
rdza

plamistości liści

antraknoza

triazol +benzymidazol

72,45

11,75

76,11

strobilurina

80,41

42,58

70,51

imidazol

81,45

30,37

80,91

benzymidazol

67,91

18,59

86,74

Źródło: Wyniki badań własnych.

Oby uniknąć nadmiernego stosowania chemicznych środków ochrony roślin
należy stosować właściwy dobór odmian. W Polsce posiadamy klony i mieszańce
o bardzo dużej produktywności dostosowane do naszych warunków klimatycznych. Wiele z nich charakteryzuje również podwyższona odporność na porażenie
przez rdzę czy inne patogeny (tabela 3).
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Tabela 3
Występowanie objawów chorób na powierzchni blaszek liściowych
na wybranych odmianach i klonach wierzby
Odmiana/klon

Średnia powierzchnia liści objęta objawami chorób (%)
Parch/antraknoza

Rdza

Mączniak prawdziwy

1013

0

0

0

1047

7.52

5.96

0

1047

11.16

2.84

0

1051

9.08

7.00

0

1053

8.60

1.36

0

1056

2.08

0

0

1057

3.44

0

0

1057

3.08

0.48

0

1061

0.88

3.28

0

1112

0.60

0.04

0

1154

1.36

11.60

0

1040

20.24

0

0

1052

0

12.64

0

1052 – Salix vinimalis
IORR

11.68

9.52

0

1054

16.40

0.44

0

1054 S.viminalis 082

3.88

4.28

0

1059

29.60

0

0

1082

8.40

17.84

0

1130

36.80

33.60

75.00

1135

4.64

3.48

51.20

Źródło: Wyniki badań własnych.

Duża zmienność genetyczna, jaką charakteryzują się grzyby patogeniczne takie jak sprawcy rdzy czy antraknozy, może powodować szybkie przystosowanie się
ich do nowych odmian i klonów. Dlatego istnieje obawa, że uzyskana odporność
będzie szybko przełamywana. Metodą opóźniająca przełamywanie odporności
jest tworzenie plantacji składających się z mieszaniny klonów średnio i silnie odpornych na rdzę oraz inne patogenny. Obecnie jest to najlepsza strategia ochrony.
Znacznie spowalnia rozwój patogenów. Dobrym przykładem tego typu reakcji
jest zaprezentowane w tabeli 4. porównanie poziomu porażenia roślin na plantacji jednoodmianowej z wieloodmianową. Plantacja nie zróżnicowana genetycznie
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składała się z tzw. odmiany „Marzęcińskiej” o dużej podatności zarówno na porażenie przez patogeny jak i często atakowanej przez szkodniki. Z kolei plantacja
zróżnicowana genetycznie stanowiła przypadkową mieszaninę mniej podatnych
odmian skandynawskich. Zaobserwowano na tej plantacji zdecydowanie niższy
poziom porażenia przez najczęściej spotykane patogeny. Wśród szerokiego doboru odmian wierzb odnotowano również duże zróżnicowanie w preferencjach
pokarmowych szkodników. Szczególnie istotne jest to w przypadku najgroźniejszych szkodników wierzb wiciowych - jątrewek (Phratora spp.) [Nijak 2010].
Występowanie objawów porażenia przez choroby na
wybranych plantacjach wierzby energetycznej

Tabela 4

Średnia powierzchnia liści z objawami porażenia (%)
Choroba

na plantacji jednoodmianowej
(„Marzęcińska”)

na plantacji wieloodmianowej
(Tordis, Thornhild, Tora)

Rdza

90

0

Antraknoza/parch

40

10

Plamistości liści (brązowa
i smołowata

30

20

Źródło: Wyniki badań własnych.

Przedstawione wyniki wskazują na konieczność prowadzenia rozwoju integrowanych systemów produkcji na plantacjach roślin energetycznych. Należy wykorzystywać różne metody i techniki ochrony roślin w celu uzyskania zadowalających plonów biomasy. Zastosowanie środków chemicznych powinno być jednym
z wielu elementów uprawy i ochrony tych roślin. Nie może ono stanowić podstawowej metody, a jedynie być wykorzystywane jako możliwość interwencyjna.

4. Wpływ na ograniczenie bioróżnorodności
Plantacje wierzby energetycznej mają porównywalny lub korzystniejszy wpływ na
różnorodność organizmów żywych od tradycyjnych upraw rolniczych. Przebadany został ich wpływ na faunę i florę. Różnorodność flory jest istotnym czynnikiem
regulacji ilości chwastów i poprzez konkurowanie o składniki pokarmowe i przestrzeń życiową zapobiega dominacji jednego gatunku. Ponadto rośliny te dostarczają pożywienia wielu owadom. Badania przeprowadzone w Wielkiej Brytanii
w ciągu 4 lat na 12 plantacjach wierzby i uprawach rolnych wykazały, że plantacje
wierzby zwiększyły bogactwo gatunkowe roślin. Na plantacjach wierzby zaobserwowano w sumie 133 gatunki roślin, natomiast na polach uprawnych 97 gatunków. Plantacja wierzby, szczególnie starsza, może stanowić doskonałe siedlisko
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dla wielu gadów, płazów, ptaków czy małych ssaków. Warto jednak wspomnieć,
że pomimo, iż plantacje wierzby zwiększają różnorodność w porównaniu do pól
uprawnych, to nie są tak korzystne jak wiele naturalnych i półnaturalnych siedlisk
takich jak lasy, łąki czy pastwiska. Owady pożyteczne i pasożytnicze są istotnym
elementem zwalczania organizmów szkodliwych, szczególnie przy braku możliwości kontroli chemicznej [Losey i Vaughan, 2006].
Wierzba sadzona jest w monokulturze, często są to rośliny tej samej odmiany.
Potencjalnie grozi to opanowaniem danego terenu przez jednego szkodnika lub
patogena. Badania prowadzone na świecie sugerują jednak, iż pozytywny wpływ
wieloletnich plantacji przewyższa oddziaływanie negatywne. Badania przeprowadzone przez Sage i Tuckera (1998) wykazały, że w porównaniu do entomofauny
występującej na topoli liczebność i bioróżnorodność owadów na plantacji wierzby
była zdecydowanie większa. Wyodrębnionych zostało między innymi 30 gatunków chrząszczy należących do biegaczowatych (Carabidae) i 15 gatunków kusakowatych. (Staphylinidae). Wierzba ma również znaczenie jako potencjalne źródło nektaru we wczesnym etapie sezonu wegetacyjnego dla owadów zapylających,
głównie pszczół.

5. Podsumowanie
Uprawa i wykorzystanie na cele energetyczne roślin uprawnych budzi kontrowersje. Wydaje się, że zmiany w zagospodarowaniu plonów mogą mieć konsekwencje
ekonomiczne, społeczne i środowiskowe. Z punktu widzenia społecznego wykorzystywanie żywności na cele energetyczne budzi niepokój. Istnieje obawa, że
powiększanie się areału upraw roślin, z których pozyskiwana jest biomasa, może
spowodować niedobór żywności i wzrost cen. Jako negatywny wpływ na środowisko wymienia się nadmierne osuszanie gruntu, wykorzystanie składników pokarmowych i ograniczanie bioróżnorodności. Wśród niekorzystnych oddziaływań
opisywany jest wpływ produktów powstających w wyniku spalania, zgazowywania lub produkcji biogazu jako elementów obciążających środowisko (gazy cieplarniane, pyły).
W popularnej prasie polska wielowiekowa tradycja szacunku dla chleba i żywności jest opisywana jako przyczyna niechęci do wykorzystywania na cele energetyczne roślin uprawnych. W konsekwencji powstaje wiele niedomówień i obawy
przed „paleniem chleba”. Należy jednak zauważyć, że z roślin uprawnych proponuje się pozyskiwać biomasę odpadową np. słomę zbóż, liście buraków i inne.
W przypadku ziarna zbóż istnieje możliwość energetycznego zagospodarowania
niskiej jakości plonów. Istotnym źródłem biomasy powinny być również rośliny
wieloletnie ze względu na ich wyższy potencjał plonowania i uzyskiwaną biomasę
o lepszych parametrach technologicznych. Za pozyskiwaniem energii z biomasy
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roślinnej i odpadowej przemawia również sprzeciw społeczny wobec energetyki
atomowej.
Wobec wzrastającego zapotrzebowania na energię i biomasę konieczne są również dalsze badania, pozwalające na opracowanie instrukcji dla plantatorów, ograniczające nakłady finansowe i ewentualne straty w produkcji spowodowane przez
czynniki biotyczne i abiotyczne.
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UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKOWE, PRODUKCYJNE I EKONOMICZNE
UPRAWY ROŚLIN NA CELE ENERGETYCZNE
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STRESZCZENIE:

Strategia Rozwoju Energetyki Odnawialnej zakłada zwiększenie udziału energii ze źródeł
odnawialnych. W Polsce, podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej, areał upraw
roślin uprawianych na cele energetyczne na gruntach rolnych wzrasta. Budzi to kontrowersje, w tym społeczne, ekonomiczne i środowiskowe. Część tych obaw jest całkowicie
nieuzasadniona, co udowadniają liczne badania prowadzone na całym świecie. Skierowanie się ku energetyce rozproszonej i opracowanie niskonakładowych metod produkcji
biomasy pomoże w uniknięciu wzrostu cen energii. Inne badania wskazują brak negatywnego wpływu na środowisko, a wręcz wpływ pozytywny: uprawy mogą spełniać funkcję
buforów wodnych, zwiększyć bioróżnorodność organizmów pożytecznych oraz wykorzystać składniki pokarmowe z głębszych warstw gleby niedostępne dla innych roślin. Badania własne autorów wskazują, że istniejące już odmiany odporne na szkodniki i patogeny,
dobrane dla odpowiedniej strefy klimatycznej, nie wymagają znacznej ochrony chemicznej. Zatem nie ma powodu do odwrotu od alternatywnych źródeł energii i konieczne są
opracowania informujące o opiniach oraz badaniach dotyczących pozyskiwania energii
z biomasy.
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Sustainable Energy Development Strategy requires increasing renewable energy share in
total energy production. Bioenergy crops – which area is increasing in Poland and other
European Union countries – can be controversial from the social, economic and environmental point of view. However, numerous studies conducted all over the world show that
this anxiety is partly unjustified. Dispersed energetics and low-cost biomass production
can reduce the risk of energy production cost increase. Other studies show that bioenergy crops do not harm environment. On the contrary – they benefit it by buffering soil
water reservoir, increasing beneficial organisms biodiversity and extracting soil nutrients
unavailable for other plants. Additionally, our research prove, that many bioenergy plant
varieties, resistant to pathogens and pests and suitable for our climate, can grow without
much pesticide use. Therefore, there is no reason to turn back from switching to alternative energy sources and it is important to inform about recent biomass research and
opinions.
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MAKSYMALIZACJA PRODUKCJI BIOMASY
W ZRÓWNOWAŻONYM ZMIANOWANIU ROŚLIN
DLA GOSPODARSTW ENERGETYCZNYCH

1. Wstęp
W miarę zmniejszania się w kraju liczby gospodarstw z produkcją zwierzęcą i powiększania produkcji energii odnawialnej w rolnictwie, wzrośnie zapotrzebowanie
na różnego rodzaju biomasę. W tym celu rolnicy będą organizowali gospodarstwa
energetyczne specjalizujące się w produkcji i przetwarzaniu biomasy na zieloną
energię przy pomocy mikroinstalacji. Dlatego istnieje potrzeba zaproponowania dla tych gospodarstw zrównoważonego zmianowania roślin, zapewniającego
maksymalną wydajność energetyczną z jednostki powierzchni pola – uzasadnioną ekonomicznie. Wyboru roślin do uprawy w projekcie zmianowania dokonano dla gleb średniej jakości rolniczej (kl. IV), występujących w rejonach o małej
ilości opadów atmosferycznych (<550 mm) i niskim poziomie wody gruntowej.
Pięciopolowe zmianowanie stanowi modelowe rozwiązanie, które może być modyfikowane poprzez dobór odpowiednich roślin przystosowanych do jakości gleb,
popytu, podaży i cen określonych rodzajów biomasy występujących w rejonie.
Stosownych zmian można dokonać zarówno w odniesieniu do gatunków roślin
uprawnych jak też ich odmian, na podstawie wyników doświadczeń polowych.
Dla produkcji energii stałej na uwagę zasługują: kukurydza i sorgo, uprawiane
w plonie głównym i wtórym oraz poplony ozime i ścierniskowe. Natomiast do
produkcji biokomponentów dla biopaliw płynnych, proponuje się uprawę rzepaku ozimego, buraków cukrowych, ziemniaków i kukurydzy na ziarno [Burczyk
2010, Burczyk 2011].
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Intensywne zmianowanie roślin ma głębokie uzasadnienie – nie tylko ekonomiczne, ale przede wszystkim rolnicze. Umożliwia bowiem zagospodarowanie
wszystkich pól nie obsianych od żniw do wiosny. Rośliny uprawiane w poplonach ścierniskowych i ozimych wykorzystują dobrze wodę nagromadzoną jesienią oraz zimą. Poprzez uprawę poplonów wzbogaca się glebę w dużą ilość resztek
pożniwnych, które zwiększają zasobność w składniki pokarmowe i polepszają bilans związków organicznych. Jednocześnie w glebie pozostają pewne ilości składników pokarmowych niewykorzystane przez rośliny uprawiane w plonie głównym (szczególnie w suchych latach), które ulegają później wypłukaniu. Dlatego
w praktyce rolniczej należy dążyć bezpośrednio po żniwach do obsiania poplonami – o ile to jest możliwe wszystkich pól przewidzianych pod wiosenne uprawy.
Poza tym, rośliny typu C4 (kukurydza, sorgo, konopie włókniste) szczególnie wpływają na poprawę środowiska, poprzez dużą asymilację dwutlenku węgla
z powietrza (> 2,5 t/ha CO2) oraz możliwości korzystania z energii słonecznej,
przy oszczędnym zużyciu wody potrzebnej dla wydajnej produkcji związków organicznych [Burczyk 2012, Matyka 2012].

2. Materiały i metody badań
Doboru roślin w zmianowaniu dokonano na podstawie kilkuletnich doświadczeń
polowych oraz plonów uzyskanych z plantacji produkcyjnych (buraki cukrowe
i rzepak ozimy) w latach 2007-2011 w Zakładzie Doświadczalnym Stary Sielec
pow. Rawicz. Doświadczenia prowadzono na glebach średniej przydatności rolniczej (kl. IV), zasobnych w składniki pokarmowe i o obojętnym odczynie, w rejonie o małej ilości opadów atmosferycznych (< 550 mm rocznie) i niskim poziomie wody gruntowej [Burczyk 2011, Burczyk 2012].
Podstawowym kryterium doboru roślin były dobre plony zielonej i suchej
masy oraz duża wydajność energetyczna (GJ/ha). Poza tym uwzględniano wymagania przyrodnicze a szczególnie długość okresu wegetacyjnego, organizację prac
polowych podczas zbioru i uprawę roli pod rośliny następcze.
Podstawą oceny zrównoważonego zmianowania roślin były: wysokość plonów
biomasy, dobra wydajność energetyczna uzyskana przy niskich kosztach produkcji bioenergii i pozytywnym wyniku ekonomicznym z jednostki powierzchni pola.
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Zmianowanie roślin uprawianych dla energii odnawialnej
Nr pola

Rośliny energetyczne

1

Buraki cukrowe

2

Kukurydza na ziarno

3

Poplon oz.

4

Konopie

5

Rzepak oz.

miesiące

Rysunek 1

I

II

Poplon oz.
Sorgo
Rzepak oz.
Poplon ścierniskowy.

III

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Źródło: Opracowanie własne.

Schemat zmianowania roślin – przedstawiony na rysunku 1, składa się z pięciu pól o równej powierzchni, na których rozmieszczono siedem gatunków roślin.
Zaproponowane gatunki i odmiany roślin przyjęto na podstawie wyników doświadczeń polowych uzyskanych w ostatnich latach w warunkach klimatyczno-glebowych Zakładu Doświadczalnego Stary Sielec.
Pole nr 1 – buraki cukrowe odmiany Schubert, która w ostatnich trzech latach
plonowała na poziomie 70 t/ha korzeni i 65 t/ha liści. Korzenie buraków cukrowych będą przeznaczane na produkcję bioetanolu, a liście zostaną rozdrobnione i pozostaną w glebie jako zielony nawóz.
Pole nr 2 – kukurydza wczesna odmiana Smolik, uprawiana na ziarno, które
będzie przeznaczone na bioetanol, a słoma zostanie sprzedana do elektrociepłowni. W latach wilgotnych i chłodnych, kukurydzę należy zebrać w fazie
mleczno-woskowej dojrzałości ziarna, z przeznaczeniem dla elektrociepłowni
lub na zakiszenie dla biogazowni rolniczej.
Zbioru kukurydzy trzeba dokonać do końca sierpnia, aby można było w terminie do 10 września wykonać uprawę roli, nawożenie i siew żyta w poplonie
ozimym.
Pole nr 3 – żyto ozime odmiany Pastar uprawiane jako poplon ozimy, wymagające wczesnego nawożenia azotem – przed ruszeniem wegetacji. Zbioru biomasy
dokonuje się w fazie mleczno-woskowej dojrzałości ziarna w pierwszej dekadzie
czerwca.
Bezpośrednio po zbiorze zielonej masy należy wykonać uprawę roli, nawożenie i siew rośliny w plonie wtórym. W oparciu o wieloletnie wyniki doświadczeń, najodpowiedniejszą rośliną jest Sucrosorgo 506. Sorgo zbiera się
w okresie mleczno-woskowej dojrzałości nasion, jesienią, z przeznaczeniem
dla elektrociepłowni lub na kiszonkę dla biogazowni rolniczej. Trzeba nadmie-
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nić, że łączne plony biomasy z poplonów ozimych i biomasy sorgo lub kukurydzy, dają w warunkach Wielkopolski najwyższe plony suchej masy i bioenergii
z jednostki powierzchni pola [Burczyk 2011, Podkówka 2010].
Pole nr 4 – konopie włókniste, które są bardzo dobrym przedplonem, uprawiane z przeznaczeniem na zieloną masę lub kiszonki dla biogazowi rolniczych,
trzeba wysiewać wczesną wiosną. Jeżeli ze względów formalno-prawnych nie
będzie można wykorzystać biomasy konopi na cele energetyczne, wówczas na
4. polu trzeba uprawiać pszenżyto jare użytkowane na ziarno, z przeznaczeniem na bioetanol, a słomę pozostawić na przyoranie jako nawóz organiczny.
Zbioru konopi włóknistych jak też jarego pszenżyta, należy dokonać do końca
drugiej dekady sierpnia, aby w terminie agrotechnicznym tzn. do 31 sierpnia
zasiać rzepak ozimy.
Pole nr 5 – rzepak ozimy odmiany Californium, którego nasiona będą sprzedane producentom oleju z przeznaczeniem na biokomponenty do produkcji biopaliw płynnych. Natomiast słoma rzepaczana będzie wykorzystywana
przez biogazownie rolnicze lub elektrociepłownie.
Po zbiorze słomy należy dokonać uprawy roli, nawożenia i siewu poplonów
ścierniskowych (najlepiej gorczycę białą) przeznaczonych na zielony nawóz
pod buraki cukrowe.
Jeżeli gleba w gospodarstwie rolnym jest dostatecznie zasobna w związki organiczne, wówczas można jako poplon ścierniskowy wysiać wczesną odmianę
kukurydzy Pyroksenia (FAO-130), z przeznaczeniem na kiszonkę dla biogazowni rolniczej.
Tabela 1
Plony i wydajności energetyczne roślin uprawianych w zmianowaniu
Nr
pola

Plony suchej masy w t/ha
produkty
produkty
główne
uboczne

1

22

6,5

Na zielony
nawóz

Wydajność energetyczna w GJ/ha
produkty
produkty
razem
główne
uboczne

6,5

587

-

587

2

7

16

-

165

318

483

3

-

12+20

-

-

617

617

4

-

16

-

-

309

309

5

3

7

-

79

122

201

5a

Poplon

8

8

-

-

-

831

1366

2197

Razem
Średnio

Źródło: Opracowanie własne.
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Plony suchej masy i wydajności energetyczne roślin - uprawianych w pięciopolowym zmianowaniu określono na podstawie wieloletnich wyników doświadczeń polowych oraz plonów z plantacji produkcyjnych w Z.D. Stary Sielec
(tabela 1). Plony kukurydzy, konopi włóknistych, poplonów ozimych oraz sorgo
uprawianego w plonie wtórym, przyjęto na podstawie wyników doświadczeń polowych [Burczyk 2012].
Wydajność energetyczną suchej masy określono na podstawie ciepła spalania
oznaczanego w próbach roślin pobieranych podczas zbioru biomasy, przy pomocy kalorymetru, w Laboratorium Chemicznym Zakładu Ochrony Środowiska
w Poznaniu [Polska Norma-81/G-04513].
Tabela 2
Wyniki ekonomiczne roślin uprawianych w zmianowaniu
Przychody z produktów w PLN/ha
Nr pola

Koszty
produkcji
w PLN/ha

1

głównych

razem

Dochód
rolniczyxx)
w PLN/ha

–

8400

3983

318

4770

11970

7713

617

9255

9255

5468

309

4635

4635

2188

122

1830

8630

6423

–

–

8578

5155

ubocznych

plony
w t/ha

ceny
w PLN/t

5280

70

120

8400

–

2

5120

8

900

7200

3

4650

–

4

3310

–

5

3070

4

1700

6800

Średnia

4286

–

–

–

x)

wartości wydajności w
w PLN/ha
GJ/ha

wartościx)
w PLN/ha

cena produktów ubocznych = 15 PLN/GJ
rolniczy z dopłatami U.E. = 863 PLN/ha

xx) dochód

Źródło: Opracowanie własne.

Wyniki ekonomiczne zmianowania – przedstawione w tabeli 2, określono na
podstawie kosztów produkcji, przychodów za sprzedane produkty i przewidywanego dochodu rolniczego.
Koszty bezpośrednie i pośrednie produkcji biomasy ustalano oddzielnie
dla każdego pola w zmianowaniu na podstawie wysokości ponoszonych nakładów w warunkach produkcyjnych Zakładu Doświadczalnego Stary Sielec w latach 2010-2011 oraz wolnorynkowych cen środków produkcji i ziemiopłodów
z 2011 roku. Średnio koszt produkcji biomasy w pięciopolowym zmianowaniu
roślin wynosi 4 286 PLN/ha. Natomiast koszt produkcji bioenergii dla porównywanych roślin w zmianowaniu wynosi średnio 9.76 PLN/GJ (loco pole).
Przychody uzyskane ze zbytu biomasy, przedstawione w tabeli 2, wyliczono
oddzielnie dla produktów głównych (korzenie buraków, ziarno kukurydzy i nasiona rzepaku), sprzedanych producentom biokomponentów po cenach wolno-

Maksymalizacja produkcji biomasy w zrównoważonym zmianowaniu roślin …

87

rynkowych. Natomiast przychody z produktów ubocznych (słoma z kukurydzy
i rzepaku, biomasa z poplonów ozimych, sorgo i konopi włóknistych) określono
z przeliczenia ich na bioenergię sprzedaną do zakładów energetycznych lub biogazowni po cenie umownej w wysokości 15 PLN/GJ.
Zatem dochód rolniczy z całego zmianowania roślin jest pozytywny i łącznie
z bezpośrednimi dopłatami z U.E. w 2011 r. wynosi 5155 PLN/ha (tabela 2).
Powyższe wyliczenia należy traktować orientacyjnie, ponieważ w ostatnich
latach na wolnym rynku następują bardzo częste zmiany cen środków produkcji, usług i ziemiopłodów. Stąd przed podjęciem ostatecznej decyzji dotyczącej
doboru roślin do zmianowania oraz sposobu wykorzystania biomasy, należy każdorazowo wykonać nawet uproszczony rachunek ekonomiczny, aby później nie
doznać przykrego zawodu.
Reasumując należy stwierdzić, że proponowane zmianowanie roślin uprawianych dla produkcji energii odnawialnej w gospodarstwach energetycznych, może
dać pozytywny wynik ekonomiczny i zapewnić podaż biomasy, pod warunkiem
uzyskiwania opłacalnych cen zbytu surowców, określanych umowami handlowymi podpisanymi z co najmniej rocznym wyprzedzeniem.

3. Wnioski
Zrównoważone zmianowanie roślin dla gospodarstw energetycznych zapewnia:







wysokie plony biomasy o dużej wydajności energetycznej (> 400 GJ/ha),
niskie koszty produkcji bioenergii (<10,0 PLN/GJ) oraz dobry dochód rolniczy (>5000 PLN/ha) z jednostki powierzchni pola,
racjonalne wykorzystywanie powierzchni gruntów ornych, zgodnie ze
zrównoważonym rozwojem rolnictwa i bioróżnorodnością roślin,
merytoryczne i ekonomiczne uzasadnienie do jego wdrażania w gospodarstwach rolnych specjalizujących się w produkcji biomasy dla potrzeb energii
odnawialnej.
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HENRYK BURCZYK
MAKSYMALIZACJA PRODUKCJI BIOMASY W ZRÓWNOWAŻONYM ZMIANOWANIU
ROŚLIN DLA GOSPODARSTW ENERGETYCZNYCH

Słowa kluczowe: dobór roślin w zmianowaniu, plony biomasy, wydajności energetyczne,
wyniki ekonomiczne
STRESZCZENIE

Wysokość plonów biomasy oraz jej wydajności energetyczne zależą głównie od doboru
jednorocznych roślin uprawianych w zmianowaniu dla określonych warunków klimatyczno-glebowych. Proponowane pięciopolowe zmianowanie roślin przeznaczone jest dla
gospodarstw bezinwentarzowych, specjalizujących się w produkcji biomasy dla potrzeb
energii odnawialnej, zlokalizowanych na glebach średniej jakości rolniczej (kl. IV) i niskich opadach atmosferycznych (<550 mm).
Wyniki doboru roślin w proponowanym zmianowaniu, określone na podstawie doświadczeń polowych i produkcyjnych w Zakładzie Doświadczalnym Stary Sielec pow.
Rawicz w latach 2007-2011, potwierdziły możliwości uzyskania dużej wydajności ekonomicznie uzasadnionej biomasy z jednostki powierzchni pola.

Maksymalizacja produkcji biomasy w zrównoważonym zmianowaniu roślin …
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MAXIMIZATION OF BIOMASS YIELD IN BALANCED CROP ROTATION
FOR ENERGY FARMS
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SUM M A RY

Crop yields of biomass and its energetic efficiency depend mainly on the selection of annual plants cultivated in rotation under specific climate and soil conditions. The suggested five-field crop rotation is designed for arable farms, specializing in the production of
biomass for renewable energy, operating on average quality soils (class IV) with limited
precipitation (<550 mm).
The results of the selection of plants for the suggested rotation, determined on the
basis of field and production experiments conducted in 2007-2011 at the experimental
farm Stary Sielec (district of Rawicz), confirmed the possibility of obtaining high yields of
economically justified biomass from an area unit.
e-mail: e.burczyk@inf.poznan.pl
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DZIAŁANIA CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO NA RZECZ
TURYSTYKI WIEJSKIEJ
1. Wstęp
Turystyka rozumiana jako sposób zaspokajania potrzeb zmiany środowiska przyrodniczego, kulturowego jest faktem społecznym i przeżyciem psychicznym. Jako
zjawisko masowe odbywa się w określonych warunkach geograficznych, kulturowych, technicznych, komunikacyjnych itp. Jest zarówno dziedziną działalności gospodarczej, jak i metodą kształtowania osobowości, sposobem poznawania
świata, regeneracji sił fizycznych i psychicznych, rozwoju możliwości twórczych
człowieka, a także jednym ze sposobów oddziaływań dydaktycznych. W społeczeństwach krajów rozwiniętych uprawianie turystyki stało się wręcz stylem
i sposobem na życie. Turystyka jest więc zjawiskiem złożonym i wielopłaszczyznowym, obejmującym wiele dziedzin życia poszczególnych osób i całych społeczeństw [Kurek 2008, s. 17].
Ważnym rodzajem turystyki jest coraz bardziej rozwijana turystyka wiejska,
która według Drzewieckiego [Drzewiecki 2002, s. 75] stanowi formę rekreacji
odbywającej się na obszarze wsi w znaczeniu funkcjonalnym „ wsi prawdziwej”
i wykorzystując jej specyficzne walory i zasoby, przez co wpływa dodatnio na rozwój wielofunkcyjny terenów wiejskich. Turystykę wiejską wiele czynników odróżnia od form rekreacji związanych z dużymi, zurbanizowanymi miejscowościami.
Nie tylko odbywa się ona na terenach wiejskich, lecz ta wielkość jest centralną
wartością, do której się odwołuje. Pojęcie „wielkości”, ujmowane jest nie w sensie
formalnym, lecz uwzględnia ono cechy „głębokiej” wsi, posiadającej walory odmienne od miasta i korzystne dla wypoczynku. Przedmiotem oferty sprzedażnej
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są dobra natury, gospodarka farmerska i kultura wiejska, stwarzająca autentyczną
i tradycyjną niezurbanizowaną atmosferę.
Warto przytoczyć opinię Gaworeckiego [Gaworecki 2010, s.75] na temat pożądanych cech turystyki wiejskiej. Autor podkreśla, iż turystyka wiejska w swej
najczystszej postaci powinna:
 być organizowana na obszarach wiejskich i odosobnionych,
 wiązać się z niepowtarzalnymi atutami, polegającymi na małej skali przedsiębiorstw, otwartej przestrzeni, kontakcie z przyrodą albo jej bliskości oraz
dziedzictwie opartym na tradycyjnych społecznościach i zwyczajach pracy,
 być rozwijana na małą skalę, jeśli chodzi o budynki, osiedla i organizacje,
 być związana z przedsiębiorstwami rodzinnymi oraz z natury obliczona na
długi czas,
 być różnorodna, co odzwierciedla złożone wzorce światowe środowiska, gospodarki, historii i miejsca.
Od kilkunastu lat obserwuje się prężny rozwój turystyki wiejskiej i agroturystyki, który uwarunkowany jest rozwojem usług turystycznych oferowanych
przez właścicieli gospodarstw agroturystycznych, gdzie wysoka jakość usług połączona z odpowiednimi umiejętnościami interpersonalnymi powoduje, że turyści
chętnie korzystają z tego rodzaju wypoczynku. Jednak pomimo rosnącej mody
na agroturystykę nadal nie stanowi ona znacznego udziału w turystyce krajowej.
W przypadku działania pojedynczego oferenta usług turystycznych, dochody
z działalności turystycznej na wsi nadal są tylko dla niego dodatkiem i nie stanowią głównego źródła dochodu. Dlatego też, współpraca między usługodawcami ma decydujące znaczenie w turystyce wiejskiej, zwłaszcza jeżeli chcą rozwijać
swoją działalność i zaistnieć jako poważny konkurent na rynku usług turystycznych. W ramach wspólnego działania oferenci usług turystycznych na wsi powinni tworzyć pakiety promujące własne wyroby, produkty regionalne i lokalne.
Kupując pakiet usług, turysta odnosi korzyść, gdyż cena pakietu jest niższa niż
suma poszczególnych usług w nim zawartych. Biura podróży często korzystają
z tej formy sprzedaży, zapewniając klientom transport, zakwaterowanie, wyżywienie i obsługę pilota w czasie trwania wycieczki.
Takie grupy rozpoczynają działalność od organizowania wspólnych programów, przyjmowania zamówień na kompleksowe pobyty, a następnie wyposażone w doświadczenie podejmują wspólne działania marketingowe, by docelowo
stać się profesjonalnym organizatorem turystyki (biurem podróży) w danym
regionie.

92

Agnieszka Brelik, Małgorzata Bogusz

2. Metodyka badań
W opracowaniu podjęto próbę oceny roli Centrum Doradztwa Rolniczego (CDR)
w Brwinowie Oddział w Krakowie we wspieraniu rozwoju turystyki wiejskiej poprzez Lokalne Grupy Działania (LGD).
W części teoretycznej artykułu przedstawiono charakterystykę Oddziału CDR
w Krakowie uwzględniając zakres priorytetowych zadań ze szczególnym uwzględnieniem LGD.
Część metodologiczna prezentuje wyniki badań empirycznych przeprowadzonych na podstawie sprawozdań rocznych Centrum Doradztwa Rolniczego
Oddział w Krakowie w latach 2005-2011. Wyniki badań zaprezentowane zostały
w formie tabelaryczno-opisowej, wykorzystano metodę analizy pionowej i poziomej, oraz wskaźniki jednostkowe.

3. Zadania Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział
w Krakowie
Centrum Doradztwa Rolniczego (CDR) w Brwinowie jest państwową jednostką
organizacyjną posiadającą osobowość prawną działającą na podstawie:
 ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego
(Dz. U. Nr. 251, poz. 2507 z późn. zm.);
 statutu CDR nadanego rozporządzeniem Nr 27 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 października 2008 r. (Dz. Urz. Min. Rol. Nr 27, poz. 34);
 oraz regulaminu z dnia 2 lutego 2009 r.
CDR podlega Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W strukturze centrum
funkcjonują: Centrala i trzy Oddziały, w tym Oddział w Krakowie. Strukturę organizacyjną Centrum i Oddziałów tworzą wyodrębnione działy, zespoły, samodzielne stanowiska pracy oraz wielo lub jednoosobowe stanowiska pracy. Oddział
w Krakowie realizuje zadania określone w ustawie ze szczególnym uwzględnieniem [www.cdr.gov.pl/krakow/]:
1. Wsparcia turystyki wiejskiej;
2. Aktywizacji środowisk lokalnych;
3. Dziedzictwa kulturowego wsi, produktu tradycyjnego i regionalnego;
4. Wspierania pozarolniczych form aktywności gospodarczej rolników i ich
rodzin.
W skład Oddziału w Krakowie wchodzi przede wszystkim Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich do zadań którego należy m.in. [www.cdr.gov.pl/krakow/]:
 doskonalenie kadry doradczej w zakresie przedsiębiorczości, dziedzictwa
kulturowego i ochrony produktów regionalnych oraz aktywizacji lokalnej,
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opracowanie projektów szkoleniowych i doradczych dotyczących rozwoju
obszarów wiejskich, zwłaszcza podejścia Leader,
 przygotowanie doradców rolnych do udzielania wsparcia doradczego i eksperckiego dla partnerstw działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,
zwłaszcza LGD,
 przygotowanie materiałów informacyjnych i szkoleniowych w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz w zakresie metod
uczestniczących, zwłaszcza podejścia Leader, w rozwoju obszarów wiejskich,
 promowanie dobrych praktyk w zakresie przedsiębiorczości na obszarach
wiejskich, promocja dziedzictwa kulturowego oraz programu Leader.
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oddział
CDR w Krakowie wspiera – oś III PROW 2007-2013 pt. Jakość życia na obszarach
wiejskich oraz oś IV – Leader, gdzie w ramach tej osi zajmuje się współpracą z Lokalnymi Grupami Działania (LGD), które jako stowarzyszenia działające na terenach wiejskich mocno zaangażowały się w rozwój i promowanie turystyki wiejskiej.
Jednak nie da się pominąć faktu, że są to młode organizacje w przeciwieństwie do
wielu stowarzyszeń agroturystycznych działających od lat na rzecz swoich obszarów. Głównymi zadaniami LGD odnośnie turystyki wiejskiej jest promocja usług
turystycznych, która jest jednym z elementów marketingu-mix. Należy podkreślić,
iż działania LGD razem z innymi podmiotami działającymi na rzecz turystyki wiejskiej są niezwykle ważne w osiągnięciu sukcesu w tej dziedzinie.


4. Wyniki badań
Istotną rolę w rozwoju turystyki wiejskiej odgrywają Lokalne Grupy Działania
(LGD), które są partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli
sektora publicznego, gospodarczego i społecznego. LGD funkcjonują w formie
stowarzyszeń, jako dobrowolne, samorządne, trwałe zrzeszenia osób fizycznych
i osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego. Głównym ich celem jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, a m.in. walory kulturowe,
przyrodniczo-krajobrazowe naszego kraju powodują, że najważniejsze znaczenie
w Lokalnych Grupach Działania ma turystyka wiejska i jej rozwój. LGD w swoich Lokalnych Strategiach Rozwoju jako główne priorytety wpisały wspieranie
agroturystyki i turystyki wiejskiej, aktywnie od kilku lat uczestniczą w tworzeniu
markowego sieciowego produktu turystyki wiejskiej i w dążeniu do jego komercjalizacji. Do najważniejszych przedsięwzięć zrealizowanych przez CDR Oddział
w Krakowie od 2005 roku należą formy doskonalenia zawodowego dotyczące turystyki wiejskiej, które są organizowane i realizowane w ramach szkoleń/warsztatów, seminariów oraz konferencji i skierowane głównie do LGD.
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Tabela 1
Najważniejsze projekty (zadania) zrealizowane przez krakowski oddział CDR
z zakresu turystyki wiejskiej w latach 2005-2011
Zadania
CDR

Lata
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Szkolenie/
warsztaty

1

1

2

12

22

23

10

Seminarium

1

1

1

2

2

2

10

12

Konferencja
Razem

1
2

13

22

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań wewnętrznych
CDR Oddział Kraków na lata 2005-2011.

Jak wynika z tabeli 1, najwięcej szkoleń i warsztatów zrealizowano w 2009 i 2010
roku. Wynikało to przede wszystkim z nowej, a zarazem ważnej problematyki.
W 2009 roku zostały przeprowadzone szkolenia/warsztaty nt. Budowania marki
w turystyce wiejskiej dla przedstawicieli LGD z całego kraju. Szkolenia obejmowały
część teoretyczną, ćwiczenia oraz wyjazdy studyjne do wybranych LGD.
W 2010 roku przeprowadzono szkolenia z zakresu: budowy marki w turystyce wiejskiej, budowy sieciowych produktów turystyki wiejskiej wraz z aspektami
prawnymi działalności turystycznej, marketingu produktu turystyki wiejskiej.
Celem szkoleń było wyposażenie LGD oraz potencjalnych partnerów działań
w obszarze turystyki wiejskiej w wiedzę nt. budowania markowego produktu turystyki wiejskiej oraz jego promocji. Warsztaty stworzyły warunki do wymiany
doświadczeń i wpłynęły na kształtowanie skutecznego i efektywnego współdziałania różnych podmiotów w zakresie turystyki wiejskiej. Odbiorcami szkoleń byli
członkowie LGD oraz współpracujący z nimi doradcy ODR, a także przedstawiciele stowarzyszeń i samorządów.
Należy podkreślić, że w 2011 roku kontynuowano temat budowy marki
w turystyce wiejskiej i dlatego też, zorganizowano i przeprowadzono szkolenia
warsztatowe nt. „Budowy sieciowego produktu turystyki na obszarach wiejskich”,
a także szkolenia nt. „Marketingu zintegrowanego sieciowego produktu turystyki
wiejskiej PROW 2007-2013”. Głównym celem szkoleń było przekazanie uczestnikom, rekrutującym się z różnych środowisk zawodowych i społecznych (LGD,
stowarzyszenia agroturystyczne, organizacje turystyczne, administracja samorządowa) wiedzy z dziedziny budowania markowego produktu turystyki wiejskiej,
jego sieciowania i promocji z wykorzystaniem możliwości, jakie tworzy PROW
2007-2013.
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Odbiorcy zadań z zakresu turystyki wiejskiej realizowanych
przez CDR w Krakowie (w %)

Wykres 1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z CDR Oddział Kraków
na lata 2005-2011.

Jak wynika z wykresu 1, głównymi odbiorcami zadań realizowanych przez
CDR Oddział w Krakowie, z zakresu turystyki wiejskiej w latach 2005-2011 byli
przedstawiciele Lokalnych Grup Działania (70%). LGD są z całą pewnością dobrym przykładem współpracy branżowej w turystyce wiejskiej na poziomie lokalnym. Poprzez wdrażanie LSR realizują one zadania związane z rozwojem turystyki
wiejskiej na swoich obszarach. Natomiast poprzez angażowanie innych podmiotów odpowiedzialnych za rozwój turystyki takich jak: urzędy gmin, LOT-y (Lokalne Organizacje Turystyczne), GOK-i (Gminne Ośrodki Kultury), gospodarstwa
agroturystyczne, lokalni twórcy ludowi, realizują cele swoich strategii przyczyniając się do rozwoju turystyki wiejskiej.
Tylko 15% respondentów stanowili doradcy związani z LGD. Należy podkreślić udział, pomimo tego, że niewielki, organizacji turystycznych (8%), których
członkowie uczestnicząc w szkoleniach chcą wprowadzać w swojej ofercie pakiety
usług turystyki wiejskiej, co z całą pewnością ma duże znaczenie dla rozwoju tej
formy turystyki w drodze do jej komercjalizacji.
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5. Podsumowanie
Przeprowadzone badania wskazują, iż Centrum Doradztwa Rolniczego z Oddziałem w Krakowie, aktywnie uczestniczy we wspieraniu rozwoju turystyki wiejskiej,
oferując pomoc doradczo-ekspercką przedstawicielom instytucji wpierających
rozwój turystyki wiejskiej, głównie Lokalnym Grupom Działania, które aktywnie
od samego początku wpierają tą formę turystyki na swoich terenach, jak i doradcom współpracującym z LGD, czy samorządami.
Od 2005 roku CDR Oddział Kraków aktywnie wspiera Lokalne Grupy Działania poprzez organizowanie szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji dla LGD
oraz doradców, którzy wspierają LGD, a także poprzez wydawnictwa i platformę
internetową – LEADERATORIUM.
W przedstawionym opracowaniu przedstawione zostały najważniejsze zadania realizowane przez CDR Oddział Kraków. Jednak należy zaznaczyć, że pracownicy- eksperci na co dzień pracują na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej udzielając
zainteresowanym fachowych informacji. Analizując przebieg działalności Oddziału w Krakowie można zauważyć, że ich pomoc doradczo-ekspercka z czasem
objęła zasięg całego kraju.
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STRESZCZENIE

Zarówno turystyka wiejska jak i agroturystyka od kilkunastu lat prężnie się rozwijają. Odbywa się to w szczególności dzięki pojedynczemu oferentowi usług turystycznych na wsi,
gdzie wysoka jakość usług połączona z odpowiednimi umiejętnościami interpersonalnymi powoduje, ze turyści chętnie korzystają z wypoczynku na obszarach wiejskich. Znaczący udział w rozwoju turystyki wiejskiej i podnoszeniu jakości usług turystycznych mają
Lokalne Grupy Działania (LGD), które mocno zaangażowały się w rozwój i promowanie
turystyki wiejskiej. Dlatego też Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie realizuje obszerny wachlarz zadań skierowanych do Lokalnych Grup Działania. W opracowaniu podjęto próbę oceny roli Centrum Doradztwa Rolniczego (CDR) w Brwinowie,
Oddział w Krakowie we wspieraniu rozwoju turystyki wiejskiej poprzez Lokalne Grupy
Działania (LGD).
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ACTIVITIES OF AGRICULTURAL ADVISORY CENTRE FOR RURAL TOURISM

Key words: rural tourism, marketing, Agricultural Advisory Centre
SUM M A RY

Department of Agricultural Advisory Centre in Krakow from the start an active part in
the cooperation of supporting development of rural tourism by offering consulting and
expert assistance to representatives of institutions (LGD), which actively from the beginning shall support rural tourism in their areas, as well as advisors that work with LGD, or
local governments.
In the present study are listed the most important tasks performed by the Kraków
branch, it should be noted that the staff-experts for everyday work for the development of
rural tourism stakeholders by providing expert information. Observing the course of the
Krakow branch of activity can be seen that their consulting and expert assistance with the
time range covered the entire country.
abrelik@zut.edu.pl
m.bogusz@ur.krakow.pl
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FAUNA W ŚCIÓŁCE I OBORNIKU ORAZ JEJ ZNACZENIE
W PROCESIE CHOWU ZWIERZĄT
1. Wstęp
W pomieszczeniach chowu zwierząt ściółka może być z różnych materiałów, jak
np.: słoma, łuski ryżowe, wytłoczyny z trzciny cukrowej, włókno kokosowe, odpady bawełniane, papier gazetowy, gips, piasek, a nawet trociny czy wióry drzewne.
Niezależnie od tego w ściółce, podobnie jak w oborniku, jest zawsze sporo maleńkich roztoczy, owadów i nicieni. Ilościowo dominują zwykle roztocze. Znajdują tam bardzo dobre warunki do rozwoju i rozmnażania. Jak wykazały badania w różnych krajach ich liczebność bywa różna w zależności od rodzaju ściółki,
grubości i okresu zaścielenia, zdrowia i zachowania zwierząt, wilgotności ściółki
i temperatury [Byng, 1963; Boczek, Dutkiewicz, 1972; Boczek, 2004; Solarz i in.,
2004]. Mają one zasadniczy wpływ na jakość obornika jako nawozu. Wilgotność ściółki pochodzi z kału, moczu i absorpcji wody z atmosfery. Temperatura w ściółce jest bardzo korzystna dla tych zwierząt, gdyż zachodzą tam procesy
fermentacji i zwierzęta ogrzewają ściółkę. Wiek ściółki, jej stopień fermentacji
wpływa na asortyment gatunków i ich liczebność. Pokarmu mają pod dostatkiem
(bakterie, grzyby i fermentujący materiał roślinny) i ten czynnik nie ogranicza ich
rozmnażania.

2. Przegląd grup stawonogów zasiedlających ściółkę
Axtell [1963] badał faunę w ściółce z obór i kurników w USA. Stwierdził chrząszcze saprofagiczne z rodzin: żukowate (Scarabeidae), kałużnicowate (Hydrophilidae), drapieżne gnilikowate (Histeridae) i kusakowate (Staphylinidae), muchówki
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aż 24 rodzin, zwłaszcza: mykofagi, saprofagi lub pasożytnicze: muchowate (Muscidae), plujkowate (Calliphoridae), ścierwnicowate (Sarcophagidae), ćmiankowate
(Psychodidae), pasożytnicze rączycowate (Tachinidae). Zestawił roztocze znajdowane w oborniku bydlęcym, końskim, owiec, kur i kaczek. Stwierdził obecność
roztoczy kilkunastu rodzin, form saprofagicznych i drapieżnych, wiele gatunków
(m.in. 7 gatunków drapieżnych z rodziny Macrochelidae)[Axtel,1963a].
W zależności od struktury ściółki, jej wilgotności, wieku różne warstwy bywają w rozmaitym stopniu zasiedlone przez roztocze i owady. Jeśli ściółka jest
silnie zawilgocona, ich duża liczebność jest obserwowana głównie na powierzchni
[Stafford i in., 1988].
Roztocze mają długość ciała 0,4-1,00 mm, są koloru słomkowego, różnych
odcieni brązu a młode osobniki mają ciało szkliste. Można je zauważyć gołym
okiem, zwłaszcza dlatego, że wykazują ciągłą ruchliwość. Dominują w tym środowisku zwykle gatunki żywiące się grzybami pleśniowymi, rozkładającymi się
materiałami ściółki i kałem, ale są tam także gatunki drapieżne. Drapieżniki zwykle szybciej biegają niż formy roślinożerne. Można zwykle znaleźć kilkanaście,
a nawet ponad dwadzieścia gatunków stawonogów żyjących równocześnie w tym
środowisku. Dostają się do ściółki z pola (ze słomą i innymi materiałami), w paszy, na ubraniach pracowników. Mogą być nawet przynoszone z wiatrem i przez
różne zwierzęta [Axtell, 1964]. Pospolicie występują także w szparach podłóg,
klatek, konstrukcji nawet po wyczyszczeniu pomieszczenia i stamtąd przechodzą
do ściółki. W 100 cm³ ściółki może ich być kilkadziesiąt ale czasami nawet tysiące.
Roztocze ani owady nie są (z wyjątkiem roztocza ptaszyńca kurzego (Dermanyssus gallinae) szkodliwe, jakkolwiek przenoszą na swoim ciele mikroorganizmy
i wchodzą na nogi i pióra zwierząt, zwłaszcza gatunki drapieżne. Powierzchnia ich
ciała jest lepka i na każdym osobniku widać liczne zarodniki i strzępki grzybów
i bakterie. Roztocze (oprócz ptaszyńca) pospolicie występują w naszych domach:
w łóżkach, materacach, w dywanach i nazywane są roztoczami kurzu domowego.
Owady obecne w ściółce i oborniku to przede wszystkim bezkskrzydłe skoczogonki, larwy muchówek, chrząszcze i psotniki. Są większe od roztoczy, mają
zwykle kilka do kilkunastu mm. Mogą tam być także pojedyncze osobniki gatunków pasożytniczych dla zwierząt chowanych jak wszoły, pchły i inne [MacCreary
i Catts. 1954]. W wielu krajach szczególnie kłopotliwe są masowe pojawy muchy domowej (Musca domestica) w oborach, stajniach i kurnikach. Opisywano
przypadki objawów alergii osób pracujących w takich pomieszczeniach [Wahl
i in., 1997; Tas i in., 2007]. W niektórych krajach oprócz insektycydów, lepów,
zwalcza się jej larwy biologicznie, stosując roztocze z rodziny Macrochelidae lub/i chrząszcze z rodziny gnilikowatych [Geden i in., 1988].
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3. Rola i wpływ stawonogów ściółki na jej strukturę i glebę
Zarówno saprofagiczne i mykofagiczne roztocze, jak i owady, ściółkę rozdrabniają,
zagrzewają, zawilgacają i zaopatrują w mikroorganizmy, które powodują fermentację i rozkład materiałów roślinnych i zwierzęcych. Roztocz czy owad rozdrobni
liść pszenicy czy ziarno pszenicy na tysiące cząstek. Rozprowadzi przyklejone do
swojego ciała bakterie i grzyby. Roztocze i owady żyjące w ściółce, podobnie jak
te żyjące w glebie, przyczyniają się do krążenia składników mineralnych. W ich
przewodach pokarmowych istnieją szczególnie korzystne warunki do tworzenia
kwasów huminowych, odpowiedzialnych za tworzenie humusu i gruzełkowatą strukturę gleby. Są więc bardzo ważnym czynnikiem glebotwórczym [Frantz
1950; Boczek, Błaszak, 2005].

4. Roztocze alergogenne
Niektóre roztocze z gatunków obecnych w tym środowisku zaliczane są do zwierząt alergennych dla człowieka i te omówię szerzej. One zawsze ilościowo dominują [Boczek, Dutkiewicz, 1972; Solarz i in., 2004a]. Ponieważ co najmniej połowa osób wrażliwych, alergików, reaguje na alergeny tych roztoczy, warto o nich
wiedzieć. Opisywane są zresztą cierpienia pracowników kurników, stajni, obór
wywoływane przez alergie [Terho i in.,1985; Śpiewak, 2001]. W domach, ze względu na ich alergenne właściwości, są odpowiednio zwalczane, a przede wszystkim
zalecane są czynności zapobiegające ich licznemu występowaniu. Ich alergeny,
substancje białkowe, znajdują się w ich kale ale także w wylinkach i w wydzielinie
pokrywającej ich ciało.
Reakcja na alergeny następuje nawet przy ich rozcieńczeniu rzędu 10-6. Każdy
gatunek roztocza ma nieco inne alergeny, kompozycję różnych związków i ich
ilości. Dlatego każdy alergik może reagować inaczej na alergeny poszczególnych
gatunków roztoczy. Objawy te to najczęściej kaszel, zapalenie skóry lub śluzówki
nosa. W czasie przetrząsania, nakładania ściółki roztocze mogą dostawać się do
płuc pracowników.
Alergogenne są przede wszystkim następujące roztocze:

A. Z rodzaju Tyrophagus, zwłaszcza T.putresceniae (rozkruszek drobny zwy-

kle najczęściej występujący w ściółce, ale także T.longior i T.similis). Są to
roztocze o długości ciała 0,4-0,5 mm, koloru mlecznobiałego, nogi jasno
różowe. Szczeciny na ciele dość długie, prawie gładkie. Nogi mają stosunkowo krótkie, z silnym pazurkiem na końcu. Samiec ma ciało bardziej owalne,
z przyssawkami na czwartych nogach i przy otworze odbytowym.
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Jajo jest mlecznobiałe, owalne, długości 0,1 mm. Larwa z 3 parami nóg,
prawie bezbarwna, długości 0,2 mm. Dalsze stadia rozwojowe to 2 nimfy
o długości ciała 0,3 i 0,4 mm, mają one 4 pary nóg. Przejście w kolejne stadia odbywa się po krótkim okresie znieruchomienia i zrzucenia poprzedniej
skórki.
Zaraz po wylęgu wszystkie stadia żerują, dorosłe kopulują i po dobie samice
składają pierwsze jaja. Okres składania jaj trwa około 2 miesięcy i wtedy
samica składa do 670 jaj, pojedynczo na produkty, opakowania, na podłoże.
Rozwój następuje już przy temperaturze 8oC i wilgotności 70% a ich optymalna temperatura rozwoju to 33oC i wilgotność 85%. Żyją od 2 do 9 tygodni. Populacja w czasie rozwoju pokolenia, które przebiega w 2 do 8 tygodni,
może się pomnażać ponad 200 razy.
Rozkruszek drobny występuje zarówno w magazynach jak i w warunkach
polowych, w słomie i sianie, w norach gryzoni i gniazdach ptaków i stamtąd
może przedostawać się do pomieszczeń chowu zwierząt. Gatunek kosmopolityczny, duży szkodnik w pieczarkarniach, w laboratoriach mikrobiologicznych i kultur tkankowych.
Udowodniono, że wielu alergików reagowało na alergeny tych roztoczy.
B.Roztocze z rodzaju Acarus, zwłaszcza rozkruszek polowo magazynowy
A.farris ale także rozkruszek mączny A.siro). Samica ma ciało jajowate,
koloru mlecznobiałego, starsze – z odcieniem beżowym, nogi i narządy
gębowe ciemniejsze. Szczeciny na grzbietowej stronie ciała krótkie. Gatunek
kosmopolityczny.
Rozwój przebiega podobnie jak u gatunków poprzednio omawianego
rodzaju, jednak zachodzi już przy temperaturze 3oC i wilgotności 68%,
a temperaturą optymalną jest 30oC i wilgotność 89%. W temperaturze
-10oC mogą przeżywać kilka tygodni, a bez pożywienia mogą przeżywać
w wyższej wilgotności nawet 30 dni.
Jest pospolity w warunkach polowych jak i we wszelkiego rodzaju pomieszczeniach zamkniętych, często jego kolonie w ściółce i na powierzchni
obornika są bardzo liczne. Gatunek tworzy dość często „stadium przetrwalnikowe”, hypopusa. Jest to nimfa o długości ciała 0,25 mm, ruchoma, ale
z przyssawkami na stronie brzusznej. Ciało okrywa gruba kutikula, stadium
to nie żeruje. Przyczepia się do owadów, innych roztoczy, gryzoni i jest roznoszona, a w warunkach sprzyjających przekształca się w roztocza dorosłego. Hypopus jest bardzo odporny na niekorzystne warunki temperatury,
wilgotności i akarycydy.
Roztocz szkodliwy dla wszelkiego rodzaju przechowywanych produktów, zanieczyszcza laboratoria mikrobiologiczne. Jest silnie alergenny.
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C. Roztocze z rodzaju Rhizoglyphus (rozkruszek korzeniowy Rhizoglyphus

echinopus i inne). Roztocze te są dosyć duże, 0,5-1,1 mm, ciało błyszczące,
z dość długimi szczecinami wystającymi poza ciało, nogi krótkie. Roztocz
mało ruchliwy. Występuje bardzo pospolicie w każdej glebie uprawnej, we
wszelkich materiałach roślinnych, często w materiałach półpłynnych. Rozwój tego roztocza zachodzi w tremperaturach od 5 do 30oC. Optymalną jest
24-25oC i wysoka wilgotność, 81-100%. Rozwój pokolenia, w zależności od
warunków, zachodzi w ciągu 9-30 dni, samice żyją do 6 tygodni i mogą
składać do 700 jaj. Jest to roztocz bardzo żarłoczny, przy czym aż 1/3 pobranej energii przeznacza na produkcję jaj. Roztocz występujący na całym
świecie, w ściółce pospolicie. Również często tworzy hypopusy ruchome.
Alergicy rzadziej reagują na jego alergeny.
D.Roztocze z rodzaju Glycyphagus (zwłaszcza G.destructor – roztoczek
owłosiony i inne gatunki. Gatunek pokrewny (G.domesticus – roztoczek
domowy jest pospolity jako składnik roztoczy kurzu domowego, w ściółce
zwłaszcza gdy ściółka jest luźna i niezbyt wilgotna. Są to roztocze o wielkości ciała 0,4-0,6 mm, ich pancerz ciała jest matowy, mlecznobiały, z bardzo
długimi, sztywnymi, drobnopierzastymi, odstającymi od powierzchni ciała
szczecinami. Charakterystycznie się porusza: jego ruchy są szybkie, nagłe,
jakby skokami. Rozwój pokolenia zachodzi w temperaturach 5-32oC i wilgotności ponad 60%. Samice żyją w 20oC – 40 dni, w 0oC około – 50 dni
a w temperaturze -10oC – 8 dni. Składają do 100 jaj.
Dość często tworzą się nieruchome hypopusy, które w temperaturze 0oC
mogą żyć do 2 lat, w temperaturze -10oC do roku, a w -15oC do 4 miesięcy.
W ściółce, pospolity, liczni pacjenci cierpią po kontakcie z tymi roztoczami.
E. Roztocze z rodzaju Dermatophagoides (D.farinae – kurzolubek amerykański i D. pteronychidus, kurzolubek europejski). Są to roztocze produkujące
bardzo silne alergeny i niemal wszyscy alergicy, reagujący na alergeny roztoczy, ciepią przy kontakcie z nimi. Nazwy tych dwóch gatunków nie są
udane. Oba gatunki spotykane są i w Europie i w Ameryce.
Ciało ich długości 0,2-0,5 mm, nie jest spłaszczone, szczeciny na ciele są
nieliczne. Rozwój tych roztoczy zachodzi w temperaturach 17-30°C i w wilgotnościach ponad 60%. W optymalnych temperaturach (25oC) rozwój pokolenia trwa 3-4 tygodni, żyją około 3 miesięcy i w tym czasie samica składa
do 300 jaj. Pokarmem ich są grzyby, bakterie, pyłek, pióra i łuszczący się
naskórek. Nie tworzą hypopusów, ale nimfy, samice i samce mają przylgi
umożliwiające im przyczepianie się do owadów, innych roztoczy i są w ten
sposób przenoszone. Ponadto ninfy mogą przeżywać niekorzystne warunki
przez znaczne okresy (tydzień w temperaturze 2oC a dwie doby w -18oC).
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F. Przykład roztoczy drapieżnych z rodzaju Cheyletus (zwłaszcza Ch.eruditus,

sierposz rozkruszkowiec. Są to roztocze długości ciała 0,5-1,0 mm, kształtu rombu, ciało matowe, żółtawe, z drobnymi listewkami na powierzchni, z krótkimi szczecinkami. Zwracają uwagę silne narządy gębowe jako
szczypce i stosunkowo długie nogi z 2 pazurkami na końcu. Przez ciało
zwykle prześwieca ciemny przewód pokarmowy w kształcie krzyża.
Bezpośrednio po wylęgu samica wysysa kilka rozkruszków i dopiero wtedy składa do 140 jaj w czasie 1 ale nawet do 7 miesięcy (jeśli temperatura ledwie przekracza progową dla rozwoju, 3oC). Jaja składane są w złoża
po kilkadziesiąt sztuk i samica wysiaduje na złożu do wylęgu jaj wysysając
w tym czasie pojawiające sią w pobliżu rozkruszki. Rozród u tego gatunku
jest partenogenetyczny, samce spotyka się tylko wyjątkowo.
Roztocz żywi się tylko żywym pokarmem zwierzęcym, wszystkimi stadiami
innych roztoczy lub nawet maleńkimi larwami owadów. W ciągu życia samica wysysa nawet kilkadziesiąt roztoczy. Jest to bardzo ruchliwy roztocz.
Bywał notowany na nogach i piórach ptaków.
Niezbyt liczni alergicy reagują na alergeny tego roztocza, chociaż jest częsty,
występuje wraz z roztoczami roślinożernymi.
W ściółce spotyka się także liczne roztocze z innych rodzin, a także owady,
które produkują alergeny. Może występować ptaszyniec kurzy –Dermanyssus
gallinae). Liczni alergicy reagują na obecne nawet pojedyncze w pomieszczeniu karaczany, na pchłę ptasią czy wszoły. Opisywane są także alergenne reakcje na włosy i złuszczającą się skórę krów.

5. Podsumowanie i wnioski
W każdej ściółce w pomieszczeniach chowu zwierząt żyją w dużych liczebnościach roztocze, owady i nicienie. Są one głównie saprofagami lub niektóre, drapieżnikami. Gatunki fitofagiczne rozdrabniają ściółkę, rozprzestrzeniają bakterie
i grzyby, ułatwiają humifikację ściółki i tworzą obornik. Całkowicie wyeliminować ze ściółki roztoczy i owadów nie można, gdyż wnoszone są do budynków
inwentarskich z materiałami roślinnymi lub dostają się tam różnymi innymi drogami. Pracownicy, a zwłaszcza alergicy, powinni pracować z okrytymi twarzami. Obowiązkowo także powinno się wykonywać zabiegi: dokładnej dyzensekcji
pomieszczeń, gdy są puste; czyścić i wprowadzać do pomieszczeń hodowlanych
wszelki sprzęt czysty; uniemożliwiać dostęp do pomieszczeń gryzoni i dzikich
ptaków (np. jaskółki, wróble). Niektóre gatunki roztoczy (rozkruszki) i owadów
(karaczany, pchły, wszoły) są alergogenne i dlatego alergicy przy chowie zwierząt
powinni odpowiednio się ubierać i zabezpieczać.
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NOWOŚCI WYDAWNICZE
„Gospodarowanie wodą w rolnictwie, w obliczu ekstremalnych zjawisk pogodowych” Praca zbiorowa. Redakcja merytoryczna: prof. dr hab. inż. Waldemar
Mioduszewski, Wydawca: Fundacja Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, Warszawa 2012, s. 118.
Wydawnictwo szkoleniowe zrealizowane w ramach ogólnopolskiego projektu
edukacyjnego „Klimat a rolnictwo”. Publikacja niezmiernie potrzebna w dobie,
gdy gospodarka wodna na obszarach wiejskich nabiera coraz większego znaczenia, a jednocześnie nierzadko napotyka się już trudności w zaopatrzeniu wszystkich użytkowników w dobrą i czystą wodę. Sytuacja ta wynika z ograniczonych
zasobów oraz niekorzystnych zmian struktury bilansu wodnego. Od prawidłowego użytkowania obszarów wiejskich w dużym stopniu zależy jakość i ilość dostępnej wody. Wiedząc, że około 70% opadów atmosferycznych jest zużywane przez
rośliny uprawne i lasy, a w skali świata rolnictwo zużywa 80% wody pobieranej ze
źródeł powierzchniowych i podziemnych, łatwiej zrozumieć wagę poruszanych
w opracowaniu zagadnień. Informacje przedstawione w publikacji przez wielu
autorów ze świata nauki, pokazują jak ważna jest wiedza, możliwość identyfikacji
zagrożeń i im przeciwdziałania oraz jak wielką rolę może mieć właściwe podejście
do tematu gospodarowania wodą w rolnictwie. Opracowanie zawiera wiele szczegółowych informacji na w/w temat, przedstawia propozycje i możliwości przeciwdziałania złym praktykom dot. gospodarowania wodą na terenach rolniczych
a także skutkom ekstremalnych zjawisk pogodowych.
Bardzo ciekawa publikacja, przydatna dla doradców rolniczych, pracowników
instytucji otoczenia rolnictwa, a także dla samych rolników.
„Nowe wyzwania dla rolnictwa w dobie zmiany klimatu”. Opracowanie zbiorowe, Redakcja merytoryczna: dr Jan Kozyra, dr Katarzyna Mizak, Wydawca:
Fundacja Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, Warszawa 2012, s. 150.
Wydawnictwo szkoleniowe zrealizowane w ramach ogólnopolskiego projektu
edukacyjnego „Klimat a rolnictwo”. Druga z tego cyklu publikacja, powstała przy
wsparciu merytorycznym Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB
w Puławach. Opisuje przyczyny zmiany klimatu, scenariusze klimatyczne i agroklimat w Polsce, a także przedstawia wpływ rolnictwa na zmiany klimatu, ewentualne działania adaptacyjne oraz możliwości wykorzystania wiedzy na ten temat
w praktyce rolniczej. Do książki dołączona jest płyta z materiałami dodatkowymiuzupełniającymi treści zawarte w opracowaniu.
Publikacja przeznaczona dla pracowników naukowych, doradców rolnych
i rolnośrodowiskowych, także rolników oraz wszystkich, którym bliska jest tematyka zmian klimatycznych i ich skutków. Przydatny dla doradców i rolników
może się też okazać Mini Atlas Agroklimatyczny.
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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 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 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.
4. 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.
5. Nadesłane recenzje, omówienia, przeglądy itp. powinny zawierać tytuł pracy w oryginalnym brzmieniu i tytuł pracy przełożony na język polski.
6. 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.
7. W przypadku artykułów współautorskich należy podać % wkład pracy
każdego z Autorów.
8. 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.
9. Redakcja nie płaci honorariów autorskich. Wyboru artykułów do umieszczenia na stronie internetowej dokonuje Zespół Redakcyjny ZDR. Autorzy
artykułów otrzymują bezpłatnie l egz. autorski.
10. 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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PUBLICZNE DORADZTWO ROLNICZE WOBEC WYZWAŃ
PRZYSZŁOŚCI I OCZEKIWAŃ MIESZKAŃCÓW WSI
Konferencja – Kraków – 18-20 marca 2013 roku
W dniach 18 – 20 marca 2013 roku w Krakowie odbyła się krajowa konferencja naukowa na temat „Publiczne doradztwo rolnicze wobec wyzwań przyszłości i oczekiwań mieszkańców wsi” z udziałem Podsekretarza Stanu w MRiRW
Tadeusza Nalewajka, rektora UR w Krakowie prof. Włodzimierza Sadego oraz
władz wojewódzkich.
Konferencja została zrealizowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego
Oddział w Krakowie we współpracy z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie
-Zakładem Rozwoju Obszarów Wiejskich i Doradztwa Wydziału Ekonomiczno-Rolnego UR, w ramach projektu wspófinansowanego ze środków UE, w ramach
planu pracy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
Jej głównym celem było: Wsparcie procesu dostosowania publicznego doradztwa rolniczego do sprostania nowym wyzwaniom we wdrażaniu polityki
w zakresie rozwoju obszarów wiejskich i potrzebom mieszkańców wsi, w tym
rolników.
Konferencja została poprzedzona szeregiem działań o charakterze badawczym, na które złożyły się indywidualne wywiady pogłębione z przedstawicielami
Departamentów Urzędów Marszałkowskich sprawujących nadzór nad WODR,
kierownictwa Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego (WODR), sondaż wśród doradców WODR, grupowe wywiady w Zespołach Powiatowych Doradztwa Rolniczego, analiza dokumentów w jednym z WODR oraz studia przypadku obejmujące pracę indywidualną doradców rolnych. Całością prac kierował
Zespół Badawczy pod przewodnictwem dra hab. inż. Józefa Kani, profesora UR
w Krakowie oraz Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. Wyniki badań zostały
opracowane i przedstawione podczas obrad konferencji przez dra Piotra Nowaka
z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Konferencja została pomyślana jako spotkanie dwóch środowisk: środowiska naukowego zajmującego się
problematyką doradztwa i środowiska praktyków.
Wyniki badań oraz ich omówienie i podsumowanie zostaną opublikowane
w kolejnym tegorocznym 3.Numerze „Zagadnień Doradztwa Rolniczego”.
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Wnioski i rekomendacje
Instytucje doradztwa rolniczego w Polsce podlegają zmianom. Dostosowanie
ich funkcjonowania do zmieniających się wymagań środowisk wiejskich oraz
nowych uwarunkowań prowadzenia gospodarstw rolnych w krajach Unii Europejskiej wymaga sprawnego funkcjonowania instytucji transferu wiedzy, w tym
jednostek doradztwa rolniczego. Niefortunnym rozwiązaniem - zdaniem zdecydowanej większości uczestników konferencji - było podporządkowanie ODR na
poziomie województw samorządowi terytorialnemu (nadzór od 1 sierpnia 2009
roku sprawowały sejmiki samorządowe, po zmianach od 1 stycznia 2013 roku zarząd województwa).
W obecnej sytuacji, gdy doradztwo publiczne jest finansowane z budżetu państwa, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiadające za realizację zadań
wynikających z WPR powinno mieć zagwarantowany realny wpływ na cele i zadania realizowane w jednostkach doradztwa rolniczego, przynajmniej poprzez
dysponowanie środkami finansowymi na działalność WODR. Takie rozwiązanie
pozwoliłoby na skuteczną realizację zadań administracji państwowej w odniesieniu do WPR w poszczególnych regionach kraju. Jako pozytywne aspekty takiego
rozwiązania można wskazać:












stabilność wsparcia finansowego i realne ograniczenie niebezpieczeństwa
zmniejszania środków dla jednostek doradztwa rolniczego;
łatwiejszy transfer wiedzy i informacji do podległych jednostek związanych
z przyszłą WPR, jak i wynikających ze Strategii zrównoważonego rozwoju
wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020;
możliwość łatwiejszego nawiązywania współpracy z instytucjami ze sfery
badań i rozwoju (B+R), w tym podległych MRiRW oraz transferu wiedzy,
informacji i innowacyjnych technologii;
możliwość zapewnienia większej skuteczności systemu doskonalenia zawodowego doradców rolniczych w skali całego kraju;
możliwość zapewnienia ujednoliconego standardu świadczonych usług doradczych w skali całego kraju;
łatwiejszy proces nawiązywania współpracy i wymiany doświadczeń z instytucjami doradztwa funkcjonującymi w państwach UE.

Poprawa funkcjonowania i stanu organizacyjnego instytucji transferu wiedzy,
w tym jednostek doradztwa rolniczego wymaga:

Publiczne doradztwo rolnicze wobec wyzwań przyszłości ...
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1. Wdrożenia zintegrowanego systemu transferu i implementacji wiedzy do
praktyki rolniczej poprzez utworzenie Centrum Interaktywnego Transferu
Wiedzy przy Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.
2. Wdrożenia systemowego rozwiązania umożliwiającego aktywny udział
WODR w procesie formułowania celów i zadań strategii rozwoju regionalnego.
3. Wdrożenia systemowych i cyklicznych badań zapotrzebowania na usługi
doradcze i jakość ich świadczenia. Wnioski z badań potrzeb doradczych powinny być podstawą aktualizowania oferty naukowej i doradczej.
4. Podjęcia zdecydowanych działań w administracji państwowej i samorządowej oraz w instytucjach stanowiących poszczególne ogniwa transferu wiedzy na rzecz poprawy systemowych rozwiązań współpracy nauki z praktyką. Na poziomie administracji państwowej i samorządowej powinny być:
– opracowane i wdrożone do praktyki trwałe i jednoznaczne rozwiązania
legislacyjne gwarantujące stabilność systemową tworzenia i wdrażania
innowacji;
– opracowane i wdrożone trwałe, powiązane z polityką rolną rozwiązania
gwarantujące stabilność systemu doradztwa rolniczego;
– zagwarantowane stabilne warunki ekonomiczne i fiskalne zachęcające zarówno twórców jak i beneficjentów rozwiązań innowacyjnych do
większego angażowania się w prace badawczo-rozwojowe i stosowanie
ich wyników w procesach produkcyjnych oraz w usługach;
5. Doskonalenia i dostosowania do oczekiwań zarówno beneficjentów jak
i administracji publicznej systemu doradztwa rolniczego i transferu wiedzy.
Niezbędny jest dalszy rozwój systemu doskonalenia zawodowego kadr doradczych oraz wdrożenie dwustopniowego systemu odnawialnych (co 3 i 5
lat) certyfikatów zawodowych I i II stopnia, a także aktywizacji specjalistów
zakładowych poprzez zwiększenie współpracy z jednostkami naukowymi,
oświatowymi i praktyką.
6. Określenia wykazu usług doradczych świadczonych bezpłatnie przez jednostki doradztwa rolniczego i realizowanych odpłatnie oraz jego coroczną
aktualizację.
7. Określenia odpowiednich form, metod i środków działania, dostosowanych
do nowych mechanizmów wdrażania WPR, programów regionalnych oraz
zmian w zakresie opodatkowania.
8. Udziału przedstawicieli praktyki rolniczej i WODR w opracowywaniu wieloletnich programów badawczych służących rozwojowi rolnictwa i obszarów wiejskich.
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9. Utworzenia Krajowej Społecznej Rady Doradztwa Rolniczego, z zapewnieniem w niej znaczącego miejsca dla przedstawicieli rolników.
10. Podjęcia zdecydowanych działań w kierunku likwidacji barier eliminujących racjonalne możliwości wykorzystania potencjału doradztwa publicznego (WODR) oraz barier jego uczestnictwa w realizacji licznych
projektów edukacyjnych i badawczych wynikających z niedoskonałości
prawnych (brak KRS mimo posiadania osobowości prawnej i prowadzonej działalności gospodarczej).
11. Podjęcia działań eliminujących nieuczciwą konkurencję między doradztwem publicznym a doradztwem realizowanym przez prywatne podmioty, wykorzystujące luki prawne.
Doradztwo publiczne było, jest i pozostanie ważnym instrumentem we wdrażaniu polityki rolnej i działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Niezależnie
od wymogów UE w zakresie zapewnienia sprawnego systemu doradztwa rolniczego przez państwa członkowskie, stan polskiego rolnictwa i specyfika obszarów
wiejskich wymagają budowy nowoczesnego systemu transferu wiedzy z udziałem
zaplecza naukowo-badawczego. Konieczne jest wprowadzenie rozwiązań systemowych, między innymi dotyczących obowiązku upowszechniania wyników badań, przygotowania dokumentacji rekomendującej wdrożenie opracowań innowacyjnych do praktyki, a także warunków finansowania tych zadań. W tym celu
niezbędne jest podjęcie zdecydowanych działań (na szczeblu rządowym między
Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Ministerstwem Nauki) na rzecz prawnego uregulowania kryteriów ewaluacji instytutów badawczych i akademickich
jednostek organizacyjnych, tak by uwzględniały one w należytej proporcji działalność upowszechnieniową na rzecz transferu wiedzy rolniczej z nauki do praktyki.
Naszym zdaniem, wprowadzenie zmian uwzględniających właściwą punktację za upowszechnianie osiągnięć naukowych i współpracę z praktyką przy parametrycznej ocenie jednostek naukowych i jej pracowników w zdecydowany sposób wpłynie na poprawę transferu wiedzy do rozproszonego odbiorcy wyników
badań, a w konsekwencji na poprawę konkurencyjności sektora rolno-żywnościowego. Te uregulowania powinny być wprowadzone w aktach prawnych będących w gestii Ministerstwa Nauki. Zmiana tych regulacji przyczyni się również do
realizacji prac badawczych (w tym prac dyplomowych) powiązanych z praktyką
rolniczą i rozwojem obszarów wiejskich.
Reasumując, należy stwierdzić, że doradztwo rolnicze i system transferu wiedzy z udziałem zaplecza naukowo-badawczego ewoluuje wraz ze zmieniającymi
się potrzebami środowisk rolniczych w kraju. Uczestnicy konferencji wskazali,
że dalszy rozwój doradztwa rolniczego i warunków transferu wiedzy w zdecydowany sposób może przyczynić się do sprawniejszej obsługi klientów doradz-

Publiczne doradztwo rolnicze wobec wyzwań przyszłości ...

9

twa, umożliwiając zaspokajanie najważniejszych potrzeb rolników i poprawę
konkurencyjności sektora rolno-żywnościowego i obszarów wiejskich. Źle by się
stało, gdyby o istnieniu ogólnopolskiego systemu doradztwa rolniczego, mówiło się w czasie przeszłym, ponieważ doradztwo rolnicze w Polsce może stać się,
w znaczeniu instytucjonalnym, zbiorem autonomicznych 16 WODR na terenie
kraju, nadzorowanych odrębnie przez władze samorządu terytorialnego każdego
województwa. Stwarza to niebezpieczeństwo zaniku jednolitego, krajowego systemu doradztwa rolniczego w Polsce i ewolucji w kierunku niezależnych ośrodków doradztwa rolniczego, o strukturze i podległości merytorycznej odmiennej
w różnych województwach. Nie jest to korzystny kierunek zmian, bowiem może
on doprowadzić do zagubienia dotychczasowego dorobku doradztwa rolniczego
w Polsce i jego pozytywnej oceny ze strony rolników oraz instytucji współpracujących, a efekty doskonalenia naszego systemu doradztwa rolniczego przez wiele
dziesięcioleci mogą zostać zniweczone.
Kraków, 20 marca 2013 roku
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PRZEBIEG KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
KADRY DORADCZEJ W OKRESIE PRZEDAKCESYJNYM
I PO WSTĄPIENIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ1
1. Wstęp
W dobie szybkiego przyrostu i pojawiania się innowacji o charakterze technicznym, agrotechnicznym, biologicznym, żywieniowym, itp., zachodziła potrzeba zorganizowania odpowiedniego systemu upowszechniania i wdrażania
postępu rolniczego. Postęp jest motorem zmian, generuje przy tym innowacje,
które dzięki mechanizmom dyfuzji przenikają do gospodarstw rolnych i rozprzestrzeniają się z tempem uzależnionym od jakości środowiska wiejskiego. Stopień
absorpcji postępu stanowi o potencjale intelektualnym ludności wiejskiej i ich
otwartości na zmiany.
W Polsce na linii transmisji innowacji od nauki do praktyki funkcjonowała
służba doradcza, która swoją misję spełniała w różnych uwarunkowaniach organizacyjnych i gospodarczych. Wysokie oczekiwania rolników wobec doradców
nie zawsze szły w parze z kompetencjami i uprawnieniami tej służby, których
ograniczenia wynikały z braku należytego wyposażenia w narzędzia pracy doradczej. 0d 2004 r. na mocy ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego polski
system doradztwa został dostosowany do europejskiego systemu, poprzez ewolu1 Projekt badawczy został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki.
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cyjne przyjmowanie prawodawstwa unijnego i wprowadzanie procedur zmierzających do stosowania wymogów wzajemnej zgodności.
W okresie przystępowania Polski do Unii Europejskiej okazało się, że nasze
postępowanie zmierzające do podnoszenia produkcyjności rolnictwa napotyka
na bariery, w postaci wysokich norm i standardów zmierzających do ochrony
środowiska przyrodniczego. Na pierwszy plan wysunięto kształtowanie obszarów wiejskich, krajobrazu i dbanie o dobrostan zwierząt, które nabrały priorytetu wobec poprzednich poglądów o sposobach intensyfikacji rolnictwa. Dużego
znaczenia nabrała regulacyjna funkcja UE w zakresie funkcjonowania systemu
doradztwa rolniczego (FAS), który określił, że system ma pomóc rolnikom lepiej
rozumieć i przestrzegać zasady UE, dotyczące ogólnie biorąc dobrej kultury rolnej
zgodnej z ochroną środowiska [Mickiewicz, Wawrzyniak, 2011].

2. Cel i zakres pracy
Podstawowym celem opracowania było scharakteryzowanie systemu szkolenia i doskonalenia zawodowego doradców rolnych. W artykule przedstawiono
sposoby przygotowania doradców do spełniania nowej roli, jaką pełnić im przyszło zarówno w okresie przedakcesyjnym, jak i po przystąpieniu kraju do Unii
Europejskiej. W tym pierwszym okresie doradztwo funkcjonowało pod wpływem bieżących resortowych rozporządzeń, które miały na celu pomóc rolnikom
w przezwyciężeniu trudności okresu transformacji systemowej. Pierwszym sygnałem zmian było pojawienie się aktów przedakcesyjnych w postaci SAPARD,
ISPA, Phare, które wymuszały potrzebę innego spojrzenia na pomoc doradczą,
zwłaszcza wobec wymogów europejskich. Drugim nurtem poczynań doradczych
było przygotowanie rolników do przyjęcia pakietów pomocowych, wynikających
z dopłat bezpośrednich i planów rozwoju obszarów wiejskich.
Po wstąpieniu do Unii Europejskiej i przyjęciu ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego (2004), zobowiązano resort do intencjonalnego przygotowania
doradców, do pełnienia roli konsultanta, a jednocześnie do doskonalenia sposobów doradzania w sprawie sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania
pomocy finansowej, przeznaczonej na wspieranie rozwoju obszarów wiejskich.
Doradcy zostali objęci systemem szkoleń, według określonego systemu dydaktycznego, który pozwalał na uzyskanie uprawnień licencjonowanego doradcy lub
eksperta.
Kolejny etap kształcenia doradców należy wiązać z przyjęciem PROW 20072013, gdzie pojawiło się specjalne działanie związane z korzystaniem z usług doradczych oraz poszerzonym pakietem płatności rolnośrodowiskowej.
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3. Sposoby kształcenia doradców w okresie przedakcesyjnym
W okresie, gdy wiadome było, że Polska stanie się członkiem Unii Europejskiej, rolnicy musieli zostać przygotowani do nowych regulacji prawnych wynikających z przynależności do Wspólnej Polityki Rolnej. Mechanizmy WPR z jednej
strony pozwalały na korzystanie ze wsparcia finansowego, z drugiej natomiast
strony nakładały na producentów rolnych określone obowiązki i sposoby postępowania w obrębie gospodarstwa rolnego oraz wymuszały przestrzeganie norm
i zasad wynikających z konieczności spełniania standardów nowoczesnego rolnictwa o wysokiej jakości.
Na pierwszej linii zmian systemowych rolnictwa postawiono doradców, którzy
byli już znani rolnikom i dobrze sprawdzali się w poprzednich okresach wprowadzania innowacji rolniczych. Zdawano sobie sprawę, że aby doradcy wypełnili
swoją misję, sami powinni być dobrze przygotowani do tej roli. W tym celu uruchomiono cały szereg szkoleń, kursów, seminariów, konferencji, spotkań dyskusyjnych, w trakcie których wizja rolnictwa w strukturach WPR stawała się coraz
bardziej przejrzysta.
Praktyczną znajomość zasad Wspólnej Polityki Rolnej doradca mógł skonfrontować podczas tzw. spotkań informacyjno-promocyjnych, organizowanych
pod wiodącą rolą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z udziałem przede wszystkim doradców, a ponadto przedstawicieli izb rolniczych i banków spółdzielczych, geodetów i członków samorządu terytorialnego. Głównym
celem kampanii było zapoznanie rolników z instrumentami WPR, a ponadto ze
sposobami wypełniania formularzy wniosków o wpis do ewidencji producentów
oraz wnioskami o inne formy płatności, w tym zwłaszcza płatności obszarowej.
Starano się uświadomić rolnikom, że wszelkie formy wsparcia otrzymuje rolnik
jedynie w oparciu o wypełniony wniosek, nie zaś automatycznie. Wskazywano, że
wnioski należy wypełniać corocznie, mimo że rolnik spełniał kryteria dostępu do
pomocy finansowej. W trakcie szkoleń rolnicy otrzymywali materiały szkoleniowe, tj. formularze wniosków wraz z instrukcjami, broszury informacyjne, a także
przydatne w wypełnianiu wniosków mapy ewidencyjne i wypisy z rejestru gruntów. Podstawową grupę objętą spotkaniami stanowili właściciele, użytkownicy
bądź dzierżawcy użytków rolnych o powierzchni powyżej 1 ha.
Działania informacyjno-promocyjne dla rolników o największym nasileniu
miały miejsce na przełomie lat 2003/2004, kiedy to odbyło się 40,3 tys. spotkań
w miejscowościach wiejskich, w których uczestniczyło ponad 1,1 mln rolników.
W tych spotkaniach brało udział 34,3 tys. uczestników zewnętrznych, w tym około 10,1 tys. doradców, co oznaczało, że przeciętnie każdy doradca brał co najmniej
dwukrotnie udział w spotkaniach. W trakcie szkoleń doradcy uświadomili sobie,
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w jakim zakresie brakuje im wiedzy na temat zasad Wspólnej Polityki Rolnej.
Braki te starali się usunąć głównie poprzez samokształcenie, które było możliwe
dzięki powstaniu dużej liczby publikacji, informacji zawartej w środkach masowego przekazu oraz coraz powszechniejszemu Internetowi.

4. Kształcenie doradców w kierunku realizacji Planu Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2004-2006
Mocą rozporządzenia Rady (WE) nr 178/2003 państwa członkowskie zostały
zobowiązane do stworzenia systemu doradztwa rolniczego (FAS), za pośrednictwem którego będzie dążyło się do wspomożenia rolników, aby mogli sprostać
kryterium nowoczesnego, a przy tym wysokojakościowego rolnictwa. Dyrektywa powyższa była wytyczną do wydania ustawy z 2003 r. o wspieraniu rozwoju
obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji EFOiGR. Na
jednostki doradztwa rolniczego nałożono obowiązek informowania rolników
o warunkach i trybie udzielania pomocy, prowadzenia szkoleń dla podmiotów
i doradzania w zakresie sporządzania dokumentacji, niezbędnej do uzyskania pomocy. Obowiązek wdrożenia dyrektywy spoczywał na ministrze właściwym do
spraw rozwoju wsi, który w 2005 r. wydał odpowiednie rozporządzenie dotyczące
szkoleń doradców [Rozporządzenie 2005].
Rozporządzenie MRiRW z 2005 r. określało warunki, sposób i tryb prowadzenia szkoleń dla podmiotów, które uczestniczyły w realizacji PROW i zajmowały
się doradzaniem w zakresie sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania
pomocy finansowej przeznaczonej na wspieranie rozwoju obszarów wiejskich.
Wprowadzono trzy rodzaje szkoleń, które różniły się tematycznie oraz liczbą godzin dydaktycznych przypadających na dany kurs. Na pierwszy kurs obejmujący
tematycznie co najmniej jedno działanie objęte PROW, przewidziano 26 godzin
dydaktycznych. Wśród zagadnień będących przedmiotem kształcenia przewidziano omówienie działań objętych planem, w tym przykładowo rent strukturalnych, wspieranie gospodarstw niskotowarowych, grup producentów rolnych,
dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów UE, itp. Na drugi kurs przewidziano szkolenie dla wszystkich działań objętych planem, z wyłączeniem działania „Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu
zwierząt”, dla którego przewidziano 36 godzin dydaktycznych. Różnica między
tymi dwoma typami szkoleń dotyczyła wyłącznie liczby godzin dydaktycznych,
a nie tematyki wykładów.
Z kolei trzeci program kształcenia adresowany został do doradców, mających
zajmować się działaniami rolnośrodowiskowymi. Program szkolenia został opracowany w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z 2004 r., związanego ze
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wsparciem i udzielaniem pomocy finansowej na działanie rolnośrodowiskowe.
Na kształcenie przewidziano 81,5 godzin dydaktycznych, w tym 6 godzin zajęć
praktycznych w gospodarstwie rolnym. Ćwiczenia miały uczyć sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowej przeznaczonej na wspieranie rozwoju obszarów wiejskich [Rozporządzenie 2005].
Działania rolnośrodowiskowe w ramach PROW 2004-2006 należały do tej wyjątkowej grupy działań, w których niezbędny był udział doradcy rolnośrodowiskowego. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 2004 r. ośrodki doradztwa rolniczego zostały zobowiązane do doradzania w zakresie sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy. Na rolniku spoczywał obowiązek
opracowania, przy udziale doradcy, planu działalności rolnośrodowiskowej oraz
prowadzenie rejestru działań realizowanych w ramach programu rolnośrodowiskowego. Doradzanie odbywało się na wniosek producenta rolnego i polegało na
informowaniu producenta rolnego o celach, zasadach, warunkach i trybie udzielania pomocy finansowej na działania objęte planem oraz na udziale w sporządzaniu dokumentacji z tym związanej. W 2007 r. liczba doradców rolnośrodowiskowych wynosiła 1671 osób [Krzyżanowska, Tur 2008].
W wyniku przeprowadzonych szkoleń dla doradców wyłoniły się dwie kategorie
specjalistów, w tym doradców ogólnorolniczych i doradców rolnośrodowiskowych,
którzy otrzymali licencję na wspieranie poczynań rolników, zmierzających do skorzystania w szerokim zakresie z systemu wsparcia finansowego w ramach WPR.

5. Wsparcie doradztwa rolniczego i szkolenia w ramach
SPO 2004-2006
Koszty kształcenia doradców pokrywane były przez Centrum Doradztwa Rolniczego oraz przez ośrodki doradztwa rolniczego. Dodatkowe formy szkolenia
zarówno dla doradców, jak i producentów rolnych realizowane były poprzez dwa
działania zawarte w Sektorowym Programie Operacyjnym 2004-2006 „Wsparcie doradztwa rolniczego” i „Szkolenia”. Wymienione działania realizowane były
przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA) i miały charakter zadania delegowanego przez ARiMR. Działanie „Wsparcie doradztwa rolniczego”
zmierzało do poszerzenia świadczenia usług doradczych na rzecz rolników zainteresowanych uzyskaniem pomocy w ramach pojawiających się funduszy europejskich. Rolnicy mieli poszerzyć swoją wiedzę na temat zasad respektowania
dobrych praktyk rolniczych, nowych regulacji prawnych związanych z ochroną
środowiska, przepisów sanitarnych i weterynaryjnych.
Pomoc była przyznawana na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem projektów szkoleniowych w ramach PROW, zakupem niezbędnego sprzętu,
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a także kosztów poniesionych przez firmy doradcze pomagające beneficjentom
w przygotowaniu wniosków PROW i SPO. Zakres pomocy finansowej był ściśle
określony i dotyczył świadczenia usług doradczych powstających w trakcie realizacji projektów, przygotowania wniosków o pomoc, sporządzania planów rozwoju gospodarstwa czy organizowanie spotkań informacyjnych.
W działaniu pod tytułem „Szkolenia” realizowane były projekty mające na celu
pogłębienie wiedzy zawodowej rolników oraz umiejętności praktycznych osób
zaangażowanych w działalność rolniczą. Tematyka szkoleń dotyczyła w szczególności aspektów ekonomicznych funkcjonowania i zarządzania gospodarstwem
rolnym, podejmowania nowych, a przy tym rynkowo zorientowanych rodzajów
produkcji rolniczej oraz dążenia do dywersyfikacji dochodów. Do ważnych zagadnień zaliczono ochronę środowiska i krajobrazu, dbanie o higienę i jakość
produkcji, warunki fitosanitarne i dobrostan zwierząt.
Działanie „Szkolenia” cieszyło się dużym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród
publicznych instytucji doradczych, chociaż o wsparcie mogły ubiegać się także
firmy prywatne. Warunkiem dostępu do wsparcia była kompleksowość złożonych
wniosków, doświadczenie w świadczeniu usług doradczych, odpowiednia infrastruktura i zaplecze kadrowe. Wg FAPA w okresie lat 2004-2006 zrealizowano 183
umowy na przeprowadzenie 15383 szkoleń, w których uczestniczyło 414,3 tys.
rolników [FAPA, 2008].

6. Szkolenie dla podmiotów objętych wsparciem w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
W ustawie z 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRiROW zobowiązano ministra właściwego do spraw rozwoju wsi do określenia w drodze rozporządzenia sposobu prowadzenia szkoleń dla podmiotów,
których dotyczą działania objęte programem. Z kolei w rozporządzeniu MRiRW
z 2008 r. ustalono, że każdy program powinien zawierać zakres tematyczny, sposób realizacji oraz termin i miejsce szkolenia [Rozporządzenie 2008]. Program
powinien wskazywać metody realizacji poszczególnych tematów szkolenia, w tym
opis zajęć w terenie oraz rodzaj pomocy dydaktycznych. Uczestnik szkolenia miał
otrzymywać do dyspozycji wykaz materiałów szkoleniowych oraz wykaz osób
prowadzących zajęcia dydaktyczne. Szkolenia mogły być prowadzone - w przypadku zajęć teoretycznych – w formie wykładów lub kształcenia na odległość,
zaś w przypadku zajęć praktycznych – miały mieć charakter ćwiczeń. Ukończenie szkolenia było zaliczone wówczas, gdy doradca uczestniczył w co najmniej
75% godzin zajęć dydaktycznych objętych programem szkolenia lub w przypadku
kształcenia na odległość, gdy zaliczył w drodze elektronicznej co najmniej 90%
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zagadnień objętych programem szkolenia. Uczestnikiem szkolenia mógł być doradca, który posiadał wykształcenie wyższe uzyskane na kierunkach rolniczych
lub na kierunkach pokrewnych (ochrona środowiska, ogrodnictwo, technika rolnicza i leśna, weterynaria, zootechnika). Na listę doradców rolnośrodowiskowych
wpisywano osoby, które posiadały wykształcenie wyższe na kierunku architektura
krajobrazu, biologia, ogrodnictwo, lub ukończone kierunki, podobnie jak wymagano przy kształceniu doradców rolniczych. Uzyskanie licencji doradców następowało po złożeniu przed dyrektorem Centrum Doradztwa Rolniczego egzaminu pisemnego z wynikiem pozytywnym, w formie testu sprawdzającego wiedzę
i umiejętności z zakresu zagadnień objętych szkoleniem. Uczestnik szkolenia po
jego ukończeniu zostawał wpisany na listę doradców rolniczych lub doradców
rolnośrodowiskowych.
Na listę ekspertów przyrodniczych wpisywano osoby, które posiadały pisemną
rekomendację instytucji naukowej lub dyrektora parku narodowego, krajobrazowego lub wojewódzkiego konserwatora przyrody, w zakresie posiadanej wiedzy
i doświadczenia w rozpoznaniu siedlisk przyrodniczych lub działań z zakresu
czynnej ochrony przyrody.
Programy szkolenia doradców ukierunkowane zostały głównie na realizację
dwóch działań spośród 22 zawartych w PROW 2007-2013, a mianowicie na „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” oraz na „Program
rolnośrodowiskowy”. Szkolenia w celu przygotowania doradców do właściwego
świadczenia usług doradczych rolnikom w zakresie objętym omawianymi działaniami prowadziło CDR. Na listę doradców rolniczych ubiegających się o status
doradcy rolniczego wpisywano osoby, które odbyły szkolenia dla działania związanego z „Korzystaniem z usług doradczych” i legitymowały się zaświadczeniem
o ukończeniu tego szkolenia. Doradzanie z tego zakresu miało pomóc rolnikom
w sporządzaniu niezbędnej dokumentacji, a przez to umożliwić rolnikom uzyskanie pomocy finansowej w ramach PROW 2007-2013. Program tego typu szkolenia
nie został określony w załączniku do rozporządzenia MRiRW, tak jak pozostałe
dwa plany, lecz ten obowiązek przekazano CDR. Na listę doradców rolnośrodowiskowych wpisywano osoby, które odbyły szkolenie w zakresie działania „Program
rolnośrodowiskowy”, a przy dokonywaniu oceny gospodarstwa rolnego uzyskały wiedzę i umiejętności pozwalające na spełnianie przez rolników minimalnych
wymagań wzajemnej zgodności w gospodarstwie rolnym (cross-compliance) oraz
bezpieczeństwa i higieny pracy, a także wymagano, aby potrafiły sporządzać ocenę
gospodarstwa rolnego. Podobne umiejętności związane ze spełnianiem wymogów
wzajemnej zgodności stawiano przed doradcami rolniczymi.
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Celem szkolenia doradców w zakresie działania „Program rolnośrodowiskowy” było zagwarantowanie rolnikom prawa do korzystania z profesjonalnej pomocy doradców rolnośrodowiskowych oraz umożliwienie im uzyskania pomocy
finansowej w ramach PROW 2007-2013. Pomoc ta okazała się niezbędna z uwagi
na fakt, że działanie obejmowało 9 pakietów rolnośrodowiskowych, zaś w ramach
każdego pakietu znajdowały się warianty (41 wariantów), które ponadto zawierały zestawy zadań. Zakres tematyczny szkolenia dla działania „Program rolnośrodowiskowy” obejmował łącznie 80 godzin dydaktycznych, w tym 52 godziny
teoretyczne (65%) oraz 28 godzin praktycznych (35%). Program szkolenia był
więc inaczej skonstruowany, niż w latach 2004-2006, ze znacznym wzrostem zajęć
praktycznych, co należy ocenić jako zjawisko pozytywne.
Warunkiem rozpoczęcia realizacji pakietów przyrodniczych w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” było posiadanie dokumentacji przyrodniczej sporządzonej przez eksperta przyrodniczego i to w sezonie wegetacyjnym
poprzedzającym rok złożenia wniosku o płatności.
Zakres tematyczny szkolenia został pomyślany w ten sposób, aby szczegółowo
omówić 9 pakietów rolnośrodowiskowych, a ponadto zapoznać doradców z systemem pomocy dla rolnictwa i obszarów wiejskich oraz nabyciem umiejętności
przygotowania dokumentacji, wraz z planem działania. Zajęcia praktyczne w terenie obejmowały rozpoznawanie ptaków i siedlisk przyrodniczych.
Zakres tematyczny szkolenia dla ekspertów przyrodniczych obejmował osiem
godzin dydaktycznych [Rozporządzenie 2008].

7. Kształcenie doradców w zakresie spełniania wymogów wzajemnej
zgodności
Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1698/2005 do czasu przejścia Polski z systemu jednolitej płatności obszarowej (SAPS) na system płatności jednolitej (SPS), beneficjenci programu rolnośrodowiskowego podlegają kontroli
w zakresie podstawowych wymagań w zakresie zarządzania (SMR-Statutory Management Requirements) oraz zasad dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska (GAEC- Good Agricultural an Enviromental Conditions).
W nowych państwach członkowskich wymogi wzajemnej zgodności wdrażane
były w następujących okresach:
 obszar A od 1 stycznia 2009 r. – wymagania w zakresie ochrony środowiska,
identyfikacji i rejestracji zwierząt,
 obszar B od 1 stycznia 2011 r. - wymagania w zakresie zdrowia publicznego,
zdrowia zwierząt i zdrowotności roślin,
 obszar C od 1 stycznia 2013 r. – wymagania w zakresie dobrostanu zwierząt.
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Cechą charakterystyczną regulacji prawnych w zakresie spełniania wymogów
wzajemnej zgodności była zasada stopniowego wprowadzanych tych wymogów.
Wprowadzone zasady rozpisane zostały na okresy (etapy), rozpoczynając od norm
stosunkowo prostych, by potem przejść do norm trudniejszych do realizacji.
Kolejną cechą wprowadzanych zasad była powszechność ich stosowania, ponieważ adresowane były do wszystkich rolników-beneficjentów, którzy korzystają
z dopłat bezpośrednich i niektórych działań w ramach II osi tematycznej PROW
[Prus, Wawrzyniak, 2011].
W związku z nowymi regulacjami prawnymi Unii Europejskiej, ciężar odpowiedzialności za kształtowanie obszarów wiejskich przeniesiono na dopłaty bezpośrednie (I filar WPR), a nie PROW (II filar WPR). W związku z tym zaszła
konieczność przeorientowania kształcenia doradców rolniczych. W rozporządzeniu MRiRW z 2009 r., zmieniającym poprzednie rozporządzenie, doprecyzowano niektóre pojęcia, jak to, że doradca obok posiadania wyższego wykształcenia,
musi legitymować się 3 letnim stażem pracy na stanowisku związanym z wykonywaniem doradztwa rolniczego w ODR, CDR, Izbie Rolniczej, itp. Ponadto
wpis na listę doradców rolniczych dokonuje się na wniosek osoby ubiegającej się
o ten wpis. Poprzednio tego wpisu dokonywał automatycznie dyrektor Centrum.
Istotne novum polegało na tym, że doradzać mogą osoby, które obok szkolenia
w zakresie programów rolnośrodowiskowych, odbyły również szkolenia dotyczące minimalnych wymogów wzajemnej zgodności (cross compliance). Ponadto
doradcy zostali zobowiązani do uczestniczenia w kształceniu uzupełniającym,
prowadzonym przez Centrum, w związku ze zmianą przepisów dotyczących minimalnych wymogów wzajemnej zgodności oraz zasad bezpieczeństwa i higieny
pracy w gospodarstwie rolnym [Rozporządzenie 2009].
Kolejna zmiana rozporządzenia MRiRW z 2011 r. związana ze szkoleniem doradców, adresowana była głównie do doradców rolnośrodowiskowych oraz ekspertów rolniczych. Doradcy rolnośrodowiskowi zostali zobowiązani do zarejestrowania
w systemie teleinformatycznym, administrowanym przez Centrum Doradztwa Rolniczego, planu działalności rolnośrodowiskowej, w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego [Rozporządzenie 2011].

8. Charakterystyka zbiorowości przeszkolonych doradców rolniczych
Według rozporządzenia MRiRW z 2008 r. doradzać w zakresie oceny gospodarstwa rolnego pod względem spełniania wymogów wzajemnej zgodności mogą
osoby, które wpisane zostały na listę (bazę) prowadzoną przez CDR. Podobnie
jest z doradcami realizującymi działania rolnośrodowiskowe. Wynika z tego, że
doradcy z wykształceniem średnim, z uwagi na brak wykształcenia wyższego,
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nie mogą udzielać porad w wymienionym zakresie. Zjawisko powyższe dotyczyło 926 osób (20,2%) zatrudnionych w ODR, które nie legitymowały się statusem
osób z wyższym wykształceniem. W rozporządzeniu nie określono ścieżki podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób z tego typu wykształceniem i nie określono ich roli w strukturze ODR.
Ośrodki doradztwa rolniczego i inne podmioty komercyjne dbały o kształcenie swoich doradców, kierując ich na doskonalenie w systemie stacjonarnym lub
w systemie kształcenia na odległość. Liczba doradców rolniczych z certyfikatem
przewyższa liczbę zatrudnionych, ponieważ baza w CDR obejmuje wszystkie osoby,
które w przeszłości ukończyły szkolenia. Skreślenie z listy doradców następuje w sytuacji, gdy podmiot, któremu świadczono usługi doradcze, poniósł szkodę z winy
doradcy rolniczego, a ponadto doradca wykonywał czynności doradcze niezgodnie
z metodyką doradzania bądź nie uczestniczył w kształceniu uzupełniającym.
Liczba doradców rolniczych z certyfikatem zarejestrowanych
w bazie CDR w Brwinowie
Województwo

Ogółem
doradców
Procent
zatrudnionych Liczba
rolniczych
do ogółu
doradców w
z certyfikatem zatrudnionych
2011 r.

Liczba
doradców
rolnośrodo
wiskowych
z certyfikatem

Tabela 1

Procent
do ogółu
zatrudnionych

Dolnośląskie

316

196

62,0

131

41,4

Kujawsko-pomorskie

253

230

90,9

150

59,3

Lubelskie

423

383

90,5

231

54,6

Lubuskie

157

84

53,5

70

44,5

Łódzkie

299

246

82,3

110

36,8

Małopolskie

267

246

92,1

100

37,4

Mazowieckie

593

570

96,1

225

37,9

Opolskie

130

93

71,5

43

33,1

Podkarpackie

329

253

76,9

123

37,4

Podlaskie

258

261

101,2

183

70,9

Pomorskie

236

164

69,5

126

53,4

Śląskie

200

135

67,5

91

45,5

Świętokrzyskie

231

166

71,9

111

48,1

Warmińsko-mazurskie

200

208

104

167

83,5

Wielkopolskie

483

467

96,7

216

44,7

Zachodniopomorskie
Razem

195

133

68,2

122

62,6

4570

3835

83,9

2199

48,1

Źródło: Niepublikowane dane Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.
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Przy analizie powyższej tabeli należy wziąć pod uwagę fakt, że liczbę doradców
z certyfikatem porównywano tylko do zatrudnionych w ODR, nie uwzględniając
zatrudnionych w Izbach Rolniczych, CDR, podmiotach komercyjnych i jednoosobowych firmach.

9. Uwagi końcowe
Potrzeby permanentnego kształcenia doradców wynikają z istoty pełnienia tej
roli i charakterystyki funkcji. Doradca jest najlepszym przykładem konieczności
uczenia się przez całe życie (long-life-learning), ponieważ postęp nie stoi w miejscu, a i sami rolnicy dysponują coraz szerszą wiedzą fachową, którą mogą łatwo
skonfrontować z osobą udzielającą im porady. Cechą charakterystyczną doradcy
jest fakt, że współcześnie jego wiedza nie przewyższa znacząco wiedzy rolnika,
lecz jest ona ukierunkowana na doradztwo wynikające z prawodawstwa WPR.
Literatura przedmiotu pełna jest wskazówek, jakimi przymiotami powinni charakteryzować się doradcy, aby dobrze pełnić swoją rolę, a wśród nich wymienia
się kompetencję, wiedzę, umiejętności, sprawności, a także powinien posiadać takie dodatkowe cechy, jak: empatię, obiektywność, systematyczność, elastyczność,
itp. [Zawisza 2003]. Doradca stojący między ośrodkami kreującymi innowacje,
a podmiotami odpowiedzialnymi za ich zastosowanie, powinien posiąść umiejętności przekazania pojawiających się nowych trendów w nauce i skłonić rolnika
do podjęcia właściwych decyzji. W świetle nowych dezyderatów UE, rola doradcy sprowadza się do zwiększania wiedzy rolników o wymogach prawnych WPR.
Dlatego też, doradztwo powinno w wyraźny sposób odróżniać się od kontroli
prowadzonych przez inne podmioty (ARiMR, ARR) w zakresie zasad wzajemnej
zgodności lub w celu zapewnienia zgodności z prawodawstwem unijnym.
Doskonalenie zawodowe doradców miało charakter intencjonalny, związany z doradzaniem o charakterze ogólnorolniczym oraz rolnośrodowiskowym.
W pierwszym przypadku doradcy byli szkoleni w zakresie działań objętych programem (planem) rozwoju obszarów wiejskich. Cel ten osiągano poprzez kształcenie w oparciu o działanie „Korzystanie z usług doradczych”, wzbogacone o przeprowadzanie oceny gospodarstwa rolnego pod względem spełniania wymogów
wzajemnej zgodności. Tymczasem kształcenie w zakresie działań rolnośrodowiskowych dotyczyło jednego działania, spośród 22 działań zawartych w PROW
2007-2013. W ramach tego działania doradca był zobowiązany do pomocy przy
opracowaniu planu dostosowania gospodarstwa rolnego do wymogów wzajemnej
zgodności.
Programy kształcenia i doskonalenia zawodowego doradców adresowane były
wyłącznie do osób legitymujących się wyższym wykształceniem. Tymczasem
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w ODR pracuje pokaźna grupa doradców z wykształceniem średnim (20,2%),
którzy pozbawieni zostali wsparcia profesjonalnego w zakresie podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.
Rolnicy polscy przez okres ponad ośmiu lat obecności w UE, dobrze przyswoili sobie istotę oraz zasady Wspólnej Polityki Rolnej. Wydaje się ponadto, że okres
uczenia rolników wypełniania wniosków mamy za sobą. Nowy etap doradzania
należy rozpatrywać poprzez perspektywę budżetową WPR na lata 2014-2020,
która kładzie nacisk na wzrost środków na rzecz usług doradztwa rolniczego,
a szerzej biorąc na rozwój rolnictwa opartego na wiedzy. Doradcy funkcjonujący
w systemie FAS powinni być odpowiednio wykwalifikowani i odbywać regularnie
szkolenia. W perspektywie WPR do 2020 r. potwierdzono, że ustanawiając system
doradztwa dla beneficjentów należy brać pod uwagę podstawowe wymogi w zakresie zarządzania gospodarstwem oraz normy w zakresie zasad dobrej kultury
rolnej zgodnej z ochroną środowiska.
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STRESZCZENIE

W opracowaniu analizowano sposoby doskonalenia zawodowego doradców, w dwóch
okresach funkcjonowania WPR. Szkolenia miały na celu kształcenie doradców, pozwalające na pełną realizację zadań wynikających z mechanizmów zawartych w programach
(planach) rozwoju obszarów wiejskich. Szkolenia były ukierunkowane na doskonalenie
zawodowe doradców rolniczych, doradców rolnośrodowiskowych oraz ekspertów przyrodniczych. Uczestnikiem kształcenia mogła być osoba legitymująca się kierunkowym
wyższym wykształceniem. Koordynację szkolenia powierzono Centrum Doradztwa Rolniczego. W latach 2005-2010 kształceniem objęto 3,2 tys. doradców, czyli 75% ogółem
zatrudnionych.
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THE COURSE OF EDUCATION AND TRAINING OF COUNSELING STAFF BEFORE
AND AFTER POLISH ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION
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SUM M A RY

The study analyzed ways of professional development of counselors in two periods of
operation of the CAP. Training courses aimed at education of counselors, allowing for full
implementation of tasks resulting from the mechanisms included in the programs (plans)
for rural development.Trainings were also aimed at professional education of agricultural
consultants, advisers and experts of agri-environmental schemes. A participant of training
could be the holder of a higher education. Responsible for coordinating of the trainings
were the Agricultural Advisory Centers. In 2005-2010 there were educated 3,2 thousand
counselors (75% of Totalemployment).
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ZRÓWNOWAŻONE STOSOWANIE PESTYCYDÓW
1. Wstęp
Określenie pestycydy pojawiło się w słownictwie ochrony roślin po II Wojnie
Światowej w okresie podjęcia masowej produkcji i stosowania chemicznych środków ochrony roślin i tłumacząc z angielskiego oznaczało truciznę do zabijania
szkodników (pest – szkodnik, cyd – trucizna).
Bardzo silna krytyka chemicznej ochrony roślin w latach 60. i 70. ubiegłego
wieku doprowadziła do sytuacji, że pestycydy stały się synonimem olbrzymiego
zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska.
W tym samym okresie jednak następowało sukcesywne wycofywanie ze stosowania substancji chemicznych stanowiących największe zagrożenie i zastępowanie ich bezpieczniejszymi, często biologicznymi i biotechnicznymi, nie mającymi
żadnego wpływu na środowisko i człowieka. Zaczęto też wycofywać nazwę pestycydy z piśmiennictwa ochrony roślin zastępując je określeniem środki ochrony
roślin.
Skąd zatem powrót do tej nazwy? Otóż w ochronie roślin mamy do czynienia
z dwoma grupami środków ochrony roślin. Pierwsze to te zalecane w ochronie
upraw polowych przed chorobami, szkodnikami i chwastami, za ich rejestrację
odpowiada Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi i określa się je jako środki ochrony
roślin.
Druga grupa to środki stosowane w higienie sanitarnej, w zwalczaniu gryzoni
w pomieszczeniach gospodarskich czy w ochronie magazynów, za rejestrację tej
grupy odpowiada Minister Zdrowia i przyjęto dla nich nazwę biocydy.
Pestycydy to określenie obejmujące obydwie wymienione grupy środków.
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Jakkolwiek okres najsilniejszej krytyki chemicznej ochrony roślin mamy już
za sobą, to jednak wprowadzanie do środowiska tysięcy nie występujących tam
naturalnie związków chemicznych może budzić niepokój i dlatego poczynając od
procedury rejestracji, a kończąc na zabiegach ochroniarskich dąży się do wykluczenia, względnie wyeliminowania ewentualnych skutków ubocznych stosowania
tych związków.
Przyjęty kierunek i intencje działań w procesie dopuszczania środków ochrony
roślin do obrotu i stosowania (rejestracji) najlepiej oddaje preambuła Dyrektywy
91/414 EWG wprowadzającej nowe zasady oceny substancji czynnych: „Ochrona
zdrowia ludzi i środowiska ma pierwszeństwo przed poprawą produkcji rolnej”.
Natomiast zasady stosowania środków ochrony roślin i obowiązki stosujących
określają Unijne i krajowe akty prawne, a celem nadrzędnym, któremu są one
podporządkowane jest Strategia Zrównoważonego Stosowania Pestycydów ujęta
w szóstym Wspólnotowym Programie Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego [Decyzja 2002 r.]

2. W kierunku zrównoważonego rozwoju
W latach 60. i 70. ubiegłego wieku z coraz większą uwagą i niepokojem zaczęto obserwować jednostronną działalność rządów wielu krajów oraz grup ekonomiczno-politycznych, prowadzącą poprzez eksploatację złóż naturalnych oraz
postęp techniczny do degradacji środowiska oraz obniżania zapasów kopalnych
źródeł energii.
W roku 1969 Sekretarz Generalny ONZ Sithu U Thant przedstawił na XXIII
Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ raport „Człowiek i jego środowisko”. Zawarty
w rezolucji nr 2390 Zgromadzenia Ogólnego ONZ raport zwracał uwagę na pogarszający się stan środowiska i jego degradację w wielu obszarach oraz zapoczątkował
działania zmierzające do powstrzymania postępującego procesu i jego naprawy.
W roku 1972 Organizacja Narodów Zjednoczonych zorganizowała Konferencję: „Człowiek i środowisko, na której przyjęto Program Środowiskowy Narodów
Zjednoczonych, a w roku 1983 powołana została Światowa Komisja Środowiska
i Rozwoju Narodów Zjednoczonych pod przewodnictwem Pani Gro Harlem
Brundtland – Premiera Norwegii. W 1987 roku Komisja przedstawiła dokument:
„Nasza wspólna przyszłość”, w którym po raz pierwszy sformułowano pojęcie
zrównoważonego rozwoju (ang. sustainable development) określając go jako:
„rozwój, który spełnia potrzeby obecnej generacji tak, aby nie przekreślić możliwości spełnienia potrzeb przyszłych generacji”.
Pojęcie zrównoważonego rozwoju, nazywanego również trwałym, uzyskało ogólną akceptację na całym świecie, stając się wyznacznikiem nowego, ale ze
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wszech miar zasadnego podejścia do obecnego i przyszłego gospodarowania bogactwami ziemi. Należy przy tym podkreślić, że zrównoważony rozwój dotyczy
wszystkich obszarów działalności człowieka i dlatego można spotkać wiele definicji dostosowanych do poszczególnych dziedzin, jednakże zawsze sprowadzających się do podanej wcześniej definicji: gospodaruj tak, aby pozostawić przyszłym
pokoleniom takie same możliwości rozwoju, jakie były twoim udziałem.
Dla zrównoważonego rozwoju bardzo ważnymi były dwie środowiskowe konferencje: w 1992 roku w Rio de Janeiro zwanej „Szczytem Ziemi” oraz w 2002 roku
w Johannesburgu zwanej „Światowym Szczytem Trwałego Rozwoju”.
W Rio de Janeiro sporządzono dokument pt: „Deklaracja z Rio de Janeiro”.
Zasady w niej zawarte, stały się podstawą Globalnego Planu Działania Agendy 21.
Powołano także do życia Komisję Zrównoważonego Rozwoju, której zadaniem
była coroczna ocena działań w zakresie wdrażania i upowszechniania postanowień dotyczących zrównoważonego rozwoju.
W Johannesburgu przyjęto dwa bardzo ważne dokumenty: „Deklaracja z Johannesburga w sprawie zrównoważonego rozwoju” oraz „Plan działań z Johannesburga” określające dalsze działania w zakresie zrównoważonego rozwoju,
a także konieczność ich rozszerzania i intensyfikacji.
Szerzej o określonych w Rio de Janeiro oraz Johannesburgu kierunkach działań i zamierzeniach pisała Zbierska [Zbierska 2007].
Ważne dla światowych działań realizacji założeń zrównoważonego rozwoju było
ustanowienie przez Dyrektora generalnego UNESCO Dekady Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju (lata 2005-2014). W wydanej publikacji „Edukacja dla zrównoważonego rozwoju (Education for Sustasinable Development) napisano m.in.:
„To wyzwanie dla każdego z nas, dla instytucji i całych społeczeństw – by na
życie patrzeć z perspektywy jutra jako dnia, który będzie należał do nas wszystkich, albo w ogóle nie będzie należał” [za Zbierska 2007].
W polskim ustawodawstwie znajdujemy pełną akceptację i poparcie dla idei
zrównoważonego rozwoju.
W Konstytucji RP pkt. 1 art. 76 czytamy „władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnym i przyszłym pokoleniom”, natomiast w Ustawie Prawo Ochrony Środowiska Zrównoważony Rozwój
jest określony jako „rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces
integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych z zachowaniem
równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspakajania podstawowych potrzeb
poszczególnych społeczności lub obywateli, zarówno współczesnego pokolenia
jak i przyszłych pokoleń”.
Główne przyjęte w Ustawie zasady ekorozwoju przedstawiła Zbierska (2007).
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3. Zrównoważone rolnictwo
Rolnictwo zajmuje szczególne miejsce w realizacji zrównoważonego rozwoju
Przede wszystkim pod uprawy rolnicze wykorzystywane jest wiele mln ha powierzchni lądowej na świecie, w Polsce blisko 60% powierzchni kraju i od działalności rolniczej zależy zachowanie różnorodności biologicznej oraz zanieczyszczeń gleb i wód. Rolnictwo jest głównym dysponentem środowiska naturalnego,
a jego zrównoważony rozwój obejmuje poza produkcją rolną funkcje pozarolnicze takie, jak np. zachowanie tradycji kulturalnych.
Szczególny nacisk na rozwój rolnictwa zrównoważonego obserwuje się w krajach, w których intensyfikacja produkcji rolniczej i jej chemizacja doprowadziły
do znacznej degradacji powierzchni użytkowanych rolniczo oraz otaczającego je
środowiska.
Krasowicz (2012) podaje kilka definicji rolnictwa zrównoważonego podsumowując, że „ogólne pojęcie rolnictwa zrównoważonego musi znaleźć odniesienie
do podstawowej jednostki w rolnictwie, jaką jest gospodarstwo rolne” i dalej autor przedstawia definicję, że „rolnictwo zrównoważone to systematyczny rozwój
gospodarstwa i zwiększenie poziomu produkcji, umożliwiające wzrost dobrobytu,
unowocześnienie wyposażenia technicznego, zwiększenie wydajności i bezpieczeństwa pracy, bezpieczeństwa socjalnego”.
Natomiast Harasim (2012) pisze, że „w praktycznym ujęciu rolnictwo zrównoważone powinno realizować równocześnie i harmonijnie cztery główne cele: produkcyjny, ekonomiczny, środowiskowy i społeczny”. I dalej „zatem istotą zrównoważonego gospodarowania w rolnictwie można określić dążenie do uzyskiwania
stabilnej, a zarazem opłacalnej ekonomicznie i akceptowanej społecznie produkcji w sposób nie zagrażający środowisku przyrodniczemu”.
Podane powyżej definicje i spojrzenie na zrównoważone rolnictwo wynikają m.in. z uczestniczenia obydwu autorów w realizowanych przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach programach wieloletnich pt.
„Kształtowanie środowiska rolniczego Polski oraz zrównoważony rozwój produkcji rolniczej” (lata 2005-2010) oraz „Wspieranie działań w zakresie kształtowania
środowiska rolniczego i zrównoważonego rozwoju produkcji rolniczej w Polsce
(lata 2011-2015). Realizowane przez IUNG – PIB programy tworzą naukowe
i praktyczne podstawy dla właściwego ukierunkowania rozwoju produkcji rolniczej w naszym kraju, natomiast różne uwarunkowania rozwoju rolnictwa zrównoważonego w warunkach Polski omawiają Łojewski i Skinder (2005)
Podstawę prawną dla rozwoju rolnictwa zrównoważonego w Polsce stanowi
przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 24 listopada 2009 roku „Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa”. Celem Strategii jest „poprawa
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jakości życia na obszarach wiejskich oraz efektywne wykorzystanie ich zasobów
i potencjałów, w tym rolnictwa i rybactwa dla zrównoważonego rozwoju kraju”
[Matyka 2012].
Szerzej założenia Strategii i jej cele omawia Matyka (2012), jak również zainteresowanym należy polecić wydawnictwo IUNG – PIB opublikowane w Serii
„Studia i Raporty IUNG – PIB” nr 29 (3) „Problemy zrównoważonego gospodarowania w produkcji rolniczej”.

4. Zrównoważone stosowanie pestycydów
W ramach Strategii Tematycznej w sprawie Zrównoważonego Stosowania Pestycydów dążyć się będzie do:
 zminimalizowania niebezpieczeństw i zagrożeń dla zdrowia i środowiska
naturalnego wynikających ze stosowania pestycydów,
 poprawienia kontroli stosowania i dystrybucji pestycydów,
 zmniejszenia poziomów szkodliwych substancji czynnych, łącznie z zastąpieniem najgroźniejszych przez bezpieczniejsze, włącznie z alternatywnymi
nie chemicznymi,
 zachęcania do stosowania niskich dawek lub upraw wolnych od pestycydów,
m.in. przez pobudzenie świadomości użytkowników, promowanie kodeksów
dobrych praktyk i rozważenie zastosowania instrumentów finansowych,
 przejrzystego systemu sprawozdawczości monitorowania postępu osiągniętego podczas wypełniania zadań strategii łącznie z opracowaniem odpowiednich wskaźników [Stobiecki i wsp. 2010].
Od czerwca 2011 roku w krajach Unii Europejskiej obowiązują dwa akty prawne, które są ustawowymi zapisami celów Strategii Tematycznej:
– Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE ustanawiająca
ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów [Dyrektywa 2009],
– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1107/2009 dotyczące
wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin [Rozporządzenie 2009].
Wymienione akty prawne są elementami tzw. „pakietu pestycydowego”,
w skład którego wchodzi jeszcze m.in. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady Nr 1185/2009 w sprawie statystyk dotyczących pestycydów.
Rozpatrując Zrównoważone Stosowanie Pestycydów zgodnie z przedstawionymi wcześniej kierunkami działań należy podkreślić, że w odniesieniu do pierwszej grupy działań ostra krytyka chemicznej ochrony roślin w latach 60. i 70. ubiegłego wieku spowodowała, że w światowej ochronie roślin wcześniej niż w innych
obszarach rolnictwa i gospodarki podjęto energiczne działania, których celem
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było ograniczenie i eliminowanie ubocznego, niekorzystnego oddziaływania chemicznych środków ochrony roślin na człowieka i środowisko.
Następujące przemiany można przedstawić na przykładzie Polski, kraju, w którym jakkolwiek ochrona roślin charakteryzowana zużyciem chemicznych środków
roślin nigdy nie osiągnęła poziomu, jaki miał miejsce w krajach o rozwiniętym rolnictwie, to jednak nalot stonki ziemniaczanej (Leptinotarsa decemlineata Say.) oraz
podjęcie produkcji i szerokie stosowanie DDT bardzo wcześnie wzbudziło niepokój
i było podstawą do podjęcia ważnych decyzji [Pruszyński, Moszczyński 1992]. Już
w roku 1962 podjęto działania zmierzające do opracowania i wprowadzenia w Polsce
systemu dopuszczania środków ochrony roślin do obrotu i stosowania, a w roku 1965
została opublikowana jako załącznik do Zarządzenia Ministra Rolnictwa w sprawie
warunków i trybu udzielania zezwoleń na dopuszczenie do obrotu handlowego
środków ochrony roślin pierwsza lista obejmująca 190 środków. Były to pierwsze
działania w tej części Europy. Jako nie tylko ciekawostkę, ale potwierdzenie zmian
mających miejsce w doborze środków ochrony roślin należy podkreślić, że z tamtej
listy obecnie w stosowaniu pozostało jedynie 6 środków, a w tej liczbie Miedzian 50
WP, Pielik 855 P, Sadoplon 75 WP i Siarkol extra 80 WP [Matyjaszczyk 2011].
Kolejnym ważnym wydarzeniem było podjęcie przez Radę Ministrów Uchwały
nr 64/70 z 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. Konsekwencją wprowadzenia Uchwały w życie
było sukcesywne wycofywanie z polskiej ochrony roślin DDT, zapraw rtęciowych,
związków dienowych, a także zakończenie stosowania środków pylistych. Innym
bardzo ważnym krokiem było zorganizowanie na bazie Instytutów Weterynarii
w Puławach i Ochrony Roślin w Poznaniu ogólnopolskiego monitoringu badania
pozostałości środków ochrony roślin w produktach pochodzenia rolniczego.
Jeżeli do tego dodamy rozwijany system rejestracji, sygnalizacji i prognozowania pojawu organizmów szkodliwych oraz rozwój służby ochrony roślin zorganizowanej w Wojewódzkich i Powiatowych Stacjach Kwarantanny i Ochrony
Roślin, a także podjęcie badań nad wpływem ochrony roślin na plonowanie roślin
i różne elementy środowiska rolniczego, to był to dla polskiej ochrony roślin okres
wielu osiągnięć i nawet wyprzedzania wielu decyzjami światowej ochrony roślin.
Kolejne poważne zmiany wniosła ustawa o ochronie roślin z 1995 roku, a jej
zapisy świadczą o wielkiej dbałości twórców ustawy o poprawę bezpieczeństwa
ludzi oraz środowiska.
Do najważniejszych zmian należy zaliczyć:
 powołanie Inspekcji Ochrony Roślin (obecnie Państwowa Inspekcja Roślin
i Nasiennictwa) jako niezależnego państwowego organu odpowiedzialnego
za nadzór nad ochroną roślin uprawnych,
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wprowadzenie obowiązkowych szkoleń dla osób zajmujących się konfekcjonowaniem, obrotem środkami ochrony roślin, wykonawców zabiegów oraz
osób nabywających środki ochrony roślin zaliczane do I i II klasy toksyczności,
 wprowadzenie obowiązku przeglądów technicznych sprzętu do stosowania
środków ochrony roślin,
 utworzenie Komisji do spraw Rejestracji Środków Ochrony Roślin,
 włączenie Ministerstwa Środowiska jako jednostki opiniującej w procedurze dopuszczania środków ochrony roślin do obrotu i stosowania
Dalsze akty prawne, podporządkowane już w dużej mierze ustawodawstwu
Unii Europejskiej, wniosły kolejne zapisy ograniczające możliwość negatywnego wpływu zabiegów środkami ochrony roślin na ludzi i środowisko, a realizacja
postanowień Dyrektywy 91/414 EWG doprowadziła do usunięcia z rynku ponad
70% stosowanych wcześniej w krajach Unijnych substancji czynnych.
O aktywności legislacyjnej związanej z przystąpieniem do Unii Europejskiej,
ale również zmierzającej do eliminowania zagrożeń związanych ze stosowaniem
chemicznych środków ochrony roślin może świadczyć fakt, że w Polsce, w okresie międzywojennym, wydano 21 aktów prawnych związanych z ochroną roślin,
natomiast po II Wojnie Światowej w okresie do 1961 roku – 33, w latach 1961 –
1995 – 83, po roku 1996 –, a przed przystąpieniem do Unii Europejskiej – 97 i po
przystąpieniu do Unii Europejskiej, do roku 2010 – 187 [Matyjaszczyk 2010].
Pisząc o ewentualnych zagrożeniach wynikających ze stosowania chemicznych
środków ochrony roślin należy podkreślić, że w Polsce zużycie środków ochrony roślin wynosi obecnie około 1,86 kg s. cz./ha [Surawska, Kołodziejczyk 2006]
i w porównaniu do wielu krajów Unijnych, w Polsce nie tylko, że nie ma potrzeby
opracowywania planu redukcji zużycia środków ochrony roślin, ale przeciwnie
w sposób racjonalny, tam gdzie jest taka potrzeba, do zwiększania ich zużycia.
Pisząc o tym na pierwszy plan wysuwa się potrzeba istnienia dobrze przygotowanego doradztwa rolniczego oraz lepszego przygotowania zawodowego producentów rolnych i ogrodniczych. Zgodnie z Dyrektywą 2009/128 WE oraz rozporządzeniem 1107/2009/WE od 1 stycznia 2014 roku ochrona wszystkich upraw we
wszystkich krajach Unijnych ma być prowadzona zgodnie z zasadami integrowanej
ochrony roślin. Będzie to wymagało zmiany programów nauczania na wszystkich
poziomach edukacji rolniczej tak, aby przygotować rolników i ich doradców do
innego, nowego podejścia do gospodarstwa i otaczającego go środowiska.
Według Z. T. Dąbrowskiego (2011) to przygotowanie i wiedza rolników zadecydują o upowszechnieniu integrowanej ochrony roślin, a więcej na temat integrowanej ochrony roślin można przeczytać w opracowaniu „Integrowana ochrona roślin w zarysie” [Pruszyński i wsp. 2012].
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Bez przesady można napisać, że udane upowszechnienie integrowanej ochrony roślin będzie „kamieniem milowym” w zminimalizowaniu niebezpieczeństw
i zagrożeń wynikających ze stosowania pestycydów.
Zadanie drugie dotyczy kontroli stosowania i dystrybucji pestycydów i wydawać by się mogło, że powołanie i funkcjonowanie Państwowej Inspekcji Ochrony
Roślin i Nasiennictwa w pełni zabezpiecza realizacje tego zadania tym bardziej, że
część zadań wykonują również Państwowe Inspekcje: Sanitarna, Weterynaryjna,
Handlu i Jakości Artykułów Rolniczych. Sytuacja nie jest jednak tak oczywista,
a to głównie ze względu na trudności finansowe i kadrowe Inspekcji Ochrony
Roślin i Nasiennictwa. Błochowiak i Pruszyński (2012) przedstawili szczegółowo zmniejszające się zatrudnienie oraz niskie płace w Inspekcji. Problemem jest
też często podległość merytoryczna Głównemu Inspektoratowi, a podległość organizacyjna Wojewodzie, co prowadzi nieraz do sprzeczności interesów lub do
braku zrozumienia intencji różnych zwierzchników. Inspekcja wymaga pilnego
wsparcia. To merytoryczne powinny zapewnić szkoły wyższe tym bardziej, że na
Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie oraz na Uniwersytetach Przyrodniczych
w Lublinie i Wrocławiu otwarto kierunki ze znacznie zwiększoną liczbą godzin
poświęconych poszczególnym przedmiotom ochrony roślin. Można więc oczekiwać dobrze przygotowanych absolwentów. Problemem jednak pozostaje zabezpieczenie im miejsc pracy w wyuczonym zawodzie i tu potrzebne są już decyzje
administracyjne. Pytanie czy one zostaną podjęte?
Trzecie zadanie dotyczy najogólniej pisząc, wprowadzania w miejsce obecnie
stosowanych mniej niebezpiecznych środków ochrony roślin np. biologicznych.
Znajdujemy tu pewną niekonsekwencję w postępowaniu Unii Europejskiej. Prowadząc przegląd substancji czynnych zgodnie z Dyrektywą 91/414 nie pomyślano o tym, aby stworzyć preferencje dla substancji alternatywnych w stosunku do
chemicznych. Bardzo wysokie wymagania i wysoki koszt wymaganych do przeprowadzenia badań doprowadziły do rezygnacji wielu producentów środków biologicznych ze składania dokumentacji o ponowną rejestrację i środki te wypadły
z rynku. Przykładowo w Polsce zgodnie z wykazem publikowanym w wydawanych przez IOR – PIB Zaleceniach Ochrony Roślin w latach 2006/2007 dopuszczonych było do stosowania 175 środków biologicznych i biotechnicznych, a na
lata 2012/2013 środków tych pozostało już tylko 83, a jedną z przyczyn takiego
ograniczenia liczby są wysokie wymagania rejestracyjne [Tomalak 2010].
Nie najlepiej przedstawia się stosowanie w praktyce metody biologicznej. Rynek biologicznych środków ochrony roślin wynosi 2% światowego rynku poestycydów, a zakres stosowania tej metody określa się na 17 mln ha na świecie [Lipa,
Pruszyński 2010].
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Obok wymagań rejestracyjnych czynnikiem ograniczającym szerszy udział
metody biologicznej jest często wyższa cena środków biologicznych oraz większe
wymagania co do ustalania terminu zabiegu. Minusem może także być fakt, iż
chociaż środki te nieraz są nie mniej skuteczne, to jednak wymagają przedłużonego w czasie działania. Upowszechnienie stosowania metody biologicznej nawet
przy wzroście liczby dopuszczonych do stosowania środków będzie wymagało nie
tylko lepszego przygotowania doradców i rolników, ale także w określonych i uzasadnionych przypadkach wsparcia finansowego.
Realizacja kolejnego zadania spełnia oczekiwania polskich producentów rolnych i ogrodniczych, szczególnie w zakresie stosowania niższych dawek środków
ochrony roślin. Dotychczas, mając na uwadze konieczność podporządkowania się
zapisom polskiej ustawy o ochronie roślin było to niemożliwe, natomiast obecnie na podstawie Rozporządzenia 1107/2009 jest to nie tylko możliwe, ale nawet
zalecane. Dotyczy to również łącznego stosowania środków ochrony roślin. Nie
można jednak traktować tego zapisu jako dowolność łączenia środków ochrony
roślin czy obniżania ich dawek w czasie zabiegu.
Wcześniej muszą być wykonane niezbędne badania, w jakich sytuacjach i o ile
można obniżyć zalecaną dawkę oraz, jakie środki można stosować łącznie. Należy
bardzo wyraźnie ustalić, przy jakiej liczebności szkodnika i w jakich jego stadiach
rozwojowych, przy jakiej liczebności chwastów i w jakich fazach wzrostu, a także
przy jakim nasileniu choroby można i o ile ograniczyć zastosowaną dawkę. Dawki
obniżone to ważny krok w kierunku zmniejszenia kosztów zabiegów oraz ograniczenia jego wpływu na środowisko, ale to także zagrożenie szybszym wytwarzaniem przez organizmy szkodliwe odporności na stosowane substancje czynne
oraz świadomość, że w przypadku braku wymaganej skuteczności konsekwencje
tego ponosi stosujący [Matyjaszczyk 2011]. Zadaniem nauki jest przygotowanie
zaleceń stosowania obniżonych dawek, a zadaniem doradców i producenta rolnego ich właściwe wykorzystanie. Również łączenie w zabiegu różnych środków
musi być poprzedzone badaniami, w których określi się czy mieszane substancje
czynne nie wchodzą ze sobą w reakcję chemiczną, oraz czy w przypadku łączenia
nie następuje obniżenie skuteczności biologicznej zastosowanych w mieszaninie
środków.
Tak więc prawidłowe wykorzystanie możliwości ograniczania dawek i łącznego stosowania wymaga jeszcze przygotowania zarówno ze strony nauki jak i doradztwa rolniczego oraz samego producenta.
Upowszechnienie zrównoważonego stosowania pestycydów będzie wymagało opublikowania wielu opracowań i artykułów popularno-naukowych, jednakże
już obecnie są dostępne kodeksy Dobrej Praktyki Rolniczej [Duer i wsp. 2002],
Dobrej Praktyki Ochrony Roślin [Pruszyński, Wolny 2009], Dobrej Praktyki Or-
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ganizacji Ochrony Roślin – poświęcony zagadnieniom techniki ochrony roślin
[Doruchowski, Hołownicki 2009]. Jest więc możliwość przygotowania się do realizacji nowego zadania.
Ostatnie wymienione zadanie będzie leżało głównie w kompetencji administracji rządowej i samorządowej oraz odpowiedzialnych Inspekcji, ale będzie
wymagało również przygotowania ze strony nauki [Stobiecki i wsp. 2010] oraz
zaangażowania użytkowników pestycydów.
Zrównoważone stosowanie pestycydów należy również rozpatrzeć omawiając
jego udział w realizowaniu celów rolnictwa zrównoważonego, a więc produkcyjnym, ekonomicznym, środowiskowym i społecznym [Harasim 2012, Krasowicz
2012]. Szerzej problem ten przedstawili Pruszyński i Skrzypczak (2007).

Cel produkcyjny. Ochrona roślin jest obecnie trwałym elementem technologii produkcji rolniczych i jest podstawą stabilizacji plonowania oraz uzyskiwania
wysokich i dobrych jakościowo plonów. We wszystkich przypadkach, gdy zabieg
jest wykonany po przekroczeniu przez organizm szkodliwy progu szkodliwości
wartość ochronionego plonu przewyższa koszty zabiegu.
Prawidłowo stosowana ochrona roślin nie stanowi obecnie zagrożenia dla ludzi, zwierząt i środowiska, a także dla konsumentów płodów rolnych. Potwierdzają to wyniki monitoringu pozostałości środków ochrony roślin [Gnusowski i wsp.
2010], z którego wynika, że w 78,8% badanych w roku 2009 próbek nie stwierdzono w ogóle pozostałości pestycydów, a jedynie w dwu przypadkach wykryto pozostałości przekraczające Najwyższe Dopuszczalne Pozostałości. Niepokojącym
natomiast jest wzrost liczby próbek, w których wykrywane są pozostałości środków nie zalecanych do ochrony danej uprawy czy nie dopuszczonych do obrotu
i stosowania w Polsce. Chociaż nie może być to wytłumaczeniem niezgodnego
z prawem stosowania środków ochrony roślin, to jednak jest to konsekwencja wycofania w krajach Unii Europejskiej ponad 70% stosowanych wcześniej substancji czynnych oraz zawężenie zakresu stosowania wielu środków ochrony roślin.
Doprowadziło to do sytuacji braku możliwości racjonalnej ochrony upraw przed
organizmami szkodliwymi.
Większą uwagę należy też zwrócić na pojawianie się i obecność na rynku fałszowanych środków ochrony roślin [Stobiecki 2011].
Natomiast wyniki badań pozostałości środków ochrony roślin, a także realizowane technologie produkcji rolniczej w Polsce upoważniają do stwierdzenia
zawartego w Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa na lata 20072013: „Z uwagi na tradycyjne metody produkcji i niskie zużycie środków chemicznych Polska może z dużym powodzeniem produkować „żywność wysokiej
jakości”, na którą będzie wzrastał popyt zarówno wśród konsumentów Unijnych
jak i polskich”.
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Cel ekonomiczny. Trudny do jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ na poziom dochodów w gospodarstwie rolniczym wpływa nie tylko ochrona, ale również wiele innych czynników.
Sama ochrona, jeżeli zabiegi są prowadzone prawidłowo, przy wcześniejszym
ustaleniu liczebności lub nasilenia organizmu szkodliwego jest zabiegiem opłacalnym i przynosi rolnikowi określony dochód. Nie odnosi się to do kosztów społecznych np. zatruć czy kosztów infrastruktury, np. koszty edukacji, badań naukowych czy pracy Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, a ogranicza się tylko do
wydatków i wzrostu dochodu rolnika.
Cel ten, a więc uzyskanie wyższego dochodu może być nieraz trudny do pogodzenia z założeniem zwiększenia bezpieczeństwa ochrony roślin m.in. poprzez
stosowanie metod alternatywnych, w tym biologicznych i biotechnicznych środków ochrony roślin. Pozostaje pytanie: czy rolnik ma ograniczać swoje dochody
stosując środki droższe?
Innym problemem są uproszczenia w uprawie, ograniczony płodozmian czy
nowe technologie uprawy np. bezorkowa. Wszystkie te działania mogą i najczęściej prowadzą do wzrostu liczebności organizmów szkodliwych, a w konsekwencji do intensyfikacji ochrony roślin, która pozostaje opłacalna ekonomicznie, ale
nie tylko nie zmniejsza, ale zwiększa zużycie chemicznych środków ochrony roślin. Jest to niezgodne zarówno z założeniami integrowanej ochrony roślin jak
i zrównoważonej ochrony roślin.
Tak więc spełnienie tego celu wymaga prowadzenia zarówno badań naukowych, w wyniku których zostaną przygotowane optymalne programy ochrony roślin, ale także lepszego przygotowania zawodowego doradców i samych rolników
oraz decyzji administracyjnych.
Cel środowiskowy. Cel ten należy rozpatrywać biorąc pod uwagę zagrożenie, jakie mogą stanowić dla człowieka, zwierząt i środowiska chemiczne środki
ochrony roślin. Zmiany, jakie nastąpiły w tym obszarze w okresie od masowego
stosowania pestycydów przedstawiono omawiając wcześniej rozwój ochrony roślin po II Wojnie Światowej w Polsce. Generalnie można powiedzieć, że współczesna ochrona roślin ma mało wspólnego z tą poddawaną krytyce przed 60-ciu laty.
Do takiego stwierdzenia upoważniają:
 bardzo znaczny wzrost wymagań w procesie dopuszczania środków ochrony roślin do obrotu i stosowania,
 zmiana asortymentu zalecanych do stosowania środków ochrony roślin,
 znaczny postęp w technice stosowania zabiegów ochroniarskich,
 rozwój metod rejestracji, sygnalizacji i prognozowania występowania organizmów szkodliwych,
 wprowadzenie kontroli jakości i pozostałości środków ochrony roślin,
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wprowadzenie obligatoryjnej kontroli sprawności technicznej aparatury
ochrony roślin,
 wprowadzenie obowiązkowych szkoleń użytkowników środków ochrony
roślin,
 wprowadzenie zbiórki opakowań po środkach ochrony roślin [Fogg 2005].
Wymienione działania doprowadziły do bardzo pozytywnych zmian i już
obecnie prawidłowo stosowane środki ochrony roślin nie powodują w ogóle lub
tylko w minimalnym stopniu stanowią zagrożenie dla człowieka i środowiska
naturalnego. Uzasadnieniem dla takiego stanowiska są wyniki licznych badań
wykonanych w kraju i za granicą wskazujących na bardzo ograniczony wpływ
chemicznych środków ochrony roślin na zdrowie człowieka [Matyjaszczyk 2010]
oraz entomofaunę pożyteczną [Pruszyński 2011, Pruszyński, Skrzypczak 2007].
Pisząc o coraz bardziej ograniczonym wpływie zabiegów ochroniarskich na
środowisko nie można jednak zapominać, że chroniąc uprawy przed organizmami szkodliwymi wprowadzamy do środowiska tysiące ton nie występujących
w nim związków chemicznych i nie może to być obojętne dla funkcjonowania
tegoż środowiska. Dlatego też, tak istotne jest ograniczanie dawek środków chemicznych, oraz oparte na wynikach badań naukowych i ocenie nasilenia organizmów szkodliwych, całkowite zrezygnowanie z wykonania zabiegu lub ograniczenie jego powierzchni.
Bardzo ważnym kierunkiem działań powinno stać się też wzbogacanie środowiska rolniczego poprzez pozostawianie zadrzewień śródpolnych, kęp krzewów, oczek
wodnych, miedz czy planowe wprowadzanie nowych nasadzeń na terenach, gdzie
występuje ich brak [Dąbrowski; Wysocki 2009; Karg, Bałazy 2009; Pruszyński 2011].
Określane mianem użytków ekologicznych takie nasadzenia spełniają bardzo
ważną rolę jako miejsce schronienia oraz zabezpieczenia pokarmu dla wielu gatunków pożytecznych, w tym również zapylaczy, mają wpływ na zabezpieczenie
bioróżnorodności, a także opóźniają często wytwarzanie przez organizmy szkodliwe odporności na stosowane środki chemiczne. W tym ostatnim przypadku
chodzi o to, że w środowisku tym mogą przebywać gatunki szkodliwe, które nie są
poddawane presji zabiegów chemicznych, nie wytwarzają odporności i następnie
w kontakcie z owadami będącymi po zabiegu wpływają na zahamowanie powstawania procesów warunkujących odporność.


Cel społeczny. Jakkolwiek od bardzo ostrej i często jednostronnej krytyki
chemicznej ochrony roślin minęło już blisko pół wieku, a opisany postęp, jaki
miał miejsce w tym okresie powinien wpłynąć na zmianę podejścia do zabiegów
ochroniarskich, to jednak nadal widok opryskiwacza na polu uprawnym nie zawsze budzi zrozumienie, a zwrot „nie pryskane” jest dla wielu osób przemawiającym dowodem wysokiej jakości produktu.

Zrównoważone stosowanie pestycydów

35

Omawiając cel produkcyjny przedstawiono wyniki prowadzonego przez Instytut Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu ogólnokrajowego monitoringu pozostałości środków ochrony roślin w produktach pochodzenia roślinnego. Wynika z nich
duże bezpieczeństwo polskich artykułów spożywczych, co znajduje swoje odbicie
w zacytowanej bardzo wysokiej ocenie polskich produktów rolnych.
Niestety nie oznacza to jednak akceptacji konsumentów dla chemicznej ochrony roślin i Prof. G. F. Backhaus w swym referacie wygłoszonym na XLVI Sesji
Naukowej Instytutu Ochrony Roślin jako czynniki warunkujące dalszy rozwój
ochrony roślin wymienił:
 uwarunkowania polityczne (wymagania stawiane przez Unię Europejską
i poszczególne kraje),
 zachowanie konsumentów,
 dostępność metod alternatywnych dla chemicznej ochrony roślin,
 uwarunkowania społeczne.
Charakterystyczne jest, że z wymienionych uwarunkowań tylko jedno leży
w gestii ochrony roślin, a w pozostałych przypadkach ochrona roślin musi podporządkować się działaniom zewnętrznym.
Dlatego tak ważna jest obiektywna i prawdziwa ocena potrzeby ochrony roślin
i jej wpływu na człowieka i środowisko.
W 1970 roku Prof. T. Stobiecki (1970) pisał, że ochronę roślin należy chronić
przed:
– nadmierną nieuzasadnioną ostrożnością i wszelkim asekuranctwem,
– pseudonaukowcami i grafomanami,
– dezinformacją we wszystkich jej formach.
To na pewno ostre sformułowania, ale należy pamiętać, że nieuzasadnione
i często niesprawdzone, nagłaśniane zarzuty przeciw ochronie roślin to podważanie zaufania do pracy polskiego rolnika i ogrodnika, a także produktów będących
wynikiem ich pracy.

5. Podsumowanie
Najbliższe lata będą bardzo ważnym okresem dla przyszłego funkcjonowania
ochrony roślin. Strategia Zrównoważonego Stosowania Pestycydów i wynikający z niej obowiązek wprowadzenia z dniem 1 stycznia 2014 roku integrowanej
ochrony wszystkich upraw, a także wyeliminowanie wpływu ochrony na bioróżnorodność to zadania wymagające znacznego zaangażowania wszystkich osób
i instytucji pracujących na rzecz ochrony roślin.
Polskie rolnictwo i ogrodnictwo wydają się być w lepszej sytuacji w porównaniu do innych krajów Unijnych. Stosunkowo niskie zużycie chemicznych środ-
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ków ochrony roślin oraz zachowany na większości terenu kraju bogaty i urozmaicony krajobraz rolniczy dają dobre podstawy do podjęcia wymaganych decyzji
i działań.
Na pierwsze miejsce wysuwa się tu potrzeba prawidłowego przygotowania do
tych zadań doradców rolniczych i samych rolników. To od ich poziomu wiedzy
i zrozumienia procesów zachodzących w agrocenozach i otaczającym je środowisku zależeć będzie wdrożenie integrowanej ochrony roślin i zrównoważonego
stosowania pestycydów. Istnieje pilna potrzeba dostosowania programów nauczania w szkołach rolniczych do nowych potrzeb i zorganizowania oraz przeprowadzenia szkoleń, które obejmą wszystkich producentów rolnych i ogrodniczych.
Przygotowanie zawodowe będzie podstawą udanego upowszechnienia integracji
i zrównoważonego stosowania.
Bardzo silny nacisk należy położyć na rozwój i przyspieszenie badań naukowych. Tylko na podstawie opartych na wynikach badań naukowych programach
ochrony będzie można upowszechniać nowe kierunki w ochronie roślin.
Rozwiązania wymaga opracowanie wartości progów szkodliwości uwzględniających nie tylko liczebność czy nasilenie występowania organizmów szkodliwych,
ale także obecność wrogów naturalnych, zdrowotność populacji agrofaga, spodziewane warunki klimatyczne itp. Poważnym zadaniem staje się opracowanie
systemów wspomagających decyzję o potrzebie zabiegu, wyposażenie jednostek
prowadzących obserwacje nad stanem zdrowotnym upraw m.in. w automatyczne
stacje meteorologiczne (Pruszyński, Walczak 2010).
Wielu badań wymaga bliższe poznanie wrogów naturalnych agrofagów, ich
udziału w ograniczaniu populacji organizmów szkodliwych i wpływu użytków
ekologicznych na ich liczebność.
Wsparcia wymaga działalność Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Doradztwa Rolniczego. Te dwie instytucje będą miały olbrzymi
wpływ na przebieg procesu upowszechnienia nowych kierunków w ochronie roślin, ale są one ciągle nisko finansowane w stosunku do realizowanych zadań. Bardzo poważne obowiązki spoczywają na administracji rządowej i samorządowej.
Nowe ustawodawstwo, Krajowy Plan Działania, zabezpieczenie środków finansowych oraz wyraźna promocja podejmowanych działań będą decydowały o postępie prac i ich tempie.
Napisano wcześniej, że jako kraj znajdujemy się w lepszej sytuacji, co nie oznacza, że dla zrealizowania założeń Zrównoważonej Strategii Stosowania Pestycydów nie będzie wymagane podjęcie wielu ważnych działań, których należałoby
oczekiwać w niedalekiej przyszłości.
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Strategia Tematyczna w Sprawie Zrównoważonego Stosowania Pestycydów należy do
najważniejszych działań w podjętym przez Unię Europejską Szóstym Wspólnotowym
Programie Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego. Zrównoważone Stosowanie
Pestycydów jest ukierunkowane na zminimalizowanie niebezpieczeństw i zagrożeń dla
zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego, wynikających ze stosowania pestycydów. Cel
ten ma być osiągnięty przez m.in. poprawienie kontroli stosowania i dystrybucji pestycydów, wprowadzanie bezpieczniejszych substancji czynnych oraz zachęcanie do stosowania niskich dawek lub upraw wolnych od pestycydów.
W artykule omówiono wcześniejsze działania podejmowane w celu ograniczenia
ewentualnych skutków ubocznych stosowania pestycydów, miejsce Zrównoważonego
Stosowania Pestycydów w Zrównoważonym Rolnictwie, rozwój ochrony roślin w Polsce oraz działania, jakie należy podjąć w Polsce w celu zabezpieczenia upowszechnienia
Zrównoważonego Stosowania Pestycydów.
STEFAN PRUSZYŃSKI, GRZEGORZ PRUSZYŃSKI
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SUM M A RY

Thematic Strategy on the Sustainable of Pesticides belongs to the most important activities taken in European Union Sixth Environment Action Programme.
Sustainable use of pesticides is direct to minimize danger and risk for human health
and natural environment of use of pesticides. This aim should be reach with inter alia
improvement control and distribution of pesticides, introduction of more safety active
substances and also encouragement to use low doses of pesticides or farming without
pesticides.
Earlier activities for reduce of possible side effect of using pesticides, place of sustainable use of pesticides in sustainable agriculture, progress in plant protection in Poland and
also activities which are necessary to secure popularization sustainable use of pesticides in
Poland are discuss in this paper.
e-mail: s.pruszynski@iorpib.poznan.pl
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ZMIANY STRUKTURY OBSZAROWEJ ROLNICTWA W POLSCE
I W SKALI WOJEWÓDZTW W LATACH 2002-2010
1. Wstęp
Poprawa warunków ekonomicznych, jaka nastąpiła po wstąpieniu Polski do
Unii Europejskiej zaowocowała około dwukrotnym wzrostem dochodów polskich
gospodarstw w stosunku do okresu przed akcesją, ale w następnych latach trwał
zapoczątkowany już wcześniej proces polaryzacji dochodów między gospodarstwami. Na jednym biegunie znalazła się zdecydowana większość drobnych gospodarstw o niewielkich dochodach, na drugim zaś relatywnie niewielka liczba
gospodarstw dużych, osiągających znakomite efekty ekonomiczne [Jóźwiak 2010].
Zróżnicowanie dochodów spowodowane jest głównie wielkością ekonomiczną
gospodarstw, mierzoną w ESU (Europejska Jednostka Wielkości). W warunkach
polskich wielkość ekonomiczna jest silnie powiązana z wielkością obszarową
[Goraj i in. 2008, 2009 i 2010]. Z analizy danych rachunkowości Polski FADN wynika, że gospodarstwa obszarowo większe zapewniają wyższą opłatę pracy rolnika
i domowników oraz generują nadwyżkę finansową, która umożliwia im inwestowanie, a tym samym rozwój [Mańko i in, 2007, Mańko i in. 2008]. W warunkach globalizacji, która w coraz większym zakresie dotyczy również rolnictwa umocnienie,
a nawet utrzymanie pozycji na rynku rolnym i sprostanie wymogom odbiorców
surowców rolniczych wiąże się z koniecznością podjęcia intensywnych działań
poprawiających konkurencyjność wytwarzanych surowców rolniczych, zarówno
w płaszczyźnie kosztowej, jak i jakościowej. Osiągnięcie tego efektu wiąże się
zazwyczaj z odpowiednim procesem inwestycyjnym w obrębie trwałego majątku
produkcyjnego. Niestety tylko największe towarowe gospodarstwa rolne w Polsce,
o wielkości 16 i więcej ESU i powierzchni większej niż 42 ha UR wyróżniało w latach
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2005-2007 duże nasilenie reprodukcji rozszerzonej majątku trwałego gospodarstw
i opłata pracy własnej rolnika oraz członków jego rodziny większa od poziomu parytetowego. Gospodarstw takich było tylko 94 000 [Jóźwiak 2010]. Dowodzi to,
że w Polsce gospodarstw rozwojowych, które są w stanie sprostać konkurencji na
rynku europejskim jest niewiele. Jest zatem koniecznością przyspieszenie przemian
strukturalnych w Polsce, w wyniku których zwiększyłaby się liczba gospodarstw silniejszych ekonomicznie.
Lata dziewięćdziesiąte ubiegłego stulecia oraz zbliżający się moment wstąpienia
Polski do Unii Europejskiej i perspektywa objęcia polskich rolników Wspólną Polityką Rolną skutkowała nasileniem się procesów restrukturyzacji i modernizacji
gospodarstw rolnych w Polsce [Mańko i in. 2008]. Możliwość skorzystania z długoterminowych kredytów preferencyjnych na zakup ziemi dofinansowywanych
przez ARiMR nasiliła w sposób istotny wzrost popytu na ziemie. Również po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej zainteresowanie zakupem ziemi nie malało, co
skutkowało bardzo dużym wzrostem cen na ziemię [Drygas 2006]. Ograniczone
zasoby ziemi jak i po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej objęcie rolników płatnościami obszarowymi ograniczyło przepływ ziemi i poprawę struktury agrarnej
w Polsce.
Ważne jest zatem zbadanie, jakie zmiany miały miejsce w strukturze rolnictwa w Polsce i w skali województw w latach 2002-2010. Analiza tych zmian stanowi główny cel pracy.

2. Źródła informacji i metoda badań
Dla zrealizowania postawionego celu wykorzystano następujące źródła informacji:
1. Informacja o wstępnych wynikach. Powszechny Spis Rolny 2010.
2. Raport z wyników. Powszechny Spis Rolny 2010, użytkowanie gruntów.
3. Powszechny Spis Rolny 2010.
W pracy wykorzystano metody statystyki opisowej, obejmujące w szczególności przyrosty absolutne i względne odnoszące się do liczby gospodarstw i użytkowania gruntów w latach 2002 i 2010, przyjmując za podstawę odniesienia rok
2002 (przyrosty bezwzględne i względne o podstawie stałej). Wykorzystano także
wskaźniki dynamiki jednopodstawowe ukazujące zmiany liczby gospodarstw
ogółem i w grupach obszarowych w latach 2002 i 2010. Dla lepszej i pełniejszej
interpretacji występujących zjawisk i procesów wykorzystano wskaźniki struktury
odnoszące się do liczby gospodarstw oraz obszaru użytków rolnych według grup
obszarowych gospodarstw.
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3. Zmiany struktury obszarowej gospodarstw i użytkowania ziemi
w Polsce
Na podstawie wyników PSR 2010 można stwierdzić, że w analizowanym
okresie ubyło w Polsce 655 tysięcy (22,3%) gospodarstw, a ubytek ten dotyczył
zarówno działek rolnych (gospodarstw do l ha UR), jak i gospodarstw powyżej
l ha UR, przy czym działek rolnych ubyło 26,8%, a gospodarstw powyżej l ha
UR- 20%. W 2010 roku liczba gospodarstw o powierzchni ponad l ha UR wynosiła 1563 tys., co oznacza spadek w stosunku do 2002 roku o 393 tys. (tabela
1). Zmiany strukturalne były istotnie zróżnicowane w poszczególnych grupach
obszarowych, największemu zmniejszeniu, bo o ponad l /3 uległa liczba gospodarstw rolnych z przedziału 1-2 ha UR. W grupach obszarowych od 2 do 15 ha
UR liczba gospodarstw zmniejszyła się o 17-18%. Niewiele wolniej o 14,3% ubywało gospodarstw z grupy obszarowej 15-20 ha. Najmniejszy ubytek gospodarstw
odnotowano w grupie 20-30 ha - 4,3%. Przyrost gospodarstw wystąpił dopiero
w grupach obszarowych powyżej 30 ha UR, przy czym w gospodarstwach 3050 ha wyniósł on 12,5%, a liczba gospodarstw większych niż 50 ha UR wzrosła
w omawianym okresie o ponad 40% (tabela 1).
Największy ubytek gospodarstw wystąpił w tych grupach obszarowych, które
mają ograniczone możliwości rozwoju (gospodarstwa do 30 hektarów), natomiast
przyrost gospodarstw następował w tych grupach obszarowych, gdzie odpowiedni dochód gwarantuje parytetowy poziom dochodów i rozwój gospodarstw - realizacja inwestycji netto [Poczta 2012].
Z punktu widzenia przemian strukturalnych, a szczególnie ich wpływu na potencjał konkurencyjny większe znaczenie niż struktura gospodarstw rolnych ma
struktura użytkowania ziemi przez gospodarstwa z poszczególnych grup obszarowych. Zmiany, jakie w latach 2002-2010 zaszły w tym zakresie są zbieżne ze
zmianami w strukturze obszarowej gospodarstw rolnych. Nastąpił bardzo znaczący ubytek użytków rolnych w posiadaniu użytkowników działek rolnych (o ponad
40%) oraz w gospodarstwach najmniejszych obszarowo (1-2 ha) o ponad 30%.
Kilkunastoprocentowy (13,8-17,4%) ubytek zasobów ziemi wystąpił w gospodarstwach z grup obszarowych od 2 do 20 ha UR. Umiarkowanie zmniejszyła
się powierzchnia będąca w użytkowaniu w gospodarstwach z grupy obszarowej
20-30 ha UR. Przyrost użytkowania ziemi wystąpił dopiero w gospodarstwach
większych niż 30 ha UR, przy czym największy wzrost zasobów ziemi odnotowały
gospodarstwa z grupy obszarowej 50-100 ha UR, o prawie 40 % (tabela 2). Przemiany strukturalne w latach 2002-2010 zdecydowanie nasiliły się w stosunku do
poprzedniego okresu spisowego 1996-2002 [Zegar 2003].
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Tabela 1
Liczba gospodarstw rolnych według grup obszarowych użytków rolnych
w Polsce w latach 2002 i 2010 (tys.)
Liczba gospodarstw
Grupy obszarowe
w ha UR
Ogółem

2002
w tysiącach
2933

2010

struktura (%)
100,00

w tysiącach

różnica (20102002)

struktura (%)

w tysiącach

(%)

2278

100,00

-655

-22,33

Poniżej 1 ha

977

33,31

715

31,39

-262

- 26,82

Powyżej 1 ha

1956

66,69

1563

68,61

-393

-20,09

W tym 1-2

517

17,63

343

15,06

-175

-33,66

2-3

281

9,58

231

10,14

-50

-17,98

3-5

349

11,90

289

12,69

-60

-17,19

5-10

427

14,56

352

15,45

-75

-17,56

10-15

183

6,24

152

6,67

-31

-16,94

15-20

84

2,86

72

3,16

-12

-14,29

20-30

64

2,18

61

2,68

-3

-4,69

3050

32

1,09

36

1,58

+4

+12,50

50100

12

0,41

17

0,75

+5

+41,67

100 i więcej

7

0,24

10

0,44

+3

+42,86

Źródło: Obliczenia własne na podstawie: Raport z wyników - PSR 2010, GUS,
Warszawa 2011.

W Polsce w 2010 roku 55% gospodarstw do 5 ha UR użytkowało tylko 15,65%
ziemi, a 4% gospodarstw o powierzchni powyżej 30 hektarów użytkowało prawie 39% zasobów ziemi (tabela 3). Zaledwie 0,44% gospodarstw powyżej 100 ha,
użytkowało około 23% UR. Dane GUS podają użytkowanie ziemi według tytułu
własności, należy jednak odróżnić strukturę użytkowania od struktury posiadania ziemi. Nabrało to szczególnego znaczenia po wstąpieniu Polski do Unii
Europejskiej i objęciu polskich rolników systemem płatności obszarowych. Ten
mechanizm WPR spowodował osłabienie przemian strukturalnych. Faktyczna
struktura użytkowania ziemi jest w Polsce bardziej korzystna niż struktura własnościowa, trudno jest natomiast oszacować rozmiary tego zjawiska. Z badań IERiGŻ-PIB w Warszawie wynika, że w latach 2000-2011 znacząco wzrosła skala
dzierżaw. „Ich rzeczywisty zakres ciągle jest trudny do ustalenia, bowiem z prowadzonych badań terenowych wynika, że niezmiennie większość umów najmu ma
nieformalny, zazwyczaj wyłącznie ustny charakter, a dopłaty obszarowe przejmują
właściciele gruntów” [Sikorska 2013, s.19].
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Tabela 2
Struktura obszarowa użytków rolnych według grup obszarowych gospodarstw rolnych w Polsce w latach 2002-2010
Powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwach

Grupy obszarowe
w ha UR

2002

2010

różnica (20102002^)

tys. ha

struktura (%)

tys. ha

struktura (%)

tys. ha

16899

100,0

15534

100,0

1365

-8,1

Poniżej 1 ha

396

2,3

237

1,5

159

-40,2

Powyżej 1 ha

16503

97,7

15297

98,5

1206

-7,3

725

4,4

501

3,3

-224

-30,9

Ogółem

W tym: 1-2

(%)

2-3

685

4,2

566

3,7

-119

-17,4

3-5

1354

8,2

1126

7,4

-228

-16,8

5-10

3032

18,4

2505

16,4

-527

-17,4

10-15

2216

13,3

1848

12,1

-368

-16,6

15-20

1440

8J

1242

8,1

-198

-13,8

20-30

1541

9,3

1471

9,6

-70

-4,5

3050

1181

7,2

1346

8,8

+165

+ 14,0

50100

830

5,0

1157

7,6

+327

+39,4

100 i więcej

3498

21,2

3536

23,1

+38

+1,1

Źródło: Obliczenia własne na podstawie: Raport z wyników - PSR 2010, GUS,
Warszawa 2011.

Użytkowanie ziemi w gospodarstwach rolnych
w grupach obszarowych w 2010 roku
Grupa obszarowa
gospodarstw w ha UR
0-1
1-2
2-3
3-5
5-7
7-10
10-15
15-20
20-30
30-50
50-100
100 ha i więcej
Razem

Tabela 3

Użytkowanie gruntów (UR) w %
1,53
3,23
3,64
7,25
6,81
9,32
11,89
7,99
9,47
8,66
7,45
22,76
100,00

55,15 % gospodarstw użytkuje 15,65 %UR

22,51 % gospodarstw użytkuje 16,1 3 %UR
9,75 % gospodarstw użytkuje 11,89%UR
8,55 % gospodarstw użytkuje 17,46%UR
4,04 % gospodarstw użytkuje 38,87 % UR
100,00

Źródło: Obliczenia własne na podstawie: Raport z wyników - PSR 2010, GUS,
Warszawa 2011.
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4. Zróżnicowanie regionalne zmian w strukturze obszarowej rolnictwa
Zmiany struktury obszarowej rolnictwa w latach 2002 - 2010 wskazują na
jej bardzo duże zróżnicowanie regionalne. W Polsce w 2010 roku gospodarstwa
1-5 ha UR stanowiły ponad 55% ogólnej liczby gospodarstw. Największy udział
gospodarstw z tej grupy obszarowej występował w południowej części Polski,
w województwach małopolskim i podkarpackim, stanowił ponad 80%. Trzecim
z kolei województwem o największym udziale gospodarstw najmniejszych jest
województwo śląskie 77,5%. Najmniej gospodarstw małych było w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim i kujawsko-pomorskim (około 30%).
Natomiast stosunkowo dużo gospodarstw najmniejszych jest w województwach:
lubuskim, opolskim i zachodniopomorskim (40-50%). Są to województwa, w których jest jednocześnie największy udział gospodarstw największych i średnia powierzchnia gospodarstwa jest duża (por. tabele 4 i 7). W tych województwach,
w których jest największy udział gospodarstw najmniejszych, najmniej jest gospodarstw największych powyżej 50 ha UR. W województwie małopolskim zaledwie
0,22%, w województwie podkarpackim 0,46% (tabela 4). Bardzo mały udział gospodarstw największych występował także w województwach: lubelskim, łódzkim, mazowieckim, śląskim i świętokrzyskim (poniżej jednego procenta). Natomiast najwięcej gospodarstw największych było w województwie zachodniopomorskim - 9,82%, drugim województwem o największym udziale gospodarstw
największych jest województwo warmińsko-mazurskie - 7,06%. W województwach: dolnośląskim, lubuskim, opolskim i pomorskim, udział gospodarstw z tej
grupy obszarowej wynosi od 4,40 do 6,06% (tabela 4).
Bardzo wyraźnie jest zróżnicowana struktura użytkowania ziemi w ujęciu
regionalnym (tabela 5). Średnio w Polsce gospodarstwa o powierzchni powyżej
50 hektarów użytkują 30,33% ziemi. Najwięcej ziemi użytkowanej przez gospodarstwa powyżej 50 hektarów jest w województwie zachodniopomorskim ponad 70%.
W województwie lubuskim 61,5%, a województwach: dolnośląskim, opolskim,
pomorskim i warmińsko-mazurskim około 50%. Wynika to z tego, że w tych województwach w latach 1950-1990 dominowały gospodarstwa państwowe. Ponadto znaczący jest udział gospodarstw największych w województwach: kujawsko-pomorskim i wielkopolskim (około 35%). Z kolei najmniejszy udział ziemi użytkowanej
przez gospodarstwa największe występował w województwach: łódzkim i świętokrzyskim, znacznie poniżej 10%. Na szczególną uwagę zasługuje województwo podkarpackie, które charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem gospodarstw. Średnia powierzchnia ogółem gospodarstwa powyżej l ha UR wynosi tu 5,27 ha. Gospodarstwa
o powierzchni 1-5 ha stanowiły ponad 80% wszystkich gospodarstw (tabela 4).
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Struktura gospodarstw rolnych według grup obszarowych
i województw w 2010 roku
Ogółem

Tabela 4

15

510

1015

1520

2030

3050

50 ha
i więcej

100,00

55,15

22,51

9,75

4,63

3,92

2,30

1,74

63462

100,00

52,07

21,42

9,70

4,66

4,39

3,36

4,40

67914

100,00

32,13

24,30

15,79

9,39

9,00

5,86

3,52

Lubelskie

189874

100,00

54,01

27,80

9,54

3,70

2,76

1,43

0,77

Lubuskie

23516

100,00

52,17

18,37

9,50

5,06

5,05

3,78

6,06

Łódzkie

134448

100,00

49,05

30,54

11,39

4,40

2,93

1,20

0,49

Małopolskie

162275

100,00

84,17

12,25

2,05

0,63

0,45

0,23

0,22

Mazowieckie

237 658

100,00

47,15

28,45

12,26

5,41

4,06

1,86

0,81

28479

100,00

45,80

20,54

10,69

6,43

6,33

5,24

4,96

Województwa

gospodarstw

w%

1 563 605

Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie

Polska

Opolskie
Podkarpackie

145 172

100,00

82,14

13,44

2,24

0,74

0,59

0,39

0,46

Podlaskie

86013

100,00

30,14

25,58

18,38

10,57

9,34

4,55

1,43

Pomorskie

42840

100,00

37,68

22,24

14,81

8,19

7,38

4,94

4,76

Śląskie

77627

100,00

77,50

13,91

3,98

1,55

1,29

0,92

0,84

103 130

100,00

66,69

23,88

5,67

1,81

1,15

0,51

0,29

Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie

44403

100,00

30,77

17,24

15,41

10,15

11,20

8,18

7,06

123 893

100,00

38,35

24,47

15,63

7,87

6,78

4,03

2,87

31901

100,00

40,95

17,87

11,84

6,63

6,92

5,97

9,82

Źródło: Obliczenia własne na podstawie Użytkowanie gruntów PSR 2010, GUS,
Warszawa 2011.

Natomiast udział ziemi użytkowanej przez gospodarstwa powyżej 50 ha, które
w strukturze gospodarstw stanowiły 0,44% wynosił 20,35%, jest to więcej niż w województwach: lubelskim, mazowieckim i podlaskim (tabela 5). Dane zamieszczone
w tabelach 4 i 5 świadczą jednoznacznie o dużym zróżnicowaniu regionalnym struktury gospodarstw według grup obszarowych i jeszcze większym zróżnicowaniu według struktury obszaru użytków rolnych.
Analizując zmiany dotyczące liczby gospodarstw w grupach obszarowych
w latach 2002-2010, dostrzeżemy następującą zależność, dopiero w grupie powyżej 30 ha zwiększyła się liczba gospodarstw. W pozostałych grupach ubyło gospodarstw. Można zatem wysunąć wniosek, że gospodarstwa powyżej 30 hektarów
są gospodarstwami rozwojowymi. Z przytoczonych wcześniej badań W. Jóźwiaka
wynika, że dopiero gospodarstwa o wielkości ekonomicznej powyżej 16 ESU są
gospodarstwami rozwojowymi [Jóźwiak 2010]. Z analizy danych rachunkowości
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Polski FADN wynika, że gospodarstwa o wielkości ekonomicznej 16-40 ESU to
gospodarstwa, w których średnia powierzchnia UR w latach 2007-2009 wynosiła
około 37 ha [Goraj i in. 2008, 2009 i 2010]. Istnieje zatem duża zgodność w ocenie możliwości rozwojowych gospodarstw rolnych w Polsce, wynikająca z badań
W. Jóźwiaka i wyników PSR 2010.
Tabela 5
Struktura użytków rolnych według grup obszarowych
i województw w 2010 roku
Województwa

Ogółem
w ha

Polska
Dolnośląskie

15

510

1015

1520

2030

3050

50 ha
i więcej

14,36

16,42

12,13

8,16

9,70

8,90

30,33

w%

15246617 100,00
953672 100,00

8,51

10,28

7,83

5,35

7,07

8,60

52,36

Kujawsko-pomorskie

1081128 100,00

5,24

11,28

12,17

10,16

13,74

13,95

33,45

Lubelskie

1392055 100,00

20,07

26,78

15,67

8,67

9,04

7,34

12,43

Lubuskie

444902 100,00

6,59

7,01

6,11

4,61

6,47

7,70

61,50

Łódzkie

993455 100,00

18,23

29,47

18,52

10,23

9,48

6,00

8,07

Małopolskie

616703 100,00

52,02

21,42

6,42

2,83

2,87

2,26

12,17

Mazowieckie

2000562 100,00

15,21

24,21

17,62

11,04

11,57

8,22

12,13

Opolskie

514205 100,00

6,35

8,23

7,19

6,16

8,54

11,06

52,47

Podkarpackie

645143 100,00

44,08

20,09

6,00

2,89

3,22

3,37

20,35

1064471 100,00

6,74

15,28

18,19

14,72

18,18

13,56

13,34

Podlaskie
Pomorskie

802516 100,00

5,14

8,76

9,69

7,53

9,52

10,06

49,30

Śląskie

424101 100,00

31,80

17,53

8,77

4,89

5,73

6,49

24,79

534645 100,00

34,09

31,61

13,07

5,96

5,36

3,68

6,22

Warmińsko-mazurskie

Świętokrzyskie

1050281 100,00

3,28

5,42

8,05

7,43

11,53

13,09

51,22

Wielkopolskie

1778539 100,00

6,86

12,54

13,33

9,45

11,39

10,60

35,84

950239 100,00

3,41

4,39

4,86

3,85

5,66

7,72

70,11

Zachodniopomorskie

Źródło: Obliczenia własne na podstawie: Użytkowanie gruntów PSR 2010, GUS,
Warszawa 2011.

W Polsce gospodarstw powyżej 30 ha było w 2010 roku 63,1 tys. Spośród ogólnej liczby gospodarstw rozwojowych w Polsce (powyżej 30 ha), najwyższy odsetek
jest w województwie wielkopolskim 13,54% (to jest 16775 gospodarstw w stosunku do wszystkich gospodarstw w województwie), następnie w województwach
warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim i mazowieckim (ponad 10%)
w każdym. Z kolei najmniej gospodarstw rozwojowych było w województwach:
małopolskim - 1,16%, świętokrzyskim - 1,31%, podkarpackim - 1,96% i śląskim
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-2,17% (tabela 4). W latach 2002 -2010 zaszły zmiany zarówno w strukturze obszarowej gospodarstw jak i strukturze użytkowania ziemi, natomiast w dalszym
ciągu zachowany został układ przestrzenny struktury gospodarstw i użytkowania
ziemi. W Polsce północnej, zachodniej i środkowo - zachodniej dominują gospodarstwa większe, które użytkują ponad 50 % ziemi. Z kolei w Polsce południowej
i południowo-wschodniej większy jest udział gospodarstw małych, które użytkują
większość gruntów.
Najkorzystniejsza sytuacja jest w województwie zachodniopomorskim, w którym 5039 gospodarstw powyżej 30 hektarów użytkuje 77,83% ziemi (tabela 5).
Korzystna jest również sytuacja w województwach: lubuskim, warmińsko-mazurskim, opolskim, pomorskim, w których gospodarstwa powyżej 30 ha użytkują
60-70% ziemi. Również w województwach kujawsko-pomorskim i wielkopolskim
około 50% zasobów ziemi jest w posiadaniu gospodarstw powyżej 30 ha (tabela
5, rysunek l i 2).
Dla zachowania konkurencyjności polskiego rolnictwa z krajami Unii Europejskiej, szczególnie UE-15 należy dążyć do poprawy struktury obszarowej gospodarstw [Mańko i in. 2007 i 2008]. Z tego też względu szczególnie ważne są gospodarstwa największe, powyżej 50 hektarów. W roku 2002 było w Polsce takich gospodarstw 19,8 tys., a w 2010 roku 27,2 tys., jest to wzrost o 37,0%. We wszystkich
województwach zwiększyła się liczba gospodarstw powyżej 50 ha (tabela 6). Co
ciekawe, że dynamika wzrostu gospodarstw była większa w tych województwach,
w których dominują gospodarstwa małe. Największa dynamika była w województwie podkarpackim, liczba tych gospodarstw w 2010 roku w stosunku do 2002
roku wzrosła aż o 81,4%, następnie lubelskim 70,9% i małopolskim 61,1%. Również dynamika powyżej średniej w kraju była w województwach świętokrzyskim,
śląskim i mazowieckim. Natomiast znacznie wolniej od liczby gospodarstw wzrastała powierzchnia ziemi użytkowanej przez te gospodarstwa, wzrost w analizowanym okresie o 6,9%. W kilku województwach: lubuskim, warmińsko-mazurskim
i zachodnio-pomorskim wystąpił spadek ziemi użytkowanej przez gospodarstwa
powyżej 50 ha w 2010 roku w stosunku do 2002 o 2% (tabela 6).
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Średnia powierzchnia ogółem gospodarstwa rolnego
w 2010 roku (ha)
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Rysunek 1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Użytkowanie gruntów PSR 2010, GUS,
Warszawa 2011.

Jedynie w województwach, w których odnotowano największy wzrost liczby
gospodarstw, również w największym stopniu wzrosła użytkowana powierzchnia. Dotyczy to województw: małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.
Konsekwencją większego tempa wzrostu liczby gospodarstw niż użytkowanej ziemi jest spadek (i to znaczny) średniej powierzchni gospodarstwa. W roku 2002
średnia powierzchnia gospodarstwa powyżej 50 ha wynosiła 218,4 ha, a w 2010
roku 170,3 ha, jest to spadek o 48,1 ha, czyli o 22%. Jedynie w województwie
małopolskim wystąpił wzrost średniej powierzchni gospodarstwa o 21,35 ha tj.
o 11,5% (tabela 6). W większości pozostałych województw występował jednak
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spadek średniej powierzchni gospodarstw powyżej 50 ha UR w granicach 20-25%
i był zbliżony do średniej w Polsce. W tej sytuacji nasuwa się pytanie co było tego
przyczyną. Wynika to z tego, że znaczna część gospodarstw z grupy obszarowej
30-50 ha powiększyła powierzchnie. Wzrost powierzchni spowodował przejście
tych gospodarstw do grupy obszarowej powyżej 50 hektarów, natomiast zwiększenie powierzchni gospodarstwa nie było znaczące. Potwierdzaj ą to wyniki spisu,
z których wynika, że wzrost liczby gospodarstw powyżej 50 ha wynosił 37,01%,
a użytkowanej ziemi tylko 6,86% (tabela 6).
Rysunek 2
Udział ziemi użytkowanej przez gospodarstwa o powierzchni
powyżej 30 ha UR w 2010 roku (%)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Użytkowanie gruntów PSR 2010, GUS,
Warszawa 2011.
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Liczba, użytkowanie i średnia powierzchnia gospodarstw
powyżej 50 ha UR według województw w latach 2002 i 2010
Powierzchnia
użytków rolnych
(w ha UR)

Województwo
2002

2010

Liczba gospodarstw

2002=100 2002

Tabela 6

Średnia
powierzchnia gospodarstwa
(w ha UR)

2010

2002100

2002

2010

2002=100

Polska

4327667 4624348

106,86

19816

27150

137,01

218,39

170,33

77,99

Dolnośląskie

487900

499388

102,35

2138

2792

130,59

228,20

178,86

78,38

Kujawsko-pomorskie

300510

361652

120,35

1784

2390

133,97

168,45

151,32

89,83

Lubelskie

164465

173088

105,24

851

1455

170,98

193,26

118,96

61,55

Lubuskie

278044

273630

98,41

996

1426

143,17

279,16

191,89

68,74

Łódzkie

66573

80144

120,39

455

658

144,62

146,31

121,80

83,25

Małopolskie

41774

75052

179,66

226

364

161,06

184,84

206,19

111,55

Mazowieckie

199678

242752

121,57

1282

1927

150,31

155,76

125,97

80,88

Opolskie

256618

269779

105,13

1051

1413

134,44

244,17

190,93

78,20

Podkarpackie

105819

131311

124,09

370

671

181,35

286,00

195,69

68,43

Podlaskie

112171

141987

126,58

801

1232

153,81

140,04

115,25

82,30

Pomorskie

388948

395624

101,72

1785

2040

114,29

217,90

193,93

89,00

Śląskie

99636

105152

105,54

462

655

141,77

215,66

160,54

74,44

Świętokrzyskie

27697

33242

120,02

199

304

152,76

139,18

109,35

78,57

Warmińsko-mazurskie

543520

537907

98,97

2419

3134

129,56

224,69

171,64

76,39

Wielkopolskie

584328

637402

109,08

2599

3555

136,78

224,83

179,30

79,75

Zachodniopomorskie

669984

666238

99,44

2398

3134

130,69

279,39

212,58

76,09

Źródło: Obliczenia własne na podstawie: Użytkowanie gruntów PSR 2010, GUS,
Warszawa 2011.

W latach 2002-2010 zaszły zmiany średniego obszaru gospodarstwa (tabela 7).
W roku 2002 średnia powierzchnia gospodarstwa powyżej l ha wynosiła w Polsce
9,60 ha, a w 2010 roku 11,22 ha (wzrost o 16,9%). We wszystkich województwach
wystąpił wzrost średniej powierzchni gospodarstwa, największy w województwie
opolskim i lubuskim (ponad 30%), a na poziomie około 25% zwiększyła się powierzchnia gospodarstwa w województwach: zachodniopomorskim, dolnośląskim, kujawsko-pomorskim i śląskim. W roku 2010 największe gospodarstwa
były w województwie zachodniopomorskim, gdzie średnia powierzchnia gospodarstwa powyżej l ha wynosiła 33,73 ha i była większa od przeciętnej powierzchni
gospodarstwa w Polsce o 22,51 ha. Na uwagę zasługuje fakt występowania w tym
województwie dużej różnicy pomiędzy średnią powierzchnią gospodarstw powyżej l ha, a średnią powierzchnią ogółem, jest to różnica 11,25 ha. Wynika to z fak-
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tu, że w województwie zachodniopomorskim duży jest udział gospodarstw do l ha
– 33,6%, podobna sytuacja jest w opolskim – 36,5% i lubuskim – 45,3%. Korzystna sytuacja ze względu na średnią powierzchnię gospodarstwa występuje także
w województwach: warmińsko-mazurskim, lubuskim, opolskim, pomorskim,
niewiele ustępuje im województwo kujawsko-pomorskie o średniej powierzchni
gospodarstwa powyżej l ha – 18,5 hektara.
Tabela 7
Zmiany przeciętnej powierzchni ogółem gospodarstwa
według województw w latach 2002 i 2010
2002

2010

2002=100

Gospodarstwa
ogółem

powyżej 1 ha

ogółem

powyżej 1 ha

ogółem

powyżej 1 ha

Polska

6,59

9,60

7,93

11,22

120,33

116,88

Dolnośląskie

7,96

13,13

10,49

16,24

131,78

123,69

10,54

15,14

14,33

18,50

135,96

122,19

Kujawsko-pomorskie
Lubelskie

5,91

7,89

6,44

8,48

108,97

107,48

Lubuskie

9,63

16,21

11,90

21,24

123,57

131,03

Łódzkie

6,18

7,20

6,90

8,46

111,65

117,50

Małopolskie

2,61

4,11

3,00

4,76

114,94

115,82

Mazowieckie

7,01

8,73

8,53

9,81

121,68

112,37

Opolskie

8,02

13,78

12,22

18,95

152,37

137,52

Podkarpackie

3,11

4,56

3,23

5,27

103,86

115,57

Podlaskie

11,33

13,50

12,35

14,77

109,00

109,41

Pomorskie

13,44

18,80

15,77

22,20

117,34

118,09

Śląskie

2,51

5,06

3,37

6,43

134,26

127,08

Świętokrzyskie

4,17

5,50

4,59

6,02

110,07

109,45

16,43

25,07

18,74

27,20

114,06

108,50

9,91

14,11

12,20

15,84

123,11

112,26

16,03

27,01

22,58

33,73

140,86

124,88

Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie

Źródło: Obliczenia własne na podstawie: Użytkowanie gruntów PSR 2010, GUS,
Warszawa 2011.

5. Podsumowanie
W latach 2002-2010 zaszły w Polsce korzystne zmiany zarówno w strukturze
gospodarstw jak i strukturze użytkowania zasobów ziemi. W badanym okresie
ubyło ogółem 655 tys. gospodarstw (22,33%), a w grupie gospodarstw powyżej
l ha UR 393 tys. (20,09%). Najwięcej ubyło tych gospodarstw, które mają ograni-
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czone możliwości rozwoju. Z danych PSR 2010 wynika, że są to gospodarstwa do
30 hektarów. Dopiero w grupach obszarowych powyżej 30 ha odnotowano wzrost
liczby gospodarstw. Korzystniejsze zmiany niż w strukturze obszarowej gospodarstw miały miejsce w strukturze użytkowania ziemi. Ubyło ziemi użytkowanej
w bardzo małych i małych gospodarstwach, a przybyło w gospodarstwach powyżej
30 hektarów. Porównując wyniki spisów rolnych 2002 i 2010 należy mieć obawy
o to, czy w Polsce jest wystarczająca liczba gospodarstw rozwojowych, a także tych,
które mają szansę na rozwój. Do grupy gospodarstw, które mają szansę na rozwój,
można także zaliczyć gospodarstwa 20-30 ha. Porównując wyniki PSR 2002 i 2010
to w tej grupie ubyło 9,6 tys. gospodarstw (4,5%). Jest to zatem grupa gospodarstw
dość stabilnych. W latach 2002-2010 wyłoniła się w Polsce grupa około 125 tys. gospodarstw, które w strukturze gospodarstw powyżej l ha stanowią 7,9% i użytkują
około 50% ziemi. Powstaje jednak zasadnicze pytanie: czy taka liczba gospodarstw
jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe dla Polski1?
Analizując zmiany w użytkowaniu ziemi należy zwrócić uwagę na jeszcze jedno dość powszechne zjawisko, które nasiliło się po wstąpieniu Polski do UE.
Dane GUS podają użytkowanie ziemi według tytułu własności, należy jednak
odróżnić strukturę użytkowania od struktury posiadania (własności) ziemi. Nabrało to szczególnego znaczenia po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej i objęciu polskich rolników systemem płatności obszarowych. Ten mechanizm
WPR spowodował osłabienie przemian strukturalnych. Rolnicy z mniejszych
gospodarstw nie sprzedają ziemi, a wydzierżawiają ją. Dość powszechną praktyką
są nieformalne ustne umowy najmu, a dopłaty obszarowe przejmują właściciele gruntów. Faktyczna struktura użytkowania ziemi jest zatem w Polsce o wiele
bardziej korzystna niż struktura własnościowa, trudno jest natomiast oszacować
rozmiary tego zjawiska.
Zmiany struktury obszarowej i użytkowania ziemi są procesami długotrwałymi. Związane jest to z możliwością odejścia od rolnictwa albo poszukiwaniem
dodatkowych źródeł dochodu, pod warunkiem, że jest taka alternatywa. Starszy
wiek ludności rolniczej, niskie wykształcenie, brak umiejętności i mała mobilność
tych ludzi powoduje, że decydują się na pozostanie w gospodarstwie, przyjmując strategie przetrwania. Takich gospodarstw jest w Polsce większość (80-90%),
natomiast użytkują one coraz mniej ziemi i pod względem produkcyjnym ich
znaczenie maleje.
Wyniki PSR 2010 potwierdziły, że w dalszym ciągu utrzymują się duże różnice regionalne zarówno w odniesieniu do struktury gospodarstw jak i struktury użytkowania ziemi według grup obszarowych. Różnice te uwarunkowane są historycznie,
1 W. Michna (Michna 2005) uważa, że Polska powinna posiadać 500 tys. gospodarstw rozwo-
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jak i przemianami polityczno-społecznymi, które miały miejsce po wojnie, wówczas
gdy na ziemiach odzyskanych powstały głównie gospodarstwa państwowe. Stąd też
w Polsce północnej, zachodniej i środkowo-zachodniej dominują gospodarstwa
większe, które użytkują ponad 50% ogólnego zasobu ziemi. Z kolei w Polsce południowej i południowo wschodniej, większy jest udział gospodarstw małych, które
użytkują większość gruntów. Spośród 16 województw, najkorzystniejsza sytuacja
pod względem struktury obszarowej występuje w województwach: zachodnio-pomorskim, lubuskim, warmińsko-mazurskim, dolnośląskim, opolskim i pomorskim. Do województw o korzystnej strukturze obszarowej rolnictwa można zaliczyć
także województwa: kujawsko-pomorskie i wielkopolskie.
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ZMIANY STRUKTURY OBSZAROWEJ ROLNICTWA W POLSCE I W SKALI
WOJEWÓDZTW W LATACH 2002-2010

Słowa kluczowe: struktura obszarowa gospodarstw, struktura użytkowania ziemi, zróżnicowanie regionalne, średnia powierzchnia gospodarstwa, gospodarstwo
rozwojowe
STRESZCZENIE

Podstawowym celem pracy jest analiza zmian struktury obszarowej rolnictwa
w Polsce i w przekroju województw w latach 2002-2010. Dla zrealizowania postawionego
celu wykorzystano wyniki Powszechnego Spisu Rolnego przeprowadzonego w 2010 roku.
Z przeprowadzonych badań wynika, że w latach 2002-2010 zaszły w Polsce istotne zmiany w strukturze obszarowej gospodarstw, w tym czasie ubyło 655 tysięcy (22,3%) gospodarstw ogółem. Zmniejszeniu uległa liczba gospodarstw rolnych do 30 hektarów. Przyrost
gospodarstw wystąpił dopiero w grupach obszarowych powyżej 30 ha UR. Zmiany w strukturze użytkowania ziemi są zbieżne ze zmianami w strukturze obszarowej gospodarstw. Nastąpił bardzo znaczący ubytek ziemi użytkowanej w gospodarstwach najmniejszych. Przyrost
użytkowania ziemi wystąpił dopiero w gospodarstwach większych niż 30 ha UR. W roku
2010 tylko 4% gospodarstw o powierzchni powyżej 30 hektarów użytkowało prawie 39%
zasobów ziemi, a zaledwie 0,44% gospodarstw powyżej 100 ha, użytkowało około 23%
gruntów. W dalszym ciągu zachowany został dotychczasowy rozkład przestrzenny gospodarstw zarówno pod względem struktury gospodarstw rolnych oraz struktury użytkowania ziemi według grup obszarowych. W Polsce północnej, zachodniej i środkowo
– zachodniej dominują gospodarstwa większe, które użytkują ponad 50 % ziemi. Z kolei
w Polsce południowej i południowo – wschodniej większy jest udział gospodarstw małych, które użytkują większość gruntów.
ROMAN SASS
CHANGES IN THE TERRITORIAL STRUCTURE OF AGRICULTURE IN POLAND
WITHIN THE RAGE OF THE PROVINCES IN THE YEARS 2002-2010

Key words: territorial structure offarms, structure ofthe use ofland, regional differentiation,
average arę offarms, developmental farms
SUMMARY

The basic aim of the study is the analysis of the changes in the territorial structure of
farms and the use of lands in Poland within the range of provinces in the years 2002-2010.
In order to realize the established goal, the results of the Agricultural Census conducted
in 2010 were used. From the conducted studies it results, that in the years 2002-2010 in
Poland there occurred essential changes in the territorial structure of farms, in total 655
thousand (22,3%) of farms disappeared. The number of farms up to 30 acreage was subject
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to decrease. The increase of farms occurred only in the territorial groups above 30 acreage
of arable land. The changes in the structure of the use of land are coincident with the changes in the territorial structure of farms. There occurred a very considerable loss of land
used by the smallest farms. The increase of the use of land occurred only at farms bigger
than 30 acreage of arable land. In 2010 only 4% of farms of the area over 30 acreage used
almost 39% of land resources, while only 0,44% of farms over 100 acreage has been using
about 23% of arable land. Ali the time the so-far existing spatial distribution of farms has
been preserved, as far as territorial structure of farms and the use of land is concerned.
In the northern, western and central-western Poland there prevail bigger farms that have
been using more than 50% of land. On the other hand, in the southern and south-eastern
Poland, the share of small farms using most of the lands is bigger.
e-mail: roman.sass@kpodr.pl
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INTERNET JAKO NARZĘDZIE KOMUNIKACJI W SPRZEDAŻY
BEZPOŚREDNIEJ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH
NA PRZYKŁADZIE WITRYNY WWW.ODROLNIKA.PL
1. Wstęp
Internet to jeden z najpopularniejszych ostatnio środków przekazywania informacji, a ogrom funkcji jakie spełnia on w naszym życiu zwiększa się właściwie
każdego dnia. Wielość aktów komunikacyjnych dokonywana za pośrednictwem
technologii komputerowych spowodowała, iż problem ograniczania bogactwa
przekazu na rzecz zwiększenia jego zasięgu czy też szybkości właściwie przestał
istnieć. Internet wykorzystywany jest coraz częściej przez przedsiębiorców – także
z sektora MŚP – jako narzędzie do prowadzenia działalności gospodarczej. Według danych publikowanych przez GUS w roku 2012, z roku na rok zwiększa się
liczba podmiotów utrzymujących własną stronę internetową. W 2008 roku posiadało ją 56,5% działających w Polsce przedsiębiorstw, w 2009 – 57,4%, a w 2011
już 64,7%. Przyrost ten wydaje się być imponujący, do momentu, w którym wspomnimy, że w rankingu krajów europejskich pod względem posiadania stron internetowych przez przedsiębiorstwa, wyprzedzają nas takie kraje jak: Słowacja,
Czechy, Litwa, Estonia czy Słowenia [Społeczeństwo… 2012, 61-62, 65].
Internet umożliwia błyskawiczny i właściwie nieograniczony przepływ najcenniejszych dzisiaj zasobów – informacji. To jak szybko dane zostaną przekazane,
w jakiej formie, komu i kiedy, często decyduje o sukcesie organizacji, czy konkretnego przedsięwzięcia. Coraz częstszą praktyką wykorzystywaną w Internecie
jest polecanie produktów czy usług. Sieć sprawia, że o nowinkach nie trzeba już
rozmawiać z sąsiadem przez płot. Użytkownicy Internetu, a więc także nabywcy
poszczególnych dóbr wywołują poprzez dyskusje na forach czy portalach społecz-
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nościowych zainteresowanie prasy i kolejnych mediów [Trout, Rivkin 2011, 144].
W Polsce wciąż jeszcze mamy do czynienia z dużym zapóźnieniem w stosunku do
krajów Europy Zachodniej w zakresie korzystania z sieci. W kraju tylko nieco ponad połowa ludności korzysta z Internetu, społeczeństwo cyfrowe tworzą głównie
osoby młode, natomiast e-wykluczeniu podlegają najczęściej osoby starsze (po
60-tym roku życia) [Załącznik… 2012, 14-15].

2. Uwagi metodyczne
Głównym celem opracowania była próba dokonania oceny, czy wykorzystanie strony internetowej do sprzedaży płodów rolnych przez rolników jest zasadne
i może być stosowane przez grupę producentów rolnych. Dla zrealizowania założonego celu przeprowadzona została analiza danych zawartych na stronie www.
odrolnika.pl. Strona ta została powołana przez grupę producentów rolnych z województwa małopolskiego (7 gospodarstw) i podkarpackiego (1 gospodarstwo).
W opracowaniu wykorzystane zostały ponadto dane zebrane podczas spotkań
z producentami rolnymi, którzy sprzedają swoje produkty za pośrednictwem
Internetu. Dane te zbierane były w oparciu o przygotowany kwestionariusz wywiadu, który składał się z 40 pytań otwartych. Dane zbierane były we wrześniu
i w październiku 2012. Pozyskane informacje dotyczyły lat 2010 -2012. Wywiad
przeprowadzono w trzech gospodarstwach, których dane teleadresowe były zamieszczone na stronie projektu. W celu opracowania pozyskanych informacji posłużono się metodą opisową.

3. Sprzedaż bezpośrednia – dotychczasowe doświadczenia
Dla wielu producentów najskuteczniejszym sposobem dotarcia do klientów
jest bezpośredni z nimi kontakt. Możliwe jest to m.in. w ramach sprzedaży bezpośredniej. Pojęcie to używane jest zamiennie z takimi terminami jak: sprzedaż
osobista, akwizycja. Sprzedaż bezpośrednia charakteryzuje się bezpośrednim
kontaktem sprzedającego z kupującym [Bielski 1998, 298]. Definicja kompleksowa podaje, iż sprzedaż bezpośrednia jest to „zbieranie zamówień i dostarczanie
produktów (towarów i usług) ostatecznemu nabywcy poza siecią sklepów detalicznych, najczęściej w domach, miejscach pracy, w ramach transakcji inicjowanych
przez osobę sprzedawcy w kontakcie osobistym” [Brodie 2005, 97-118].
To, czy klient zdecyduje się na dokonanie zakupu w danym miejscu (w tym
przypadku u rolnika) jest zależne m.in. od zespołu cech opisujących konsumenta
(np. miejsce zamieszkania, zawód), od zgłaszanych przez niego potrzeb (np. wynikających z wcześniejszych doświadczeń zakupowych) oraz od formy dystrybu-
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cji (np. lokalizacja punktu sprzedaży, komunikacja z rynkiem) [Łukasik 2008, 3132]. Sprzedaż bezpośrednia cechuje się skróceniem kanału dystrybucji, bowiem
nie ma tu potrzeby budowania wydłużonych łańcuchów powiązań pomiędzy
producentem, a odbiorcą [Aguglia, Salvioni 2010, 1701]. Cała wypracowana nadwyżka bezpośrednia może być przejmowana przez producenta, minimalizowane
są koszty obsługi, a nabywcy mają zagwarantowany satysfakcjonujący poziom obsługi [Frąckiewicz 2004, 189]. W aspekcie takiej sprzedaży jedynym problemem
pozostaje szybkie, tanie i skuteczne dotarcie oraz pozyskanie klienta. Narzędziem
tutaj wykorzystywanym może być Internet oraz zbudowanie i utrzymanie z jego
pomocą sieci kontaktów [Rosell 2011, 101].
Koncepcja sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych z gospodarstwa nie
jest pomysłem nowym. Doświadczeniem w tym zakresie mogą pochwalić się
gospodarstwa z UE, czy ze Stanów Zjednoczonych. W USA znane są praktyki
sprzedaży bezpośredniej dokonywanej u rolnika, np. zbierz sam warzywa, owoce,
zetnij sam swoją choinkę. Również rolnicy w Stanach poszerzają swoje propozycje
oferując na sprzedaż np. wyroby rękodzieła, lokalnego rzemiosła, własnoręcznie
przygotowane wypieki, kwiaty z domowych ogródków i inne powiązane produkty
[Gale 1997, 20].
Idea sprzedaży płodów rolnych z wykorzystaniem do tego celu pośrednictwa
Internetu była również przedmiotem zainteresowania badaczy. Badania prowadzone w USA pozwoliły na wskazanie czynników sukcesu w tym zakresie. Znalazły się wśród nich: rodzaj sprzedawanych produktów, dobrze przygotowana
strona internetowa, oszczędność czasu rolnika, doświadczenie w pracy z komputerem i Internetem, zróżnicowanie w zakresie odmian i gatunków sprzedawanych produktów [Ball, Duval 2002, 11]. W sieci znaleźć można przykłady stron
internetowych, za pośrednictwem których umożliwia się sprzedaż płodów rolnych, np. www.localharvest.org, www.farmersweb.com, www.justfood.org, www.
rondoutvalleygrowers.org (USA), www.bigbarn.co.uk (Wielka Brytania), www.
odrolnika.pl (Polska).

4. Sprzedaż internetowa płodów rolnych – analiza przypadku
Coraz częściej Internet do swoich celów wykorzystują producenci rolni. Rolnicy są już nie tylko nabywcami dokonującymi zakupów za pośrednictwem kanałów internetowych, ale coraz częściej oferują możliwości nabycia przez Internet
dóbr lub usług przez siebie wytwarzanych. O ile zjawisko to jest już popularne
jeżeli chodzi o gospodarstwa oferujące wypoczynek na wsi, o tyle nowością jest
sprzedaż produktów rolnych (artykułów żywnościowych) dokonywana przez rolnika za pośrednictwem sieci internetowej.
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Przykładem takiej działalności jest strona www.odrolnika. Powstała ona
w czerwcu 2010 jako inicjatywa grupy osób – rolników z terenu województwa
małopolskiego i podkarpackiego. Grupę tworzy obecnie ośmiu rolników, z których trzech uczestniczy w tej formie sprzedaży od momentu jej uruchomienia
i są jej pomysłodawcami1. Pozostałe osoby uruchomiły sprzedaż wraz ze wzrostem zainteresowania ze strony klientów. Projekt odrolnika.pl jest przygotowywany i prowadzony przez rolników, a głównym jego celem jest: „(…)sprzedaż
bezpośrednia produktów rolnych z małych i rodzinnych gospodarstw rolnych w celu
umożliwienia im dalszej egzystencji” [www.odrolnika.pl]. Należy w tym miejscu
dodać, iż gospodarstwa działające wspólnie w ramach projektu nie są podmiotami nowymi. Istnieją na rynku od co najmniej kilku lat2, a ich pozycja rynkowa
jest ugruntowana. Możliwość oferowania produktów za pośrednictwem strony
internetowej dla każdego producenta objętego badaniami jest tylko dodatkowym
źródłem pozyskiwania przychodów, o tyle atrakcyjnym, że pozwalającym na prowadzenie promocji gospodarstwa w szerokim zakresie. Z wywiadów przeprowadzonych z rolnikami wynika, że zmniejszenie lub zawieszenie sprzedaży, która
dokonuje się za pośrednictwem strony, nie wpłynie drastycznie na sytuację finansową gospodarstw, bowiem będą one w stanie pozyskiwać środki na utrzymanie
z innych prowadzonych działalności, np. agroturystyka czy sprzedaż produktów
ekologicznych.
Podczas spotkań z rolnikami uczestniczącymi w projekcie zadano im pytanie
o powód, dla którego zdecydowali się sprzedawać za pośrednictwem strony www.
odrolnika.pl. Rolnicy wymieniali tutaj takie powody jak: alternatywna możliwość
sprzedaży sezonowo pojawiających się nadwyżek, brak dużych partii produktów,
co mogłoby przemawiać za kierowaniem nadwyżek do np. odbiorców hurtowych.
Przyczyną najczęściej wymienianą było jednak zbudowanie grona stałych odbiorców, dla których konkretni rolnicy są zaufanymi dostawcami, ale przede wszystkim producentami produktów wysokiej jakości, pochodzących z wiadomego źródła. Rolnicy wskazali, iż ich klienci pochodzą zwykle z większych miast (np. Kraków) dlatego dotarcie do nich w inny sposób, niż za pomocą strony internetowej,
byłoby dla nich zbyt kosztowne, bądź znacznie utrudnione.
W ramach strony internetowej funkcjonuje kilka zakładek pozwalających
m.in. na dotarcie do informacji o tym kim są rolnicy, których produkty konsument nabywa. Z większością z nich można się kontaktować telefonicznie lub mailowo. Poprzez stronę internetową uzyskać można również informacje o producentach, o tym jak i gdzie można nabyć produkty. Na stronie funkcjonuje także
blog, można z jego pomocą zadać pytanie dotyczące produktów.
1 Informacje pozyskane w trakcie spotkań z rolnikami.
2 Informacje pozyskane w trakcie spotkań z rolnikami.
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Za pośrednictwem strony internetowej można w każdej chwili zobaczyć jakie
produkty są sprzedawane oraz dowiedzieć się jakie mają ceny. Rodzaj oferowanych
produktów zmienia się w zależności od pory roku, część produktów dostępnych
jest cały rok. Asortyment jest dość szeroki i obejmuje nieprzetworzone warzywa
i owoce oraz zioła. W trakcie spotkań z rolnikami pozyskano informacje, iż część
z nich miała zamiar oferować przetworzone produkty (np. soki, dżemy, przeciery). Jednakże ze względu na znaczne koszty, które musiałyby być poniesione, aby
uruchomić działalność przetwórczą, pomysł ten został chwilowo odłożony.
Cechą charakterystyczną sprzedaży prowadzonej w ramach projektu jest przyjęcie przez rolników założenia, iż będą oni samodzielnie dostarczać produkty.
Założenie to zostało poczynione, aby uniknąć wpływu na wysokość cen marży
pośredników. Istotne jest, że rolnik przejmuje w ten sposób całą nadwyżkę bezpośrednią oraz, że taka forma sprzedaży umożliwia kontakt konsumenta z producentem. Rolnicy podczas spotkań podkreślali znaczenie bezpośrednich spotkań
z konsumentami, ponieważ klienci mogą i chcą się dowiedzieć kto, gdzie, kiedy
i w jaki sposób produkuje to, co kupują. W pierwszych miesiącach funkcjonowania strony poszczególni rolnicy zamiennie dowozili partie produktów do odbiorców finalnych, natomiast w chwili obecnej zadanie to przejęło dwoje producentów. Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie produkty mogą być
dostarczane w inny sposób (np. kurierem), jednakże rolnicy nie korzystają z tego
typu rozwiązań, bowiem doświadczenia przeszłości wskazują, iż produkty dostarczane w ten sposób charakteryzowały się niską jakością, np. produkty dostarczane
były często po terminie, co budziło zastrzeżenia co do ich świeżości, owoce bądź
warzywa były poobijane, uszkodzone, wymieszane w opakowaniach. Zamówienia
są realizowane w przypadku gdy ich wartość przekracza 200 zł, bowiem producenci wskazywali, iż dowożenie mniejszych wartościowo partii produktów jest
dla nich nieopłacalne, przy czym na pierwszym miejscu nie były stawiane koszty
transportu, ale koszty związane z koniecznością poświęcenia czasu na dowiezienie produktów do konsumentów i w związku z tym niemożnością przeznaczenia
go na pracę w gospodarstwie.
Rolnicy samodzielnie, metodami ekologicznymi i tradycyjnymi wytwarzają
sprzedawane przez siebie płody rolne. Powoduje to, iż możliwości zwiększenia
produkcji są znikome. Producenci podczas rozmów wielokrotnie podkreślali, że
ich głównym zamierzeniem jest utrzymanie wysokiej jakości produktów, dlatego
nawet w przypadku wyczerpania bieżącej produkcji nie ma możliwości zaspokojenia popytu przez np. zakup i odsprzedaż produktów od innych rolników. Maksymalna powierzchnia upraw (z której produkcja przeznaczona była na sprzedaż
w ramach projektu) w jednym gospodarstwie uczestniczącym w projekcie to
45 arów. Przy ręcznym systemie produkcji warzyw i owoców właściwa uprawa
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większej powierzchni jest zdaniem rolników bardzo uciążliwa. Rolnicy wskazywali, iż były podejmowane próby znalezienia pracowników najemnych spoza
członków ich rodzin, jednakże nie spotkało się to z zainteresowaniem ze strony
osób bezrobotnych w najbliższej okolicy.
Producentów poproszono o określenie grup odbiorców, do których kierują
oni swoje produkty. Przeprowadzone wywiady pozwoliły na wytypowanie grup
odbiorców:
 odbiorcy, którzy poszukują żywności wysokiej jakości, wytwarzanej metodami naturalnymi, bez użycia nawozów sztucznych i chemicznych środków
ochrony roślin, hormonów wzrostu, czy organizmów modyfikowanych genetycznie,
 odbiorcy, którzy cierpią na różnego rodzaju dolegliwości zdrowotne, w tym
zwłaszcza alergie pokarmowe,
 odbiorcy, którzy cierpią z powodu chorób nowotworowych, w tym w szczególności osoby stosujące tzw. Terapię Gersona, w ramach której zaleca się
osobom chorym na nowotwory spożywanie świeżego, ekologicznego pożywienia, soków owocowo-warzywnych [www.terapiagersona.com.pl ], itp.,
 młode matki, które w obawie o zdrowie dzieci chcą nabywać wyłącznie wysokiej jakości produkty, pochodzące z zaufanego źródła,
 rolnicy wymienili również odbiorców, którzy nabywają znaczne ilości różnych produktów z przeznaczeniem na przygotowywanie pasz dla zwierząt,
np. dla psów, czy koni.
Rolnicy podczas spotkań podkreślali, iż w grupie ich klientów nie ma w tej
chwili odbiorców grupowych. Różnego rodzaju podmioty wyrażały chęć podjęcia
współpracy i odbierania produktów – restauracje, firmy cateringowe, sklepy. Jednakże polityka zachowania wysokiej jakości produktów oraz ograniczone możliwości produkcyjne poszczególnych rolników uniemożliwiły tego typu współpracę. Producenci nie wykluczyli jednak podjęcia jej w przyszłości.

5. Skutki uruchomienia strony internetowej www.odrolnika.pl
Informacje zamieszczone na stronie internetowej www.odrolnika.pl były
w pierwszym etapie działania inicjatywy głównym źródłem informacji o projekcie. Wraz z upływem czasu zgłosili się pierwsi klienci, nastąpił wzrost zainteresowania ze strony konsumentów. Część klientów pojawiła się także dzięki
wzajemnemu polecaniu się. Przykładowo gospodarstwa oferujące wypoczynek
przekazywały turystom informacje o możliwości zakupu płodów rolnych za pośrednictwem strony, bez konieczności przyjazdu do siedziby gospodarstwa, ale
za to z możliwością osobistego kontaktu z producentem rolnym. Oryginalność
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pomysłu spowodowała, iż grupą rolników zaczęły interesować się media, i to
głównie dzięki ich zabiegom informacje o projekcie stały się szeroko znane. Rolnicy współtworzący projekt udzielali wywiadów radiowych i telewizyjnych dla
regionalnych oraz ogólnokrajowych mediów. Również prasa zainteresowała się
pomysłem – wywiady z rolnikami zamieszczane były w popularnych dziennikach
i tygodnikach. Rolnicy wspólnie stworzyli znak graficzny (rysunek 1), którym
oznaczają opakowania zbiorcze, w których przewożone są produkty.
Rysunek 1
Znak graficzny, którym oznaczane są opakowania produktów
sprzedawanych przez rolników w ramach projektu www.odrolnika.pl

Źródło: Informacje pozyskane w trakcie spotkań z rolnikami.

Na stronie www.odrolnika.pl zamieszczone są filmiki dokumentujące sposób
przygotowywania produktów do wysyłki. Nagrania te oraz kolejne przedstawiające relacje z uczestnictwa rolników z różnego rodzaju targach, spotkaniach, wystawach można znaleźć również w popularnych serwisach internetowych, jak np.
www.youtube.pl
Rolnicy podczas spotkań zwrócili uwagę na nowe możliwości rozwoju gospodarstw, które pojawiły się po uruchomieniu strony internetowej. Do gospodarstw
tworzących projekt zaczęły napływać propozycje współpracy m.in. od biur podróży. Coraz częściej pojawiali się w nich bowiem turyści, którzy za cel swojej
wizyty obierać chcieli wizytę w gospodarstwie wytwarzającym produkty według
tradycyjnych metod. Do gospodarstw zaczęli przyjeżdżać również odbiorcy zainteresowani możliwością dokonywania „zakupów w polu” czyli samodzielnym wyborem i np. wykopaniem, pozbieraniem płodów rolnych z pola, na którym rosną.
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6. Podsumowanie i wnioski
1. Inicjatorzy projektu www.odrolnika.pl widzą w bezpośredniej sprzedaży produktów rolnych klientom pozyskanym za pośrednictwem Internetu
przyszłość polskich drobnych gospodarstw rolnych. W ich opinii tylko poprzez zbudowanie grupy stabilnych odbiorców, posiadających zaufanie do
producenta i nabywanych produktów możliwe jest przetrwanie rolnictwa na
terenach rozdrobnionych agrarnie.
2. Pomysł sprzedaży bezpośredniej z wykorzystaniem do tego celu Internetu może być w przyszłości wykorzystywany przez innych producentów. Ze
względu na ograniczone możliwości dostarczania produktów wytwarzanych
w ramach grupy rolników współtworzących projekt (co związane jest m.in.
z troską o ich jakość), a jednocześnie sukces tego pomysłu, model takiej
sprzedaży powinien być powielany przez tworzenie podobnych inicjatyw na
terenie całej Polski, a szczególnie w okolicy największych aglomeracji.
3. Nawiązanie współpracy handlowej z konkretnymi, indywidualnymi konsumentami może stać się najlepszym wyjściem dla drobnych gospodarstw,
produkujących nawet niewielkie ilości produktów, cechujących się wysokimi parametrami jakościowymi. Współpraca taka daje im niemal pewność
zbytu wyprodukowanych artykułów po cenie wyższej, niż cena rynkowa.
Ponadto stałe współdziałanie z odbiorcami pozwoli na dostosowanie produkcji do ich potrzeb i przez to silniejsze przywiązanie konsumenta do
konkretnego producenta. Warunkiem koniecznym do uruchomienia takiej
produkcji jest spełnienie przez producentów rolnych warunków pozwalających na uzyskanie certyfikatu zgodności w zakresie produkcji ekologicznej, bądź też przejście na produkcję z wykorzystaniem metod tradycyjnych.
W tej drugiej sytuacji warto zastanowić się nad ustanowieniem wewnętrznego systemu kontroli jakości funkcjonującego wśród rolników wspólnie
sprzedających w celu utrzymania stałej jakości produktów oferowanych na
sprzedaż.
4. Sprzedaż bezpośrednia z wykorzystaniem Internetu pozwoliła badanym
rolnikom na rozwinięcie dodatkowych aktywności zawodowych prowadzonych w ramach gospodarstwa oraz na umocnienie wcześniej prowadzonych
działalności. Przykładowo zwiększająca się liczba gości w gospodarstwach
posiadających pokoje do wynajmu, w sytuacji, gdy klienci po kontakcie
z rolnikiem odwiedzają gospodarstwa, poszukują noclegu i nabywają produkty w systemie „zakupy w polu”.
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STRESZCZENIE

Opracowanie podejmuje zagadnienia wykorzystywania komunikacji internetowej pomiędzy producentem, a konsumentem w procesie sprzedaży artykułów żywnościowych.
Analizą została objęta strona internetowa www.odrolnika.pl, za pośrednictwem której
grupa rolników z województw: małopolskiego i podkarpackiego dokonuje sprzedaży wytwarzanych w ich gospodarstwie płodów rolnych. Materiały do badań pozyskano podczas
wywiadów prowadzonych z rolnikami, wykorzystane zostały dane zawarte w literaturze
oraz informacje pozyskane za pośrednictwem Internetu. Poczynione obserwacje pozwalają stwierdzić, że Internet może pomóc drobnym gospodarstwom zbudować grupę stabilnych odbiorców.
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INTERNET AS A TOOL OF COMMUNICATION IN DIRECT FOOD SELLING – AN EXAMPLE OF WEBSITE WWW.ODROLNIKA.PL
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The paper presents issues of internet communication between the producers (farmers)
and consumers, especially in area of direct selling via the Internet. The study were focused
on www.odrolnika.pl website. Materials for the study was obtained during meetings with
farmers, from the literature and information from the Internet. Presented results indicated that the Internet can help small farms to build a stable group of customers. Cooperation with this groups allows farmers to better understand the needs of consumers.
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SYTUACJA GOSPODARSTW ZAJMUJĄCYCH SIĘ PRODUKCJĄ
EKOLOGICZNĄ OWOCÓW W LATACH 2010-2011
1. Wstęp
Według niepublikowanych danych Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej
Artykułów Rolno-Spożywczych (GIJHAR-S) w 2011 roku w Polsce było 44 567 ha zarejestrowanych certyfikowanych upraw sadowniczych. Z tego aż 47,0% (20 950 ha) stanowiły nasadzenia orzecha włoskiego, na ogół nie owocujące. Co ciekawe, według
GUS [Produkcja upraw rolnych…, 2012] w 2011 roku w Polsce drzewa orzechów
włoskich ogółem zajmowały powierzchnię 26 551 ha. Można przypuszczać, że
większość upraw tego gatunku prowadzona była metodami ekologicznymi. Na
brak owocowania wielu plantacji wskazuje bardzo niski średni plon w wielu województwach, a w konsekwencji średni plon krajowy tych owoców. Jak podaje GUS
wynosił on w 2011 roku zaledwie 3,9 dt/ha. Według tego samego źródła w województwie zachodniopomorskim zanotowano plon 0 dt/ha, a powierzchnia tych
upraw wynosiła w 2011 roku aż 10 112 ha. W województwach lubuskim, łódzkim, pomorskim, wielkopolskim plon nie przekroczył 1 dt/ha. Najwyższy średni
plon na poziomie 22,7 dt/ha uzyskano w województwie świętokrzyskim, a w województwach dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, małopolskim i podkarpackim
wahał się od 11,5 do 15,5 dt/ha [Produkcja upraw rolnych…, 2012].
Z zestawienia certyfikowanej powierzchni ekologicznych upraw sadowniczych
i powierzchni plantacji orzecha włoskiego prowadzonego metodami ekologicznymi w 2011 roku wynika, że pozostałe ekologiczne sady w Polsce zajmowały
powierzchnię 23 617 ha, co stanowiło około 6% certyfikowanych ekologicznych
użytków rolnych. Polskie owoce z certyfikowanej produkcji ekologicznej pochodzące z takiej powierzchni na rodzimym rynku są mało dostępne. Na podstawie
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danych tabeli 1. można stwierdzić, że najchętniej rolnicy uprawiali jabłonie, a ponadto owoce jagodowe: porzeczki, maliny, aronię, truskawki.
Tabela 1
Certyfikowana powierzchnia ważniejszych gatunków owoców uprawianych
w 2011 roku w Polsce metodami ekologicznymi (ha)
Jabłonie
8 778

Śliwa Wiśnia Porzeczki Maliny Aronia
366

254

3 857

2 520

2 300

Leszczyna

Borówka
amerykańska

Truskawki

Razem

982

247

748

20 052

Źródło: Dane GIJHAR-S.

Dla producentów owoców trudnym zagadnieniem jest walka z chorobami
i szkodnikami. Zgodnie z zasadami produkcji ekologicznej, wyznaczonymi Rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007, w rolnictwie ekologicznym należy przede
wszystkim prowadzić działania zapobiegawcze. W tym celu należy dobierać odporne na szkodniki i choroby gatunki i odmiany, utrzymywać właściwy płodozmian, chronić naturalnych wrogów szkodników. Zwalczanie patogenów powinno się odbywać w sposób naturalny, głównie metodami mechanicznymi i fizycznymi. Dozwolone jest stosowanie bardzo ograniczonej grupy środków ochrony
roślin, dopuszczonych na mocy artykułu 16 Rozporządzenia (WE) nr 834/2007,
których wykaz prowadzi Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu. Wyprodukowanie
owoców w ścisłym reżimie technologicznym, bez użycia syntetycznych środków
chemicznych, jest zadaniem trudnym. Wpływa to na jakość i wielkość plonów,
które nie zawsze przynoszą oczekiwany efekt ekonomiczny. Prześledzenie tego zagadnienia umożliwiają wyniki rachunkowości rolnej gospodarstw ekologicznych
należących do systemu Polski FADN, choć jak na razie w dość ograniczonym
zakresie ze względu na małą liczbę certyfikowanych gospodarstw ekologicznych
w próbie, zwłaszcza powtarzających się w badaniach w okresie kilkuletnim.
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie sytuacji produkcyjno-ekonomicznej grupy tych samych gospodarstw produkujących owoce metodami ekologicznymi, które prowadziły rachunkowość rolną w okresie 2 lat (w roku
2010 i 2011). Mimo prowadzonej rachunkowości od roku 2004, dopiero w latach
2010-2011 odnotowano w zbiorze FADN odpowiednią liczbę takich gospodarstw
(15), uprawniającą do publikowania danych. Należy zaznaczyć, że dane FADN
dostarczają najbardziej wiarygodnych danych o ekonomice gospodarstw, ale nie
zawierają wielu ważnych informacji technologicznych, w tym danych o odmianach roślin, rasach zwierząt, ilości zużytych nawozów naturalnych pochodzących
z własnego gospodarstwa.
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2. Materiały i metoda
Gospodarstwa prowadzące rachunkowość FADN są sklasyfikowane według
dwóch kryteriów: wielkości ekonomicznej i typu rolniczego [Nachtman 2012].
W próbie Polskiego FADN w latach 2010-2011 znalazły się gospodarstwa reprezentujące typ „Uprawy trwałe”, w zakres którego wchodzą sady owocowe. Do
upraw trwałych oprócz roślin sadowniczych zalicza się uprawy inne, na przykład
wiklinę, szkółki drzew i krzewów. Zatem specjalizacja w uprawach trwałych nie
oznacza specjalizacji w sadownictwie, co niejednokrotnie jest mylnie interpretowane. W przypadku gospodarstw ekologicznych w tym typie wystąpiły między innymi gospodarstwa z wikliną, ponadto gospodarstwa z plantacjami nieowocującego orzecha włoskiego oraz inne plantacje jednogatunkowe (na przykład aronii)
na dużych obszarach. Zatem średnie wyniki dla typu rolniczego „Uprawy trwałe”
nie stanowią odzwierciedlenia sytuacji gospodarstw nastawionych na produkcję
sadowniczą. Dlatego z próby FADN wyodrębniono gospodarstwa uczestniczące
w systemie rachunkowości w obydwu analizowanych latach, uprawiających owoce i tworzących dość jednorodną grupę. Nie były to jednak gospodarstwa specjalizujące się wyłącznie w produkcji owoców. W większości z nich prowadzono
również produkcję zwierzęcą, czyli w pewnym stopniu dążono do zrównoważenia
produkcji roślinnej i zwierzęcej. Przyjęto także założenia, że uprawy sadownicze
są w pełni owocowania, produkcja owoców stanowi co najmniej 50% wartości
produkcji roślinnej, a łączna powierzchnia uprawianych gatunków owoców wynosi co najmniej 1 ha.Wyeliminowano gospodarstwa zawierające w swej strukturze orzechy włoskie, które wskutek niskiej wartości produkcji i pozyskania wysokich dopłat ekologicznych poważnie zakłócają średnie wyniki.
Wyniki ocenianej grupy gospodarstw przedstawiono w formie średnich arytmetycznych. Nie są one reprezentatywne dla gospodarstw ekologicznych w Polsce
pod względem statystycznym, gdyż przy tworzeniu próby FADN nie formułuje się
specjalnych kryteriów doboru dla gospodarstw ekologicznych, lecz podlegają one
kryteriom ogółu dobieranych gospodarstw.

3. Omówienie wyników
Prezentowane opracowanie dotyczy lat 2010-2011. Należy więc podkreślić, że
od roku 2010 klasyfikacja gospodarstw rolnych dla potrzeb FADN następuje za
pomocą parametru, jakim jest Standardowa Produkcja (ang. Standard Output –
SO)1. W latach 2010 i 2011 odbywało się to za pomocą zestawu współczynników
1 Standardowa Produkcja jest to średnia z 5 lat wartość produkcji określonej działalności produkcji roślinnej lub zwierzęcej, uzyskiwana z 1 ha lub od 1 zwierzęcia w ciągu 1 roku, w przeciętnych
dla danego regionu warunkach produkcyjnych.
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klasyfikujących SO ”2004” [Goraj i inni 2010]. Na tej podstawie określana jest
m.in. wielkość ekonomiczna gospodarstwa.
Średnia wielkość ekonomiczna badanej grupy gospodarstw ukształtowała się na
poziomie 12-15 tys. euro SO (tabela 2), co oznacza, że w 6-stopniowej skali wielkości ekonomicznej (ES6) należały one do klasy gospodarstw „małych”. Również
powierzchnia użytkowanych gruntów była niewielka, bo średnio wynosiła nieco
ponad 9 ha; z tego około 60% ziemi zajmowały sady (tabela 2). Średnia ich powierzchnia to 5,6 ha w 2010 roku i 5,7 w 2011 roku. Maksymalny obszar sadu w tym
zbiorze wynosił 15,4 ha. Na ogół w gospodarstwach plantacje były różnogatunkowe, ale najczęściej uprawiano owoce jagodowe (porzeczki czarne, czerwone, maliny,
aronię) oraz jabłonie.W pojedynczych przypadkach wystąpiły plantacje orzecha laskowego, czarnego bzu, gruszy, wiśni, borówki amerykańskiej i dzikiej róży.
Tabela 2
Charakterystyka niektórych parametrów gospodarstw ekologicznych
produkujących owoce
Wielkość
ekonomiczna
 euro

Nakłady
pracy
ogółem
 AWU*

Nakłady
pracy
własnej
 FWU**

ogółem

dodzierża
wionych

2010

15 405

2,01

1,27

9,4

1,3

5,6

0,8

1,8

59,6

2011

12 095

2,15

1,27

9,2

1,3

5,7

1,1

1,6

61,6

Lata

Użytki rolne (UR)  ha
sady zboża

uprawy
pastewne

Udział
sadów
w UR (%)

* Nakłady pracy według metodyki FADN stanowią całkowity nakład pracy w ramach działalności operacyjnej gospodarstwa rolnego.
Wyrażone są w osobach pełnozatrudnionych AWU (ang. Annual Work Unit).

** W ramach nakładów pracy ogółem wyszczególnia się nakłady pracy osób nieopłaconych - FWU (ang. Family Work Unit). Należy
zaznaczyć, że według metodyki FADN do roku 2010 jednostce AWU (FWU) odpowiadało 2200 godzin pracy, natomiast od 2011 roku
jest to równowartość 2120 godzin.

Źródło: Obliczenia własne na podstawie Polskiego FADN.

Na realizację działalności operacyjnej gospodarstwa potrzebowały znacznych
nakładów pracy –średnio około 2 jednostek AWU, w tym nakłady pracy własnejwynosiły 1,27 FWU (tabela 2).
Przypis 1 cd.

Wprowadzenie parametru SO w miejsce SGM (Standardowa Nadwyżka Bezpośrednia) spowodowało zmiany wartości uzyskanych dla poszczególnych działalności produkcji roślinnej
i zwierzęcej. O kierunku tych zmian decyduje to, że w SO nie uwzględnia się dopłat do produkcji,
a także kosztów bezpośrednich (oprócz kosztu wymiany stada w przypadku działalności produkcji zwierzęcej). Wartość produkcji z danej działalności produkcji roślinnej i zwierzęcej obejmuje:
sprzedaż, zużycie w gospodarstwie rolnym i domowym oraz zmiany zapasów. Odnosi się do produktu(ów) głównego(ych) oraz produktu(ów) ubocznego(ych). Wartości te określa się na podstawie
cen netto „loco gospodarstwo” bez VAT.
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W okresie 2 lat gospodarstwa uzyskały bardzo rozbieżne wyniki produkcyjne,
spowodowane głównie poziomem plonowania owoców i cenami sprzedaży. Wartość produkcji ogółem w roku 2011 wzrosła o 27,7% w stosunku do roku 2010
(tabela 3). Owoce będące główną gałęzią produkcji stanowiły 62,3% jej wartości
w roku 2010 i 74,2% w roku 2011. Poziom wartości produkcji owoców w roku
2011 wzrósł o ponad 50% w porównaniu do roku poprzedniego. Z całkowitej powierzchni sadów (5,6 ha w 2010 roku i 5,7 ha w 2011 roku) uzyskano odpowiednio produkcję o wartości 29 431 zł i 44 778 zł.
Tabela 3
Poziom produkcji, produktywność czynników produkcji oraz opłacalność
produkcji gospodarstw ekologicznych produkujących owoce
Lata

Udział produkcji
Produkcja Produkcja Produkcja Produkcja
roślinnej w
ogółem
roślinna
owoców zwierzęca
produkcji ogółem
(zł)
(zł)
(zł)
(zł)
(%)

Udział
Udział owoców
owoców
w produkcji
w produkcji
roślinnej (%)
ogółem (%)

2010

47 215

40 446

29 431

6 031

85,7

62,3

72,8

2011
Relacja
2011/2010
-%

60 310

53 534

44 778

5 870

88,8

74,2

83,6

127,7

132,4

152,1

97,3

-

-

-

Produktywność (w zł)

Lata

Produkcja
Produkcja Produkcja Produkcja
zwierzęca
owoców
ogółem
roślinna
na
na
1
ha
na 1 ha UR na 1 ha UR sadów
1 ha UR
(zł)

Produkcja
ogółem
na AWU

Produkcja
owoców na
AWU

Produkcja
ogółem na 100
zł aktywów
ogółem

2010

5023

4 303

5 256

642

23 515

14 658

12,5

2011

6555

5 819

7 856

638

28 014

20 799

14,6

Relacja
2011/2010
-%

130,5

135,2

149,5

99,4

119,1

141,9

117,2

Opłacalność produkcji -%
2010

108,0

2011

124,4

Źródło: Obliczenia własne na podstawie Polskiego FADN.

Znaczny przyrost produkcji owoców w 2011 roku wpłynął na większą efektywność wykorzystania czynników produkcji. Nastąpił prawie 50-procentowy
przyrost produktywności sadów – z 5 256 zł/ha w 2010 roku do 7 856 zł /ha
w 2011 roku, a zarazem i produktywności ziemi ogółem o około 30%. W tym
czasie produktywność pracy wzrosła o 19,1%, a produktywność aktywów o 17,2%
(tabela 3). Na poprawę sprawności gospodarowania w 2011 roku zasadniczo
wpłynęła wydajność produkcji.
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W tabeli 4. podano rozpiętość plonów i cen, jakie uzyskano w analizowanych
gospodarstwach. Ze względu na małą liczebność zbioru nie obliczono średnich
wartości, ale mimo to zauważyć można, że górny poziom plonowania większości
gatunków był wyższy w 2011 roku niżw 2010. Również ceny zbytu wzrosły, najbardziej w przypadku grusz, porzeczki czarnej i czerwonej, borówki wysokiej. Wartości
te należy traktować wyłącznie poglądowo, gdyż pochodzą ze zbyt małego zbioru,
a często dotyczą pojedynczych gospodarstw. Na podstawie szczegółowego przeglądu badanych gospodarstw w bazie danych FADN zauważono, że plony na
poziomie górnej granicy podanej w tabeli 4 były uzyskiwane rzadko. Jako punkt
odniesienia dla plonów badanych gospodarstw w tabeli 4 podano średnie plony
krajowe dla niektórych gatunków, zanotowane przez GUS.
Tabela 4
Zakresy powierzchni uprawy, plonów i cen ważniejszych gatunków owoców
uprawianych w badanych gospodarstwach ekologicznych oraz według GUS
Gatunek

Powierzchnia
uprawy
 ha

2010

2011

2010

Plony – dt/ha

2011

Ceny zł/dt

2010

2011

Plony według GUS* –
dt/ha (gospodarstwa
indywidualne)

Jabłonie

0,7 - 4,3

26 - 35

51 - 350

20 - 250

12 - 270;
500

111,2

137,5

Grusze

0,3

40

53

140

300

55,9

54,1

Porzeczka czarna

0,2 - 6,0

7-60

8-90

105-250

187 - 470

43,8**

42,8

Porzeczka czerwona

0,2 - 1,2

5-40

5-40

50

103

-

-

Maliny

0,3 - 3,8

9-45

8 - 57

300 - 488

327 - 478

31,6

43,7

3,4

2,6

8,7

600

495

-

-

0,20 -15,4

10- 71

20 - 70

60 - 92

44 - 100

-

-

2,6

33

38,5

-

-

Orzech laskowy
Aronia
Borówka

1030- 1220 730 - 3079

* Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych w 2010 r. oraz Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych w 2011 r.
** plony porzeczek łącznie

Źródło: Obliczenia własne na podstawie Polskiego FADN.

Jak już wcześniej zaznaczono rolnicy najchętniej uprawiali gatunki roślin jagodowych. Wynika to prawdopodobnie z tego, że są one mniej podatne na czynniki
chorobotwórcze, dlatego owoce dobrej jakości można często wyprodukować bez
stosowania środków ochrony lub bardzo je ograniczyć. Przemawia za taką koncepcją bardzo niski poziom poniesionych kosztów ochrony roślin w badanych
gospodarstwach (156 zł/ha w 2010 roku i 108 zł/ha w 2011 roku) – tabela 5. Warunkiem rozwoju takich sadów jest natomiast dostęp do najemnej siły roboczej.
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Priorytetowe owoce, jakimi są polskie jabłka, w przypadku uprawy ekologicznej
sprawiały najwidoczniej dużo problemów. Plonowanie jabłek było wyższe w 2011
roku, ale na ogół słabe i przy tym owoce były raczej niskiej jakości (tabela 4).
W rolnictwie ekologicznym możliwe jest jednak uzyskanie wysokich plonów, czego przykładem są plony w jednym z badanych gospodarstw, dochodzące średnio
do 350 dt/ha, dla sadu jabłoniowego o powierzchni około 4 ha.
W większości analizowanych gospodarstw jabłka sprzedano jako przemysłowe
po niskiej cenie. Za owoce konsumpcyjne płacono w granicach od 1,2 do 2,7 zł/
kg, a jedynym wyjątkiem była niewielka partia owoców sprzedanych po około
5 zł/kg w 2011 roku. Przypuszczać można, że różnica cen sprzedaży jabłek konsumpcyjnych wynikała z formy sprzedaży. Niska jakość jabłek to być może skutek
nieodpowiednio dobranych odmian do uprawy w sadach ekologicznych, ale też
niewątpliwie efekt zakazu używania chemicznych środków ochrony w walce z patogenami.
Poziom i jakość plonów kształtują w dużym stopniu poniesione nakłady produkcyjne. Ich ujęcie kosztowe wskazuje, że podobnie jak wartość produkcji wzrosły one w roku 2011 w stosunku do roku 2010, ale przyrost ten (o 13,4%) był
mniejszy w porównaniu z przyrostem produkcji ogółem – tabela 5. Największy
wzrost odnotowano w opłatach za najmowaną siłę roboczą (o 27,7%) i koszty
ogólnogospodarcze (o 23,7%). Spadły natomiast koszty bezpośrednie, przy czym
najbardziej obniżyły się koszty ochrony (o około 30%). Koszty ochrony na 1 ha
w 2010 roku wynosiły 156 zł, a w 2011 roku 108 zł.
Realizowany program produkcji, z przewagą produkcji owoców w badanych
gospodarstwach ekologicznych, wymagał dużego zaangażowania pracy ludzkiej.
W związku z tym w obydwu latach w strukturze kosztów ogółem koszty wynagrodzenia stanowiły około 30% wartości wszystkich kosztów. Udział kosztów bezpośrednich był niższy (o 20-23%), podobnie jak kosztów ogólnogospodarczych. Zatem dostępność siły roboczej była podstawowym warunkiem produkcji owoców
w analizowanych gospodarstwach ekologicznych. W odniesieniu do 1 ha użytków
rolnych koszty pracy wynosiły 1 290 zł w 2010 roku i 1 647 zł w 2011 roku, a koszty bezpośrednie produkcji tylko 1 077 i 1 068 zł. W odniesieniu do produkcji roślinnej koszty bezpośrednie w tych latach ukształtowały się na poziomie 865 i 918
zł/ha. Dane FADN nie pozwalają na skrupulatne wyliczenie kosztów produkcji
dla samej produkcji sadowniczej, ale na podstawie struktury upraw można sądzić,
że były one dość zbliżone.
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Tabela 5
Koszty produkcji i ich struktura w gospodarstwach ekologicznych
produkujących owoce
Lata

Koszty
Koszty
Koszty Koszty
Koszty
Koszt
Koszt
Koszty Koszty
obcych
bezpośrednie
bezpo
nawo
ogólno
amorty
ogółem średnie żenia ochrony gospodarcze zacji
czynników wynagro
produkcji
dzeń
wytwórczych
roślinnej
na 1 ha  zł
Na gospodarstwo - zł

2010

43 698

10 128

2 649

1 466

8 794

11 866

12 910

12 126

x

2011

48 479

9 829

2 668

992

10 651

12 019

15 980

15 154

x

2010

100,0

23,2

6,1

3,4

20,1

27,2

29,5

27,8

x

2011

100,0

20,3

5,5

2,0

22,0

24,8

33,0

31,3

x

Struktura kosztów produkcji - %

Na 1 ha UR - zł
2010

4649

1077

282

156

936

1262

1373

1290

865

2011

5269

1068

290

108

1158

1306

1737

1647

918

Relacja
2011/2010
-%

113,4

99,2

102,9

69,2

123,7

103,5

126,5

127,7

106,2

Źródło: Obliczenia własne na podstawie Polskiego FADN.

Intensywność produkcji wyrażona poziomem kosztów ogółem na 1 ha wynosiła w badanych gospodarstwach 4 649 zł w 2010 roku i 5 269 zł w 2011 roku.
Z relacji poziomu kosztów ogółem do produkcji ogółem w obu latach wynika, że
utrzymywała się opłacalność produkcji. W 2010 wartość produkcji ogółem była
wyższa od poniesionych kosztów o 8,0%, a w 2011 roku o 24,4% (tabela 3). W ujęciu wartościowym jednak po odjęciu kosztów od wartości produkcji pozostała
nadwyżka z działalności operacyjnej była bardzo niska w 2010 roku i wynosiła
średnio tylko 3 517 zł na gospodarstwo. W roku 2011 była około 3-krotnie wyższa
(11 831) – tabela 7. Wyniki rachunkowości wskazują zatem, że posiadane zasoby
ziemi, w tym ponad 5-hektarowy obszar upraw sadowniczych, przyniosły niskie
efekty produkcyjne. Zatem przykład analizowanych gospodarstw ukazuje jak
trudno jest realizować produkcję systemem ekologicznym, tym bardziej, że rolnicy prowadzący te gospodarstwa byli dobrze przygotowani zawodowo. W badanej
zbiorowości gospodarstw zaledwie dwóch rolników posiadało wykształcenie zasadnicze, pozostali legitymowali się dyplomem szkoły średniej lub wyższej.
Bardzo słabe wyniki produkcyjne w roku 2010 spowodowały, że nawet wsparcie dotacjami ze środków publicznych nie zapewniło rolnikom dochodu porównywalnego do średniej płacy netto w gospodarce narodowej, kształtującej się na
poziomie 25 864 zł (tabela 7).
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Łącznie w 2010 roku pozyskana kwota dopłat do działalności operacyjnej wynosiła średnio 22 309 zł, z czego większą część stanowiły dopłaty z programu rolnośrodowiskowego (tabela 6). W 2011 roku nastąpił przyrost dopłat o 26,2%, do
kwoty 28 158 zł. W obydwu latach relacja dopłat do produkcji utrzymywała się na
poziomie około 50% (tabela 7), a w dochodzie netto gospodarstwa rolnego dopłaty stanowiły 86,0% w 2010 roku i 69,3% w 2011 roku (tabela 7).
Tabela 6
Dopłaty do działalności operacyjnej gospodarstw ekologicznych
produkujących owoce
Dopłaty – zł
Lata

do działalności
operacyjnej łącznie

rolnośrodo
wiskowe

jednolita płatność
obszarowa

do obszarów ONW *

Na gospodarstwo
2010

22 309

11 635

5 303

1 413

2011

28 158

10 839

6 568

1 418

Relacja
2011/2010 – %

126,2

93,2

123,9

100,4

Na 1 ha UR
2010

2373

1238

564

150

2011

3061

1178

714

154

* do obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania

Źródło: Obliczenia własne na podstawie Polskiego FADN.

Tabela 7
Dochodowość oraz relacja dopłat w gospodarstwach ekologicznych
produkujących owoce
Na gospodarstwo – zł
Lata

Dochód
netto *

Wartość
Dopłaty do
dodana z
działalności
działalności operacyjnej
operacyjnej **

Relacja
dopłat do
dochodu
–%

Relacja
dopłat do
produkcji – %

Dochód na
FWU – zł

Dochód
netto w
gospodarce
narodowej
– zł

2010

25 937

3 517

22 309

86,0

47,2

21 463

25 864

2011

40 632

11 831

28 158

69,3

46,7

36 970

27 227

Relacja
2011/2010
–%

156,7

-

-

336,4

126,2

* dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego
** różnica wartośći produkcji i kosztów

Źródło: Obliczenia własne na podstawie Polskiego FADN.

172,3

105,3
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Po włączeniu dopłat dochód na osobę nieopłaconą w rodzinie rolnika (na
FWU), stanowiący opłatę za pracę rolnika i jego rodziny oraz własne czynniki
wytwórcze (ziemię i kapitał) wynosił 21 463 zł w 2010 roku i 36 970 zł w 2011
roku. Zatem w 2011 roku dochód ten był około 15 tys. zł wyższy od osiągniętego
w 2010 roku, a ponadto wyższy o 35,7% od średniego dochodu netto w gospodarce narodowej (tabela 7). Z przeprowadzonej analizy wypływa jednak wniosek, że
dopłaty były warunkiem trwałości tych gospodarstw w obydwu latach.

4. Podsumowanie
Omówione gospodarstwa ekologiczne należały do drobniejszych pod względem ekonomicznym i obszarowym. Główną gałęzią produkcji były owoce, które
w wartości produkcji ogółem stanowiły 62,3% w 2010 roku i 74,2% w 2011 roku.
Uprawy sadownicze zajmowały średnio około 6 ha i na ogół były różnogatunkowe. Mimo dość dużego obszaru ekologicznych upraw sadowniczych będących
w pełni owocowania, osiągnięto słabe wyniki produkcyjne. Efekty produkcyjne
zależą w głównej mierze od poniesionych nakładów produkcyjnych. W analizowanych gospodarstwach koszty bezpośrednie środków plonotwórczych wynosiły
na 1 ha niespełna 1100 zł, przy czym średnie koszty ochrony zawierały się w granicach 100-160 zł, a koszty nawozów z zakupu w granicach 282-290 zł. Brak jest
informacji o zastosowanych nawozach naturalnych z własnego gospodarstwa, ale
można przypuszczać, że były one niewysokie, gdyż obsada zwierząt produkujących te nawozy wynosiła zaledwie około 0,2 LU2 na hektar użytków rolnych. Na
realizację przyjętego programu produkcji poniesiono natomiast wysokie koszty
wynagrodzeń za pracę najemną, które w strukturze kosztów ogółem były najwyższe (około 30%). Dostęp do najemnej siły roboczej był niezbędnym warunkiem
prowadzenia upraw sadowniczych, zwłaszcza w okresie zbiorów, ale też w celu
ręcznego wykonywania wielu zabiegów w procesie technologicznym.
Nadwyżka produkcji z całego gospodarstwa w 2010 roku, zrealizowana z działalności operacyjnej po potrąceniu kosztów ogółem wynosiła średnio zaledwie
3 517 zł, a w 2011 roku – 11 831 zł. Nawet po włączeniu dopłat do działalności operacyjnej dochód netto na osobę nieopłaconą w rodzinie rolnika (FWU)
w 2010 roku wynosił poniżej średniej płacy netto w gospodarce narodowej.
Znaczna poprawa dochodu nastąpiła w 2011 roku, głównie wskutek wzrostu plonów i cen. Osiągnął on poziom 37 tys. zł/FWU i był około 10 tys. zł wyższy od
2 LU według metodyki FADN określa całkowitą liczbą sztuk przeliczeniowych zwierząt, wyrażoną w jednostkach przeliczeniowych zwierząt – LU ang. Livestock Unit. Jedna jednostka przeliczeniowa 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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średniej płacy netto w kraju. Mimo to udział dopłat w dochodzie netto wynosił
prawie 70%. W obydwu latach dopłaty były zatem konieczne dla funkcjonowania
analizowanych gospodarstw. Przedstawione wyniki dotyczą wąskiej grupy gospodarstw i tylko w okresie 2-letnim. Nie dają więc podstawy do formowania opinii
o wynikach ogółu gospodarstw ekologicznych produkujących owoce.
Na obecną chwilę pozostaje jednak pytanie jak będzie się kształtować ekologiczna produkcja owoców w następnych latach, skoro zlikwidowano dopłaty ekologiczne dla upraw sadowniczych w przypadku rolników podejmujących zobowiązania rolnośrodowiskowe od roku 2013 [Rozporządzenie Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2013 roku].
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GRAŻYNA NACHTMAN
SYTUACJA GOSPODARSTW ZAJMUJĄCYCH SIĘ PRODUKCJĄ EKOLOGICZNĄ
OWOCÓW W LATACH 2010-2011

Słowa kluczowe: dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego, dopłaty do działalności
operacyjnej, produkcja ekologiczna, rachunkowość rolna
STRESZCZENIE

Wyniki grupy 15 gospodarstw ekologicznych w roku 2010 i 2011, posiadających średnio blisko 6 ha upraw sadowniczych, stanowiących około 60% powierzchni użytków rolnych, wskazują jak trudna i ryzykowna jest produkcja owoców metodami ekologicznymi.
W analizowanych gospodarstwach intensywność produkcji była na dość niskim pozio-
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mie, co znajdowało odzwierciedlenie w poziomie plonowania i jakości owoców. Najważniejszym składnikiem kosztów ogółem były koszty wynagrodzeń, których udział wynosił około 30%. Realizacja przyjętego programu produkcji wymagała bowiem ponoszenia
wysokich nakładów pracy. Mimo tego, że w obydwu latach produkcja była opłacalna, to
nawet po włączeniu dopłat do działalności operacyjnej dochód na osobę nieopłaconą
w rodzinie rolnika w 2010 roku był niższy od średniej płacy netto w gospodarce narodowej. W obydwu latach dopłaty były fundamentalnym składnikiem dochodu, w 2010 roku
stanowiły 86,0%, a w 2011 roku – 69,3%.
GRAŻYNA NACHTMAN
CONDITION OF FARMS WITH ORGANIC FRUIT PRODUCTION IN 2010 AND 2011

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

The study covers accounting years 2010 and 2011. Data was derived from the group of
15 organic farms cultivating on average circa 6 ha of orchards. These orchards constitute
averagely 60% of utilized agricultural area of analysed farms. Presented results prove how
difficult and hazardous is organic fruit production. Degree of intensity in surveyed organic farms was low. It was, therefore, reflected by yielding and fruits quality. Wages paid
constituted the majority of inputs, accounting for 30% in imputed costs structure. Implementation of undertaken organic farming practices entailed higher labour inputs. During
both analysed years production was profitable, however, family farm income including
operational subsidies by annual work unit (AWU) did not exceed the level of average net
wage in national economy. In both, 2010 and 2011 accounting years subsidies were crucial
income contributors constituting respectively 86,0 % and 69,3%.
e-mail: Grazyna.Nachtman@ierigz.waw.pl
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ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII SZANSĄ
ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
1. Wstęp
Koniec XX i początek XXI wieku to okres wzmożonego rozwoju cywilizacyjnego, a zwłaszcza rozwoju społeczeństwa, które coraz bardziej nastawione jest na
konsumpcję. Chęć posiadania i wykorzystania urządzeń umożliwiających wygodne i dostatnie życie to marzenie i cel niemal każdego człowieka. Nowoczesny sprzęt AGD, RTV, komputer powodują pobór energii, ponieważ każde z tych
urządzeń wymaga jej aby działać.
Dotychczasowa produkcja energii jest możliwa dzięki konwencjonalnym źródłom, jakimi są złoża węgla, ropy naftowej i gazu. Niestety zasoby te wyczerpują
się i jeżeli człowiek nie znajdzie w porę racjonalnej alternatywy, przyjdzie mu się
pożegnać z dobrami cywilizacji. Naukowcy próbują określić czas, w którym zapasy te wyczerpią się i wskazują datę dość odległą. Szacuje się, że złoża węgla wystarczą jeszcze na 200 lat, a ropy naftowej i gazu na około 50 lat. Można jednak sądzić, że pokłady te skończą się dużo szybciej ponieważ zużycie energii na świecie
drastycznie rośnie. Jak podaje Międzynarodowa Agencja Energetyczna potrzeby
energetyczne świata wzrosną do 2030 roku nawet o połowę, a największy, bo 45 %
udział będą miały Chiny i Indie. Konsekwencje tych zjawisk są zdaniem ekspertów alarmujące nie tylko dla tych krajów, ale dla całego świata ponieważ energia
wytwarzana w tych krajach oparta jest w główniej mierze o węgiel.
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2. Energia i jej uwarunkowania
Wydobycie kopalin wiąże się z dużą degradacją środowiska. Zasoby węgla kamiennego najczęściej pozyskuje się z kopalni usytuowanych głęboko pod ziemią.
Drąży się kilometrowe korytarze, które człowiek stara się zalewać wodą, jednak
bardzo często słyszymy o tzw. tąpnięciach, zagrażających życiu wielu ludzi. Złoża węgla brunatnego wydobywa się w kopalniach odkrywkowych, co powoduje
powstawanie wielkich jam w ziemi (np. kopalnia Turów), których nie da się już
zagospodarować po wyczerpaniu zasobów, a skażone środowisko nie zapewni
środków do życia. Odwierty ropy naftowej często kończą się katastrofami, które
powodują tragiczne zatrucie środowiska (Zatoka Meksykańska).
Wykorzystanie wydobytych surowców wiąże się z ich spalaniem, w wyniku
czego uwalnia się do atmosfery przede wszystkim dwutlenek węgla oraz inne gazy
szkodliwe dla życia. Ich emisja do atmosfery spowodowała już nieodwracalne
zmiany klimatu, a zwłaszcza jego ocieplenie i powstanie dziury ozonowej. Zaobserwowano, że w ciągu ostatnich stu lat, temperatura panująca na Ziemi podniosła się o około 0,6oC. Zjawisko to jest potocznie zwane efektem cieplarnianym.
Skutki efektu cieplarnianego dla środowiska naturalnego, a w związku z tym dla
całej ludzkiej cywilizacji mogą być dramatyczne. Jeżeli nie zostaną podjęte żadne działania do końca obecnego stulecia temperatura wzrośnie od 1,4 do 5,8oC.
W takiej sytuacji przewiduje się, że do roku 2100 średni poziom morza drastycznie wzrośnie, co spowoduje zalanie ogromnych obszarów lądu. Może wzrosnąć
częstość występowania ekstremalnych zjawisk atmosferycznych takich jak susze,
powodzie czy huragany. Strefy klimatyczne mogą ulec przesunięciu, co oznaczałoby nie tylko utratę bezcennych ekosystemów oraz wyginięcie wielu gatunków,
ale także znaczną utratę gruntów rolnych, co w wielu regionach mogłoby zakończyć się klęską głodową.
Kolejna sprawa to kryzys finansowy na rynkach światowych oraz znaczące wahania cen ropy naftowej. Spowodowało to ograniczenie wykorzystania konwencjonalnych źródeł energii w wielu krajach. Ponadto duży wpływ na możliwość
korzystania z tych źródeł ma także sytuacja polityczna. Okazuje się, że kurek z gazem można w każdej chwili zakręcić i dyktować swoje warunki oraz oczywiście
wysokie ceny. W ten sposób szantażuje się prawie pół Europy, ponieważ brak gazu
spowodowałby upadek gospodarki niejednego państwa. Dzisiaj trudno wyobrazić
sobie taką sytuacje, zwłaszcza w przemyśle.
Te alarmistyczne scenariusze, których część już znalazła potwierdzenie w rzeczywistości, zmobilizowały świat polityków do podjęcia wspólnych działań na
rzecz zahamowania zmian klimatu lub przynajmniej zminimalizowania ich negatywnych skutków dla środowiska i człowieka oraz wykorzystania odnawialnych
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źródeł energii. Już w 1992 roku z ramienia ONZ w Rio de Janeiro podpisana została przez większość przywódców państw całego świata tzw. Konferencja Klimatyczna (Ramowa konferencja ONZ w sprawie zmian klimatu – UNFCC).
Jednym z głównych celów UNFCCC jest ustabilizowanie emisji gazów cieplarnianych w takim okresie, by ekosystemy w sposób naturalny mogły się przystosować do prognozowanych zmian klimatu. UNFCCC wychodzi z założenia, iż
bogate, uprzemysłowione państwa są najbardziej odpowiedzialne za zmiany klimatu, natomiast z ich powodu cierpią głównie kraje biedne i rozwijające się. Dlatego konwencja głosi, iż państwa uprzemysłowione muszą jako pierwsze podjąć
działania zapewniające zredukowanie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.
Ramową konwencję klimatyczną uważa się za jedną z największych światowych
umów ekologicznych. Weszła ona w życie 21 marca 1994 roku (Polska ratyfikowała konwencję 26 października 1994 r.). Jej ogólne postanowienia precyzują
dodatkowe porozumienia, z których najważniejszy pozostaje Protokół z Kioto
wypracowany w grudniu 1997 roku. Jego sygnatariusze zobowiązali się do sumarycznej redukcji emisji gazów szklarniowych w latach 2008- 2012 o 5 % względem
poziomu z 1990 roku. Protokół z Kioto wszedł w życie 16 lutego 2005 r. i został
ratyfikowany przez 141 krajów, wytwarzających w sumie 61 % światowej emisji
gazów cieplarnianych. Protokołu nie podpisali najwięksi „truciciele” ze Stanami
Zjednoczonymi i Chinami na czele. Emisję gazów cieplarnianych przelicza się
w tzw. ekwiwalent CO2, aby określić tzw. Potencjał Globalnego Ocieplenia (Global Warming Potential – GWP) wszystkich gazów cieplarnianych jako całości.
Koszyk gazów cieplarnianych rozszerzono do sześciu; obecnie są to: dwutlenek
węgla (CO2), metan (CH4), podtlenek azotu (N2O), fluorowcopochodne węglowodorów (HFCs), perfluorowęglowodory (PFCs), sześciofluorek siarki (SF6). Zobowiązania Protokołu z Kioto wygasają w 2012 roku, stąd konferencja klimatyczna w Kopenhadze miała wypracować dalsze rozwiązania do walki z ociepleniem
klimatu.
Przed kopenhaską konferencją ONZ przedstawiła raport na temat skutków
zmian klimatycznych opracowany przez organizacje Global Humanitarian Forum
(Globalne Forum Humanitarne GHF). Wynika z niego, że postępujące zmiany
klimatyczne w swoich skutkach są coraz groźniejsze dla ludzkości. Według GHF
corocznie przyczyniają się one do śmierci około 300 tysięcy osób, a ponad 300
milionów ludzi poważnie dotyka stopniowe ocieplenie klimatu i liczba ta może
podwoić się do roku 2030. Według autorów raportu, zmiany klimatyczne są największym wyzwaniem humanitarnym naszych czasów, powodującym cierpienie
setek milionów ludzi na całym świecie. Jeżeli problem ten pozostanie bez niezbędnych działań zaradczych świat czeka powiększenie się obszarów biedy i głodu, zacznie się etap znaczących procesów migracyjnych w poszukiwaniu wody

82

Zdzisław Ginalski

i żywności, a choroby związane z niedożywieniem, biegunką, malarią, HIV/AIDS,
na masową skalę zaczną zbierać tragiczne żniwo. Pomimo tych przestróg szczyt
klimatyczny w Kopenhadze zakończył się brakiem ogólnoświatowego porozumienia. Decyzje odłożono do następnego szczytu w Meksyku wyszczególniając
największe wyzwania. Należy ograniczać emisję gazów, które „podgrzewają” naszą atmosferę, przede wszystkim wdrażając tzw. „zielone technologie”, które są
kluczem do przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. Należy również chronić lasy,
które są najtańszym, bo naturalnym sposobem eliminacji CO2 z atmosfery. Ograniczyć globalny wzrost temperatury do maksymalnie 2 stopni Celsjusza. Z badań naukowych wynika, że będzie to możliwe tylko wtedy, jeżeli globalny poziom
emisji gazów cieplarnianych przestanie wzrastać w roku 2020 i zostanie zmniejszony o 50% w stosunku do roku 2050.
Żmudne obrady podczas szczytu w Meksyku, który miał miejsce w grudniu
2010 r., doprowadziły do przyjęcia „zrównoważonego pakietu decyzji”, stanowiącego fundament nowego porozumienia. Przyjęcie „pakietu” przełamuje impas w prowadzeniu prac nad nowym globalnym porozumieniem klimatycznym i przywraca
wiarę w możliwość jego osiągnięcia w wieloletnim procesie negocjacyjnym pod
nadzorem Organizacji Narodów Zjednoczonych. Zawarte porozumienie stanowi
solidny fundament do prowadzenia pracy w celu przyjęcia zobowiązań wszystkich
krajów podczas kolejnej konferencji klimatycznej w Durbanie, w RPA w 2011 r.
Podczas konferencji w Durbanie przyjęto pakiet rozwiązań prowadzących do
nowego porozumienia klimatycznego w 2015 roku. Zgodnie z decyzją konferencji, pakiet ma status prawnie obowiązującego dokumentu, wiążącego wszystkie
kraje świata. Uzgodniony pakiet zawiera mapę drogową dojścia do nowego porozumienia w 2015 roku, które obowiązywałoby po 2020 roku. Po długich negocjacjach do poparcia mapy drogowej udało się namówić głównych emitentów CO2:
USA, Chiny i Indie. Przedłużone zostało poza 2012 rok, obowiązywanie klimatycznego protokołu z Kioto na drugi okres rozliczeniowy. Unia Europejska od lat
90-tych ubiegłego stulecia podejmuje wysiłki na rzecz ochrony klimatu i rozwoju
odnawialnych źródeł energii. Jednym z najważniejszych aktów było przyjęcie Pakietu Klimatycznego (3 x 20), który zobowiązuje kraje członkowskie do redukcji
emisji gazów cieplarnianych o 20% do 2020 roku, 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, będąca
jednym z elementów pakietu klimatyczno-energetycznego, nakłada również na
Polskę cele do 2020 roku w postaci wzrostu udziału energii odnawialnej w bilansie
energii finalnej do 15% oraz do 10 % biopaliw w rynku paliw transportowych. Re-
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alizację zobowiązań Polska określiła w dokumencie „Polityka energetyczna Polski do roku 2030”. Szczegóły podejmowanych prac zostały opisane w Krajowym
Planie Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych przyjętym przez Rząd
w grudniu 2010 r. Dokument został przesłany do Komisji Europejskiej i będzie
podstawą do przyjęcia ustawy o odnawialnych źródłach energii w naszym kraju. Rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii wpisuje się w przygotowany dokument rządowy pn. „Zarys kierunków rozwoju obszarów wiejskich”.
Dokument przedstawia koncepcję wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, która zakłada, że funkcja społeczna i ekonomiczna obszarów wiejskich nie
sprowadza się już tylko do produkcji surowców rolnych (w przypadku rolnictwa)
i zapewnienia miejsca dla tej produkcji (obszary wiejskie), a w coraz większym
stopniu polega na dostarczeniu innych dóbr i realizacji funkcji istotnych z punktu
widzenia społeczeństwa oraz zapewnienia możliwości zrównoważonego rozwoju
społecznego i gospodarczego, z uwzględnieniem zasobów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych oraz kapitału ludzkiego i społecznego.
Programy i strategie rządowe, które wyznaczają krajowe cele dla odnawialnych
źródeł energii (OZE) na rok 2020, tworzą pole do dynamicznego ich rozwoju
w okresie najbliższych lat i wzrostu udziału energii z OZE w bilansie energetycznym kraju oraz gmin i gospodarstw rolnych. Promowana równocześnie efektywność energetyczna u odbiorców końcowych sprzyjać będzie szybszemu wzrostowi
udziałów OZE. Pozytywną atmosferę tworzą też pierwsze kampanie informacyjne
dotyczące zielonej energii i projektowana ustawa o OZE. Zgodnie z decyzjami
Unii Europejskiej ustawa o OZE powinna być wprowadzona do końca 2010 r.
Brak ustawy mocno hamuje rozwój OZE. Jednak musi ona być spójna z prawem
energetycznym i prawem gazowym. Projektowana ustawa o odnawialnych źródłach energii w dużej mierze promuje rozproszone źródła energii z odpowiednim
wsparciem finansowym takich przedsięwzięć. W projektowanej ustawie pojawiają
się nowe określenia:
 mała instalacja – instalacja odnawialnego źródła energii o zainstalowanej
łącznej mocy elektrycznej powyżej 40 kW do 200 kW lub zainstalowanej
łącznej mocy cieplnej lub chłodniczej powyżej 70 kW do 300 kW;
 mikroinstalacja – instalacja odnawialnego źródła energii o zainstalowanej
łącznej mocy elektrycznej do 40 kW lub zainstalowanej łącznej mocy cieplnej lub chłodniczej do 70 kW;
W projektowanej ustawie podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej
w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, ciepła lub chłodu z odnawialnych
źródeł energii w instalacjach odnawialnego źródła energii w mikro instalacjach
i małych instalacjach nie wymaga uzyskania koncesji. Wytwórca energii elektrycznej, ciepła lub chłodu z odnawialnych źródeł energii w mikro instalacji bę-
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dący osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, który wytwarza
energię elektryczną, ciepło lub chłód w celu zużycia na własne potrzeby, może
sprzedać nadwyżkę niewykorzystanej energii elektrycznej wytworzonej przez niego w mikro instalacji i wprowadzić do sieci dystrybucyjnej. Sprzedaż taka, nie
stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie działalności gospodarczej.
Projektowana ustawa wychodzi naprzeciw oczekiwaniom środowisk wiejskich. Lokalne wytwarzanie energii na własne potrzeby powoduje uniezależnienie od dostaw energetyki przemysłowej. Natomiast oddawanie nadwyżek do sieci
powoduje powstawanie nowych miejsc pracy, stwarza dodatkowe dochody dla
gospodarstw, podnosi parametry dostarczanej energii zwłaszcza na końcu sieci,
obniża straty przesyłowe.

3. Źródła OZE
Rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii to czyste środowisko. Odnawialne źródła energii nie emitują gazów cieplarnianych – tak jest w przypadku
energii wody, wiatru czy słońca, albo też – jak w przypadku spalania biomasy. Biomasa to najstarsze wykorzystywane odnawialne źródło energii. Biomasa to cała
istniejąca na Ziemi materia organiczna, wszystkie substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego ulegające biodegradacji. Biomasą są resztki z produkcji rolnej, pozostałości z leśnictwa, odpady przemysłowe i komunalne. Biomasę możemy
wykorzystać do produkcji biogazu. Wykorzystanie biogazu powstałego w wyniku
fermentacji beztlenowej biomasy ma przed sobą ogromną przyszłość w naszym
kraju, zważywszy na pokaźny potencjał surowcowy istniejący w rolnictwie.
Potencjał energetyczny rolnictwa, docelowo wskazuje na możliwości pozyskania substratów, niezbędnych do wytworzenia 5-6 mld m3 biogazu rocznie, o czystości gazu ziemnego wysokometanowego i może pokryć ok. 25% potrzeb kraju.
Zakłada się wykorzystanie w pierwszej kolejności produktów ubocznych rolnictwa, płynnych i stałych odchodów zwierzęcych oraz produktów ubocznych i pozostałości przy wytwarzaniu żywności w zakładach rolno-spożywczych. W sektorze przetwórstwa mięsnego rocznie produkuje się około 661 tys. ton odpadów,
a około 377 tys. ton odpadów uzyskuje się z przetwórstwa owoców i warzyw, które
są dobrym substratem dla biogazowni. Polskie rolnictwo produkuje rocznie około
81 000 tys. ton obornika i około 35 mln m3 gnojowicy z czego około 30% może
być wykorzystana do produkcji biogazu. Z trwałych użytków zielonych można
pozyskać około 2300 tys. ton biomasy traw do wykorzystania energetycznego, bez
szkody dla produkcji pasz i wytworzyć 1,1 do 1,7 mld m3 biogazu. Wiele łąk jest
koszonych tylko jeden lub maksymalnie dwa razy w roku. Trójkośne użytkowanie
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jest najbardziej efektywne, jednak trzeci pokos jest niewykorzystywany paszowo,
a może być źródłem biomasy. Źródłem substratu dla biogazowni mogą być odpady powstające podczas pielęgnacji terenów zieleni ogólnodostępnej i osiedlowej.
Zbierana biomasa z tych terenów jest najczęściej palona, przyczyniając się do emisji gazów i pyłów. Jak widać do produkcji biogazu można wykorzystywać biomasę
różnego pochodzenia, a zwłaszcza tą, która jest uciążliwa dla środowiska i wymaga właściwej technologii składowania i utylizacji. Wielu przedsiębiorstwom prawidłowe zagospodarowanie produktów ubocznych i odpadów przysparza sporo
problemów, bowiem obecne przepisy prawne są rygorystyczne w zakresie utylizacji. Przetwarzanie produktów ubocznych i odpadowych na biogaz ma istotne znaczenie dla ochrony środowiska, przy jednoczesnym pozyskiwaniu czystej energii.
Przewiduje się również uprawę roślin z przeznaczeniem na substraty dla biogazowni rolniczych. Istnieje możliwość przeznaczenia docelowo na ten cel około 700 tys. ha, co nie zakłóci zabezpieczenia krajowych potrzeb żywnościowych.
Wyszacowano, że na cele energetyczne możemy przeznaczyć ponad 4 mln ton
nadwyżek słomy. Wykorzystując produkty uboczne z rolnictwa, w dużej mierze
przyczynimy się do ochrony środowiska.
W Polsce, pośród wszystkich odnawialnych źródeł energii, największe zainteresowanie budzi biomasa, w tym produkty uboczne z rolnictwa. Decydują o tym
następujące okoliczności:
 wyprodukowanie jednostki energii z biomasy wymaga kilkakrotnie mniejszych nakładów inwestycyjnych niż inne rodzaje energii odnawialnej;
 biomasa, w zależności od jej składu chemicznego, może być przeznaczana
do bezpośredniego spalania, wykorzystywana do produkcji biogazu lub
przetwarzana na płynne paliwa silnikowe (biodiesel lub bioetanol);
 w krajach rozwiniętych gospodarczo występuje nadprodukcja artykułów
żywnościowych i uzasadnione jest wykorzystanie części użytków rolnych
do produkcji biomasy na cele nie żywnościowe. Utworzenie nowego kierunku produkcji rolniczej (rolnictwo energetyczne) tworzy nowe miejsca pracy
w rolnictwie i jego otoczeniu, stabilizuje rynek artykułów rolnych, powiększa dochody rolnicze, co stymuluje rozwój przemysłu lokalnego i obszarów
wiejskich;
 ochrona środowiska przyrodniczego poprzez ograniczenie emisji tlenków
azotu i zamknięty obieg CO2. W przypadku spalania biopaliw uwalnia się
maksymalnie taka ilość CO2, jaką rośliny pobrały z atmosfery w procesie
fotosyntezy;
 poprawa bezpieczeństwa energetycznego kraju, w naszych warunkach ma
to szczególnie duże znaczenie w odniesieniu do paliw płynnych, gdyż krajowe wydobycie ropy naftowej w Polsce wynosi tylko około 0,65 mln ton.
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Polska w UE jest postrzegana jako kraj o dużym potencjale produkcji biomasy,
gdyż pod ten kierunek produkcji możemy przeznaczyć około 1,6 mln ha użytków
rolnych. Tak więc rolnictwo musi pogodzić produkcję żywności i pasz, która powinna być lokalizowana na lepszych glebach, z produkcją na cele energetyczne prowadzoną na glebach o ograniczonej przydatności rolniczej. Są to z reguły gleby wadliwe, czyli bardzo ciężkie (okresowo nadmiernie uwilgotnione, o niekorzystnych
stosunkach powietrzno-wodnych) oraz gleby średnie i lekkie (okresowo nadmiernie przesuszone). Warunki takie spełnia wierzba krzewiasta. Wierzba wyróżnia się
bardzo dużymi przyrostami suchej masy drewna, które w zależności od warunków
siedliskowych, odmiany i częstotliwości zbioru, wynoszą 12-19 ton suchej masy/ha/
rok. Oznacza to, że produkcja biomasy wierzby jest 4-, 6-krotnie większa od rocznych przyrostów drewna w lasach. Na produkcję wierzby ponosi się również małe
nakłady energetyczne (roślina wieloletnia - okres użytkowania plantacji 20-25 lat,
której uprawa wymaga małego zużycia nawozów i chemicznych środków ochrony
roślin, a także tanie są sadzonki (zrzezy). Drewno wierzby może być wykorzystywane do bezpośredniego spalania, zaś nowocześniejszym rozwiązaniem jest jego zgazowanie w termogeneratorach. Wytworzony w tym procesie gaz drzewny może być
wykorzystywany do ogrzewania kotłów cieplnych lub energetycznych. W najnowszych propozycjach zakłada się również możliwość przerobu wierzby na alkohol
metylowy (metanol), który w niedalekiej przyszłości może być wykorzystywany do
zasilania ogniw paliwowych, które mogą zastąpić tradycyjne silniki wewnętrznego
spalania. Czynnikiem ograniczającym uprawę wierzby są jej duże potrzeby wodne, z tego powodu wysokie plony uzyskuje się na glebach dobrych lub okresowo
nadmiernie uwilgotnionych, zaliczanych do kompleksów zbożowo - pastewnych.
Do traw szybko rosnących należy Miscanthus. Gatunki traw należące do tego rodzaju pochodzą głównie z Japonii, Chin oraz dawnych Indochin. Są to trawy wieloletnie o stosunkowo małych wymaganiach glebowych i wyróżniające się bardzo
dużą produkcją suchej masy, dochodzącą nawet do 30 t/ha. W wielu krajach Europy
Zachodniej prowadzi się intensywne prace nad hodowlą nowych klonów i możliwością uprawy miskanta olbrzymiego. Innym gatunkiem roślin wieloletnich, który
może dostarczać dużych plonów biomasy jest ślazowiec pensylwański. Plantacje
mogą być zakładane poprzez wysiew otoczkowanych nasion lub pikowanie sadzonek. Wstępnie szacuje się, że okres użytkowania plantacji może wynosić około 20
lat. Plonem użytkowym uzyskiwanym corocznie są zdrewniałe i zaschnięte łodygi,
które zbiera się w formie zrębków. Wykorzystanie biomasy do celów energetycznych
należy postrzegać bardziej lokalnie. Znawcy problemu podają, że odległość dostaw
nie powinna przekraczać 50 km. Lokalne wykorzystanie biomasy musi uwzględniać
technologię spalania, ponieważ różnorodność biomasy sprawia, że istnieje konieczność stosowania odpowiedniej konstrukcji kotłów do jej spalania.
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W ostatnich latach obserwuje się przyśpieszony rozwój technologii spalania
biomasy stałej. Produkowane są obecnie kotły o różnych mocach z automatycznie sterowanym procesem podawania paliw stałych w postaci drewna, zrębków
drzewnych, pelletu lub ziarna owsa, brykietu, bel lub kostek ze słomy. Sprawności
tych kotłów przekraczają 90%, a emisje gazów szkodliwych i pyłów są porównywalne z emisjami z najlepszych kotłów olejowych i gazowych z tą przewagą, że
dla biopaliw bilans CO2 jest równy zero. Rząd zamierza doprowadzić do tego, aby
biomasa, która jest podstawowym zasobem energii odnawialnej w Polsce, była
wykorzystywana przede wszystkim lokalnie. Takie podejście jest ze wszech miar
korzystne. Wpływa na pożądany rozwój generacji rozproszonej, która ogranicza
straty na przesyle energii i podwyższa bezpieczeństwo energetyczne. Jednocześnie
wykorzystanie energetyczne biomasy w miejscu jej powstawania zmniejsza koszty
jej transportu, i co jest szczególnie ważne, nie wywołuje dodatkowych emisji zanieczyszczeń, w tym gazów cieplarnianych.
Energia promieniowania słonecznego w Polsce szacowana jest na poziomie od
3,3 do 4 GJ m2 rocznie i z powodzeniem może być wykorzystana w kolektorach
płaskich, rurowych próżniowych lub skupiających, wykorzystując energię cieplną. Stosując panele fotowoltaiczne możemy energię słońca przetworzyć w energię
elektryczną. W ostatnim czasie obserwuje się dynamiczny rozwój wykorzystania
promieniowania słonecznego. Podobny dynamiczny rozwój notuje energetyka
wiatrowa. Budowane są nie tylko duże farmy wiatrowe, ale również małe przydomowe wiatraki o pionowej i poziomej osi obrotu.
W coraz większym zakresie wykorzystywany jest „biały węgiel”, czyli energia
skupiona w przemieszczających się masach wody. Spośród elektrowni wodnych
najbardziej rozpowszechnione są te zasilane energią spadku rzek. Do rzadkości
należą wciąż elektrownie wykorzystujące energię pływów morskich. Oprócz elektrowni zbudowanych na dużych rzekach coraz większe zainteresowanie budzi budowa lub odbudowa małych elektrowni wodnych na małych ciekach, skutecznie
uzupełniając lokalne niedobory energii elektrycznej. Istnieją tutaj bardzo duże
rezerwy. W UE największy udział w wytarzaniu czystej energii ze spadku wód
ma Austria – 39,4 %, Szwecja – 37,0 %, Słowacja – 32,9%, w Polsce tylko – 3,4 %.
Nowym kierunkiem „czystej energii” jest wykorzystanie geotermii i pomp
ciepła. Wykorzystanie wód termalnych zyskuje coraz więcej zwolenników, ponieważ mamy na terenie kraju wiele takich pokładów. Wymaga to jednak wykonania
głębokich kosztownych odwiertów. Prostszym rozwiązaniem jest montaż pomp
ciepła, które mogą wykorzystać ciepło zawarte w powietrzu, wodzie lub gruncie.
Rozwój technologii i konkurencji na rynku powoduje, że rozwiązania te są coraz
tańsze i z powodzeniem można je zastosować w gospodarstwach rolnych.
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4. Podsumowanie
Wszystkie kraje członkowskie UE twierdzą, że wykorzystanie energii odnawialnej jest szansą na zahamowanie zmian klimatycznych oraz odzyskanie niezależności i suwerenności wielu państw świata. Coraz większe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii wiąże się z popularnością i nieszkodliwością dla środowiska
oraz z faktem, że ich zasoby uzupełniają się w naturalnych procesach. Racjonalne
wykorzystanie energii ze źródeł jest jednym z istotnych komponentów zrównoważonego rozwoju, przynoszącym wymierne efekty ekologiczno-energetyczne.
Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie paliwowo-energetycznym świata, przyczynia się do poprawy efektywności wykorzystania i oszczędzania zasobów surowców energetycznych, poprawy stanu środowiska poprzez
redukcję zanieczyszczeń do atmosfery i wód oraz redukcję ilości wytwarzanych
odpadów. W związku z tym wspieranie rozwoju tych źródeł staje się coraz poważniejszym wyzwaniem dla niemalże wszystkich państw świata. Wynika to z korzyści jakie przynosi ich wykorzystanie zarówno dla lokalnych społeczności - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa energetycznego, stworzenie nowych miejsc pracy
(w Niemczech powstało ponad 0,5 miliona nowych miejsc pracy przy OZE), promowanie rozwoju regionalnego, jak również korzyści ekologiczne, przede wszystkim ograniczenia emisji dwutlenku węgla.
Energia odnawialna to nasza przyszłość - to swego rodzaju perpetuum mobile,
które funkcjonuje w zgodzie ze środowiskiem i przynosi wiele pozytywnych zjawisk społecznych i ekonomicznych. Na drodze ku zachowaniu naszego dziedzictwa środowiskowego i zasobów naturalnych dla przyszłych pokoleń wskazany jest
rozwój „czystej energii”, która ograniczy zużycie zasobów kopalnych, powstrzyma
skażenie środowiska oraz ocali naturalne ekosystemy.
Przytoczone argumenty uzasadniają rozwój odnawialnych źródeł energii, są
szansą rozwoju obszarów wiejskich i są zgodne z opiniami wielu ludzi. Powszechna wiedza i przekonanie o konieczności oszczędzania energii oraz coraz szersze
wykorzystanie odnawialnych źródeł, będzie najważniejszym krokiem ludzkości
w stronę ochrony życia na Ziemi, a także gwarancją dalszego zrównoważonego
rozwoju naszej cywilizacji, a nie jej zmierzch.
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1.

Wstęp

Powierzchnia uprawy roślin strączkowych w Polsce jest stosunkowo nieduża
i wynosi ok. 1,6%, w tym odmiany pastewne zajmują ok. 1,2% [Mały Rocznik
Statystyczny Polski 2012]. Po trzech latach wzrostu powierzchni plantacji nasiennych roślin strączkowych w 2011 r. nastąpił 19% spadek, w porównaniu do
roku poprzedniego [Rynek środków produkcji dla rolnictwa – stan i perspektywy
2012]. W strukturze zasiewów dominują trzy gatunki, tj. łubin wąskolistny, groch
siewny oraz łubin żółty i stanowią one łącznie 90% powierzchni upraw strączkowych na nasiona. Sytuacja ta wynika w głównej mierze z braku zainteresowania
przemysłu paszowego wykorzystaniem roślin strączkowych uprawianych w Polsce na produkcję pasz. Polska rocznie dla zaspokojenia potrzeb paszowych importuje ok. 2 miliony ton śruty sojowej, która jest wykorzystywana przez krajowy
przemysł paszowy. Aż 97% śruty, jaka jest dostępna w handlu międzynarodowym
pochodzi z roślin genetycznie modyfikowanych i sprowadza się ją głównie z USA,
Kanady, Argentyny, Brazylii i Indii [Dzwonkowski, Hryszko 2011]. Import można by znacznie ograniczyć wykorzystując krajowe źródła białka, w tym nasiona
roślin strączkowych cechujących się odpowiednią jego zawartością. Aby tak się
stało, należy zorganizować produkcję w taki sposób, aby pojawiły się ekonomiczne zachęty do wytwarzania większych, jednolitych partii nasion. Niezbędne są
również badania dotyczące zwiększenia i stabilizacji plonów, zmniejszenia kosztów uprawy czy też ulepszenia przydatności nasion roślin strączkowych w żywie-
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niu zwierząt przez wyselekcjonowanie odmian, które zawierałyby mniejsze ilości
substancji niepożądanych.
Rośliny strączkowe odgrywają znaczącą rolę w produkcji roślinnej. Bardzo
ważną cechą tej grupy roślin jest zdolność do wiązania azotu atmosferycznego
przez bakterie korzeniowe, co ma duże znaczenie zarówno ekonomiczne, jak
i pro-ekologiczne. Wzbogacają kompleks sorpcyjny gleby, co zapobiega wypłukiwaniu składników pokarmowych. Ważną rolę powinien odgrywać również
czynnik ekonomiczny, gdyż przy aktualnych cenach nawozów azotowych, rolnicy
powinni coraz częściej sięgać po rośliny z tej grupy.
Uprawa roślin strączkowych w Polsce jest zróżnicowana regionalnie. Największą powierzchnię zasiewów wg danych GUS (2011) strączkowe pastewne zajmują w województwie warmińsko-mazurskim (18.068 ha), kujawsko-pomorskim
(14.598 ha) oraz wielkopolskim (14.830 ha). Natomiast odmiany jadalne dominują w województwie lubelskim (14.390 ha). Liczba gospodarstw rolnych zajmujących się uprawą roślin strączkowych jadalnych w 2010 roku wynosiła 29,1 tys.,
co stanowiło 2% ogólnej liczby gospodarstw rolnych prowadzących uprawy. Natomiast uprawę roślin strączkowych pastewnych prowadziło 58 tys. gospodarstw,
co stanowi 4% ogólnej liczby gospodarstw rolnych [Wyniki produkcji roślinnej
2011].
Zatem, głównym celem niniejszych badań było wstępne rozpoznanie czynników wpływających na rozwój produkcji roślin strączkowych przeznaczanych na
cele towarowe lub paszowe w wielkoobszarowych przedsiębiorstwach rolnych. To
właśnie m.in. duże gospodarstwa rolne mogą potencjalnie stać się ważnym ogniwem w łańcuchu marketingowym krajowego przemysłu paszowego, dostarczając
odpowiednio duże partie surowców do zakładów paszowych. Kategoria przedsiębiorstw wielkoobszarowych jest przykładem podejścia tradycyjnego, w którym
rozmiar działalności utożsamiany jest z wielkością posiadanego zasobu [Kasztelan, 2009]. Stąd też w niniejszym artykule posłużono się kategorią przedsiębiorstwa rolnego, czyli wielkoobszarowego podmiotu prowadzącego działalność
ukierunkowaną na potrzeby rynkowe (produkcję towarową).
Publikacja została przygotowana w ramach Obszaru badawczego 5. „Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju produkcji, infrastruktury, rynku i systemu obrotu, a także opłacalności wykorzystania roślin strączkowych na cele paszowe
w Polsce”, program wieloletni „Ulepszenie krajowych źródeł białka roślinnego, ich
produkcji, wykorzystania w paszach”.
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2. Materiał źródłowy
Badania mają charakter pilotażowy i przeprowadzone zostały w 2012 roku na
populacji 8 wielkoobszarowych przedsiębiorstw rolnych z województwa wielkopolskiego i 7 z województwa kujawsko-pomorskiego. Dobór przedsiębiorstw do
badań był celowy, co oznacza, że świadomie typowano jednostki do próby. Jako
kryteria doboru przyjęto: powierzchnię gospodarstwa (przedsiębiorstwa rolnego)
– minimum 200 hektarów użytków rolnych, prowadzenie produkcji towarowej,
a także prowadzenie pełnej księgowości. Do przeprowadzenia badań wykorzystano metodę wywiadu osobistego przy użyciu opracowanego kwestionariusza ankiet. Kwestionariusz ankiety został sporządzony z uwzględnieniem pytań otwartych, jak i zamkniętych. Zebrane informacje zostały poddane analizie, a następnie
opisane przy zastosowaniu metod statystyki opisowej (klasyczne miary położenia:
średnia arytmetyczna).

3. Charakterystyka badanych przedsiębiorstw rolnych
W badanych podmiotach powierzchnia gospodarstwa ogółem kształtowała się
w przedziale 290-3500 ha, natomiast średnia wielkość wynosiła 1199 ha. Zdecydowana większość badanych podmiotów dzierżawiła ziemię, głównie z Agencji
Nieruchomości Rolnych oraz od innych osób prawnych. Wśród klas bonitacyjnych gleby, przeważały kompleksy glebowe w III i IV klasie. 14 ankietowanych gospodarstw rolnych posiadało formę prawną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, natomiast 1 gospodarstwo prowadzone było, jako rolnicza spółdzielnia
produkcyjna. Zasiewy roślin strączkowych kształtowały się w przedziale 7-54 ha
i w odniesieniu do całkowitej powierzchni zasiewów były niewielkie. Główne kierunki produkcji roślinnej wśród analizowanych gospodarstw to przede wszystkim
zboża, rzepak oraz buraki cukrowe. W produkcji zbóż dominowały: pszenica,
kukurydza, jęczmień oraz pszenżyto. Kilka gospodarstw prowadziło także produkcję zwierzęcą, w której dominowała produkcja bydła mlecznego i mięsnego,
a także żywca wieprzowego. Badane gospodarstwa prowadziły sprzedaż płodów
rolnych bardzo często współpracując z firmami handlowymi. Ponadto, ważnymi
odbiorcami produktów były młyny, zakłady tłuszczowe, cukrownie, zakłady paszowe oraz zakłady mięsne. Ze względu na rodzaj zawieranych transakcji z kontrahentami, dominowały transakcje indywidulanie negocjowane oraz umowy
kontraktacyjne. Umowy kontraktacyjne najczęściej podpisywane były na okres
jednego roku, a w umowach tych stosowano różne systemy ustalania ceny.
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4. Wyniki badań
Wśród ankietowanych podmiotów jedynie 4 gospodarstwa posiadały rośliny
strączkowe w strukturze zasiewów: łubin żółty oraz groch pastewny (rysunek 1).
Rysunek 1
Czy w strukturze zasiewów posiadają Państwo rośliny strączkowe
przeznaczone na cele towarowe i/lub paszowe?

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Jako główny powód uprawy roślin strączkowych ankietowani wskazali, iż rośliny strączkowe poprawiają strukturę gleby, zwłaszcza jej żyzność i produktywność (rysunek 2). Kolejnym ważnym powodem jest wpływ roślin strączkowych
na wzrost plonów roślin następczych, gdyż pozostawiają one dobre stanowisko
dla wielu gatunków. Dwóch respondentów upatruje również ważną rolę fitosanitarną tej grupy roślin, jako zielony nawóz, a także zdolność wiązania wolnego
azotu atmosferycznego, co skutkuje wzbogaceniem gleby w ten składnik. Jedno
z ankietowanych przedsiębiorstw wykorzystuje rośliny strączkowe we własnym
gospodarstwie jako pasze dla zwierząt, natomiast nikt z ankietowanych nie wskazał, iż produkcja strączkowych jest opłacalna. Nie udzielono także żadnej odpowiedzi w przypadku podejmowania tego rodzaju produkcji z uwagi na możliwe
do uzyskania dopłaty. Obecnie rolnicy w Polsce mogą uzyskać specjalną płatność
obszarową do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych. Dopłaty te zostały zwiększone i wpłynęły na wzrost zainteresowania rolników tego typu uprawą. Powierzchnia zasiewów w 2009 roku wynosiła 123 tys. ha,
a w 2011 roku zwiększyła się do 163 tys. ha, tj. o ok. 40%. Wskazuje to, że głównymi barierami w rozwoju produkcji roślin strączkowych są czynniki ekonomiczne,
a szczególnie niewielki popyt ze strony odbiorców (zakładów paszowych), dla których podstawowym surowcem w produkcji pasz jest importowana śruta sojowa.
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Rysunek 2
Powody wprowadzenia do struktury zasiewów roślin strączkowych
w badanych przedsiębiorstwach rolniczych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Wśród powodów dotyczących nie wprowadzenia roślin strączkowych do
struktury zasiewów, najczęściej wymieniane są czynniki ekonomiczne, a także
agrotechniczne (rysunek 3). W zakresie czynników ekonomicznych, największa
liczba wskazań dotyczyła niskiej opłacalności roślin strączkowych, a także braku
rynku zbytu, co wskazuje, że niskie jest zapotrzebowanie zakładów paszowych na
te właśnie surowce. Wśród czynników agrotechnicznych, najczęściej wymieniana
była niestabilność plonów roślin strączkowych.
Czynnikami, które mogłyby zdecydować o wprowadzeniu przez ankietowanych roślin strączkowych do struktury zasiewów, najczęściej wymieniane było
zwiększenie dopłat do produkcji (tabela 1). Ankietowani uznali także, że nie bez
znaczenia są dopłaty do zakupu materiału siewnego. Ważnymi czynnikami w tym
zakresie było także zwiększenie opłacalności uprawy poprzez obniżenie kosztów
produkcji, a także większa przydatność na cele paszowe. Kilka wskazań dotyczyło
także ułatwień związanych ze sprzedażą roślin strączkowych oraz ulepszenia genetycznego dostępnych odmian tych roślin.
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Rysunek 3
Powody nie wprowadzenia roślin strączkowych do struktury
zasiewów w gospodarstwach

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Tabela 1
Jakie czynniki mogłyby zdecydować o wprowadzeniu lub
zwiększeniu areału uprawy roślin strączkowych?
Wyszczególnienie

Liczba
wskazań

zwiększenie dopłat do upraw roślin motylkowych

7

zwiększenie dopłat do zakupu materiału siewnego

3

zwiększenie opłacalności przez uproszczenie technologii produkcji (obniżenie kosztów uprawy)

3

zwiększenie opłacalności przez poprawienie (ulepszenie) genetyczne (poprawienie plenności,
mniejsza podatność na choroby)

2

uproszczenie procedur związanych z wnioskami o dopłaty

0

zwiększenie przydatności na cele paszowe

3

możliwość łatwej sprzedaży

3

inne np. odporność na suszę

1

nie wiem

0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.
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Na rysunku 4. przedstawiono odpowiedzi respondentów dotyczące wzrostu
areału upraw roślin strączkowych w przypadku poprawy opłacalności. Ankietowania uznali, że gdyby produkcja roślin strączkowych zapewniała opłacalność
porównywalną do produkcji pszenicy lub żyta, areał uprawy tych roślin w gospodarstwach wzrósłby, co najwyżej do 20%. Tylko jedna odpowiedź wskazywała na wzrost areału upraw w zakresie 41-60%. Dane te świadczą wyraźnie, że
obecnie znaczenie tych roślin w grupie gospodarstw wielkoobszarowych jest niewielkie. Gospodarstwa byłyby skłonne zwiększać produkcję, jednak w obecnych
warunkach rynkowych możliwości te są ograniczone. Przy dużej dominacji zbóż
w strukturze zasiewów gospodarstw rolnych, to właśnie rośliny strączkowe mogłyby stać się ważnym elementem płodozmianu.
Rysunek 4
W przypadku poprawy opłacalności produkcji roślin strączkowych
(na poziomie opłacalności pszenicy lub żyta) o ile % zwiększyłbyś/a w swoim
gospodarstwie areał uprawy tych roślin?

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Obecnie poza zbożami, w strukturze produkcji roślinnej w wielkoobszarowych gospodarstwach rolnych dominują rośliny przemysłowe, a w szczególności rzepak oraz buraki cukrowe. W celu stabilnego zwiększenia produkcji roślin
strączkowych wykorzystywanych na cele paszowe w Polsce, należy stworzyć odpowiednie warunki do rozwoju tego rodzaju produkcji, a szczególne znaczenie
mają tu warunki ekonomiczne. Bardzo ważnym aspektem jest podejmowanie
działań ukierunkowanych na sferę popytową, czyli promocja rodzimych źródeł
białka roślinnego wśród producentów pasz. Zwiększenie dopłat do produkcji roślin strączkowych spowoduje wzrost zainteresowania rolników tego typu uprawami, jednak problemem wciąż pozostanie brak stabilnego rynku zbytu.

Czynniki wpływające na rozwój produkcji roślin strączkowych ...

97

Wnioski
Na podstawie przeprowadzonych badań pilotażowych realizowanych w ramach rządowego programu wieloletniego, sformułowano następujące wnioski:
1. W badanych przedsiębiorstwach rolnych udział roślin strączkowych
w strukturze zasiewów był niewielki. Zaledwie kilka ankietowanych podmiotów prowadziło produkcję łubinu żółtego oraz grochu pastewnego.
2. Respondenci wskazali, że głównymi powodami wprowadzenia roślin strączkowych do struktury zasiewów były poprawa struktury gleby oraz wpływ
roślin strączkowych na wzrost ilościowy i jakościowy plonów roślin następczych.
3. Wśród powodów dotyczących nie podejmowania tego rodzaju produkcji,
ankietowani uznali, że rośliny te cechuje niska opłacalność produkcji oraz
niestabilność plonów. Ważnym powodem w tym zakresie był także brak
rynku zbytu.
4. W opinii ankietowanych, czynnikami, które mogłyby zdecydować o wprowadzeniu lub zwiększeniu areału upraw tych roślin były przede wszystkim
dopłaty do produkcji roślin motylkowatych. W przypadku poprawy opłacalności roślin strączkowych, badane gospodarstwa zwiększyłyby areał uprawy
tych roślin, jednak wzrost ten nie byłby znaczący i wyniósłby poniżej 20%.
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OWADY W ŻYWIENIU CZŁOWIEKA
I ZWIERZĄT DOMOWYCH
1. Wstęp
W drugiej połowie 2012 roku światowe media podały wiadomość o narodzeniu
się siedmiomiliardowego mieszkańca naszej planety. Przekroczenie kolejnej granicy zaludnienia Ziemi wywołało wiele komentarzy, w tym dotyczących przyszłego
wyżywienia, zwiększającej się liczby ludzi. W ogólnych założeniach przyjmuje się,
że do 2050 roku liczba ludności Ziemi wzrośnie do 9 mld osób. W tym czasie wymagany będzie wzrost produkcji żywności o 70%, a zwiększenie areału użytków
rolnych, biorąc pod uwagę realne możliwości, będzie możliwe jedynie o 20%.
Rolnictwo już raz w swojej historii w latach 1965 – 1990 dokonało skokowego
wzrostu produkcji płodów rolnych. Produkcja pszenicy, ryżu i kukurydzy zwiększyła się wtedy o około 100%, a jęczmienia o około 60%. Wzrost ten zawdzięczano
postępowi biologicznemu, ale także, a może przede wszystkim znacznej chemizacji rolnictwa, nawozom mineralnym i chemicznym środkom ochrony roślin, oraz
znacznemu wzrostowi zużycia energii i wykorzystania maszyn [Pruszyński 2009].
Obecnie rolnictwo znajduje się jednak w innej sytuacji. Wymagania ochrony środowiska, wymagania konsumentów, a także uwarunkowania ekonomiczne
i polityczne powodują, że w tworzeniu nowych technologii produkcji i zwiększaniu plonów trzeba będzie uwzględnić:
 zasady zrównoważonego rolnictwa,
 ochronę bioróżnorodności i środowiska,
 sprostanie wymaganiom opinii publicznej w zakresie jakości produktów
spożywczych,
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zmiany klimatyczne,
 redukcję gazów cieplarnianych,
 zmienne uwarunkowania ekonomiczne i polityczne wpływające na rozwój
rolnictwa,
 zabezpieczenie dochodów finansowych rolników.
W przedstawionej powyżej sytuacji i mając na uwadze ograniczone możliwości szybkiego wzrostu produkcji rolnej, w poszukiwaniu alternatywnych źródeł
pożywienia dla stale rosnącej liczby ludności, coraz częściej bierze się pod uwagę
hodowlę i wykorzystanie jako pokarm dla ludzi oraz dla zwierząt gospodarskich
różnych stadiów rozwojowych owadów.


2. Gromada: Owady (Insecta)
Nie jest celem tego opracowania szerszy opis Gromady owadów (Insecta), bardzo dużo informacji można bez trudu znaleźć w prasie fachowej i popularno-naukowej [Boczek 2001], a jedynie zwrócenie uwagi na znaczenie przedstawicieli tej
Gromady w środowisku i życiu człowieka. Dla rolnictwa i ogrodnictwa owady to
duża grupa szkodników, które konkurują z producentem roślin o pokarm i mogą
doprowadzić do znacznych strat w plonach i które przy osiągnięciu określonej
liczebności należy zwalczać stosując najczęściej chemiczne środki ochrony roślin.
Jednocześnie jest to grupa niezwykle pożytecznych organizmów, w tym pszczoły miodnej i innych zapylaczy, bez działalności których nie można by uzyskać
plonu wielu roślin uprawnych, a także drapieżców i pasożytów ograniczających
liczebność szkodników. Opinia rolnika o znaczeniu i roli owadów w jego życiu
i gospodarce nie jest więc jednoznaczna i jest różna w zależności od aktualnej
sytuacji w uprawach.
Owady, których liczbę gatunków występujących na ziemi ocenia się w przybliżeniu na 2 mln, stanowią niezwykle ważny, jeżeli nie najważniejszy element
środowiska naturalnego. Swoją biomasą owady przewyższają wszystkie inne zwierzęta żyjące na kuli ziemskiej. Przede wszystkim owady służą jako pokarm wielu
gatunkom zwierząt. Należą tu, odżywiające się owadami ryby, ale także wiele gatunków ptaków, choćby jaskółki, sikorki i wiele innych.
Naliczono m.in. 202 gatunki ptaków zjadających szarańczę [Huis van 2013],
a w Polsce podjęto badania nad wykorzystaniem bażantów w ograniczaniu liczebności stonki ziemniaczanej. Owady stanowią ważną część pokarmu dla ropuch,
żab, jaszczurek, węży i żółwi. Nie gardzą też różnymi stadiami rozwojowymi owadów ryjówki, nietoperze czy krety. Również wiele gatunków ssaków chętnie zjada
larwy czy poczwarki owadów, poszukując ich jak np. dziki, w ściółce leśnej. Szympansy niektórych gatunków spędzają nawet 60% czasu łowiąc termity, przy czym
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korzystają nawet z 20 różnych prostych narzędzi, które wykorzystują w określonej
kolejności do ich chwytania [Ranbenheimer i Rothman 2013].

3. Wartość odżywcza owadów
W tabelach 1 i 2 podano zawartość składników pokarmowych obecnych
w owadach, a przydatnych w żywieniu człowieka.
Tabela 1
Porównanie niektórych cech jadalnych gatunków owadów
mucha domowa, larwa

6,07

białko
%
56,8

świerszcz domowy,
chrząszcz
mącznik młynarek, larwa

5,34

64,2

9,4

0,14

0,99

0,13

0,41

58

6,49

45,3

5,7

0,11

0,77

0,21

0,77

43

mącznik młynarek poczwarka

6,43

54,1

5,1

0,18

0,83

0,28

0,93

42

Gatunek, stadium

kcal/g

włókno
%
18,0

Ca
%
0,59

P
%
1,13

Mg
%
0,30

K
%
1,36

Fe
ppm
658

Źródło: Bernard i in., 1997.

Zawartość składników pokarmowych w wybranych owadach,
mięsie wołowym i rybach w 100 g próbach

Tabela 2

Wyszczególnienie

Tłuszcz
Kcal

Białko
(g)

Żelazo
(mg)

Tiamina
wit.B1
(mg)

Ryboflawina
wit. B2
(mg)

Niacyna
wit.PP
(mg)

Termity
(Macrotermes subhyanlinus)
Gąsienice
(Usata terpsichore)
Chrząszcze
(Rhynchophorus phoenicis)

613

14.2

0.75

0.13

1.15

0.95

370

28.2

35.5

3.67

1.91

5.2

562

6.7

13.1

3.02

2.24

7.8

219

27.4

3.5

0.09

0.23

6.0

170

28.5

1.0

0.08

0.11

3.0

Wołowina
(chude mięso)
Ryba
(gotowany dorsz)

Źródło: Sivastaw i wsp. 2009.

Z przedstawionych danych wynika, że owady jako pokarm dla ludzi i zwierząt stanowią dobre źródło białka, tłuszczu (z dużą zawartością kwasów tłuszczowych nienasyconych), witamin, minerałów i aminokwasów i żelaza (Tabela 2).
W niektórych owadach stwierdza się spore ilości witamin z grupy B, witaminy
E i betakarotenu. Ciało owadów zawiera chitynę, a ta zawiera około 7% azotu.
U niektórych ssaków zjadających owady występuje w przewodach pokarmowych
e-chitinaza –enzym rozkładający chitynę. Strawialność chityny u ssaków waha się
od 2 do 20%.
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Głównym problemem wykorzystania owadów jako pożywienie jest mała
w nich zawartość wapnia i dlatego przemysłowo przygotowywane pasze z owadami są wzbogacane o wapno. Przy masowej produkcji określonych gatunków
owadów dostarcza się w diecie również spore ilości wapnia [Bernard i in. 1997].
Niestety niekiedy owady mogą także zawierać w ciele toksyny, np. toksyczne metabolity roślin. Ponieważ są zwierzętami zmiennocieplnymi, nie wykorzystują
metabolicznej energii dla utrzymania stałej temperatury ciała. Ponadto ich stopień przekształcania pobranej energii w masę ciała jest wysoki. Larwy świerszcza
były dwa razy bardziej w tym względzie efektywne w porównaniu z kurczakiem,
czterokrotnie w porównaniu ze świnią i dwunastokrotnie w porównaniu z krową
[van Huis 2013].
Poczwarki muchy domowej zawierają ponad 60% białka z właściwymi dla
człowieka proporcjami aminokwasów: arginina, lizyna i metionina. Zawierają
także spore ilości kwasów tłuszczowych: linolowego (omega-6) i linolenowego
(omega-3), a nie zawierają kwasów niepożądanych, długołańcuchowych, polynienasyconych (podobnie jak to jest w mięsie ryb i drobiu).
W owadach znajdowano większe stężenia żelaza, cynku i wapnia niż w wołowinie. W wielu owadach znajdowano spore ilości witamin B, E i betakarotenuprowitaminy witaminy A. Ponieważ owady te żywią się roślinami, uważane są za
pożywienie „czyste“. Szczury zawsze preferowały owady jako pokarm w porównaniu z jakimkolwiek pokarmem roślinnym [Raubenheimer i Rothman 2013].
W związku z wzrostem liczby ludności, wymagań odnośnie pożywienia
a zwłaszcza mięsa, ocieplaniem się klimatu ceny żywności wzrastają i będą wzrastać. Może występować także deficyt żywności. Samo ocieplanie się klimatu może
powodować wzrost cen żywności i pasz o 18-21% [van Huis 2013]. Owady mogą
stanowić w tej sytuacji tanią, ogólnie dostępną rezerwę właściwego dla człowieka
pożywienia. Uzyskując je z masowej hodowli możemy dobierać gatunek i stadium
(najczęściej są to dorosłe larwy lub poczwarki posiadające mały procent części
niestrawnych), dostarczające w odpowiednich proporcjach pożądane składniki.
Owady bardzo różnią się zawartością wszystkich istotnych składników- zarówno
między gatunkami jak nawet między populacjami tego samego gatunku z różnych stanowisk. Na przykład w szarańczy, Locusta migratoria, stwierdzano około
40% białka, a w mrówce, Oxyia velox ponad 90%. Poziom kwasów tłuszczowych
w tych owadach zależał od stanowiska, od rodzaju pożywienia. Stwierdzano wahania u różnych gatunków w ilości białka między 8 a 91%, przeważnie ponad
50%, a nienasyconych kwasów tłuszczowych między 726 a 2 883 mg/100g [Buckens 2005; Raubenheimer i Rothman 2013]. Przy niedostatku żywności owady
mogą zaspokajać nasze potrzeby energetyczne, a przede wszystkim deficyt białka,
żelaza, witamin i minerałów.
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Rozpatrując przydatność owadów jako pokarm dla ludzi lub składnika pasz,
należy wziąć pod uwagę bardzo znaczne, przy chodowli owadów, ograniczenie
emisji gazów cieplarnianych, oszczędność powierzchni, ograniczenie odpadów
czy wreszcie możliwość przeznaczenia na produkcję żywności dla ludzi powierzchni rolnych, użytkowanych obecnie na paszę dla zwierząt.
Zwiększająca się produkcja mięsa wiąże się z istotnym wpływem na środowisko, powodując obecnie wzrost produkcji gazów cieplarnianych. Produkcja 1 kg
wołowiny -to emisja 8-14 kg, drobiu to 1,1 kg, wieprzowiny to 3,8 kg gazów cieplarnianych. Obecna produkcja mięsa na świecie, to produkcja 15-24% obecnie
emitowanych do atmosfery gazów cieplarnianych (w tym 28% metanu) [Fiala,
2008]. Ogólnie przyjmuje się, że dieta mięsna wymaga zużycia więcej energii,
wody, powierzchni niż system mleczno-jajeczno-wegetariański, który jest równocześnie bardziej zrównoważony [Rosegrant i in. 1999; Pimental 2003].
Owady jako zwierzęta zimnokrwiste nie zużywają takich ilości pokarmu jak
zwierzęta stałocieplne. Według Mikulak i Królasik (2012) na produkcję 1 kg mięsa wieprzowego zużywa się 3,6 kg paszy, drobiowego 2,2 kg, a świerszczy 1,7 kg
paszy. Paszą dla owadów mogą być różne produkty pochodzenia roślinnego lub
zwierzęcego i jak podaje Boczek (2001) do chowu termitów można wykorzystywać makulaturę i otrzymywać owady o zawartości mięsa ok 68%.
Również wartość czy bezpieczeństwo spożywania owadów jest znacznie większe w porównaniu do tradycyjnych mięs, przy produkcji których stosowane są
hormony, antybiotyki czy zwierzęta są karmione paszą zawierającą pozostałości
środków ochrony roślin. Mięso owadzie jest zdrowe, biorąc pod uwagę, że karma
dla nich nie może być traktowana chemicznymi środkami ochrony roślin oraz jest
dokładnie kontrolowana przy podawaniu.
Napisano wcześniej o oszczędności powierzchni. Tu należy podkreślić, że
część owadów jest wychwytywana w czasie ich masowych pojawów bez potrzeby
rozmnażania. W wielu krajach ludność oczekuje na nalot szarańczy czy zbiera
owady z pól uprawnych lub zadrzewień i zarośli. Również hodowla owadów jest
znacznie prostrza, wymaga mniej miejsca, prostrzego pokarmu i nie towarzyszy jej duża liczba odpadów. Hodowle wielu gatunków owadów opracowano już
przed wieloma laty dla celów eksperymentalnych i obecnie są gotowe technologie
rozmnażania. Tak więc wiele przemawia za zwiększeniem wykorzystania owadów
zarówno w żywieniu człowieka, jak i zwierząt.

4. Owady w żywieniu człowieka i paszach
Naliczono blisko 2000 gatunków owadów zjadanych przez człowieka na świecie. Wszyscy zjadamy owady (i roztocze) nieświadomie, średnio około 1,5 kg
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w ciągu życia, a 80% ludzi - świadomie, głównie mieszkańcy krajów rozwijających się, sub- i tropikalnych. Zjadane są wszystkie stadia, wielu rzędów owadów
[Boczek 2007)]. Owady są świadomie zjadane w wielu krajach, zwłaszcza w krajach rozwijających się, na wszystkich kontynentach, włącznie z Europą (Tabela 1).
W Polsce są już restauracje z daniami z owadów (np. „To Co To Je“ w Warszawie),
jest również ich masowa produkcja. Preferencje żywnościowe się zmieniają, czego
przykładem w Polsce może być sushi.
W Poznaniu [Mikulak, Królasik 2012] w jednej z restauracji można zamówić
m.in.
 roladkę drobiową faszerowaną mącznikiem młynarkiem i szpinakiem owiniętą w liść rzepaku,
 szarańczę i karaluchy peruwiańskie w cieście Kadafi,
 krem z jarmużu z wędzonym mącznikiem młynarkiem,
 ciasto czekoladowe z konikiem polnym.
Zainteresowanym polecamy kontakt na www.zjescpoznan.blogspot.com/2011
/12vine-bridge-awe-cuisine-i-bug-cuisine.html
Owady zjadane przez człowieka i jako pasze należą głównie do 5 rzędów:
chrząszcze (468 gatunków), błonkówki (351 gat.), termity (61 gat.), motyle (253
gat.) i prostoskrzydłe (267 gat.) (Tabela 3).
Wynika to przede wszystkim z ich masowych pojawów (przynajmniej okresowo), lub z faktu, że są bezskrzydłe, albo mało ruchliwe. Zjadane są także produkowane obecnie przemysłowo larwy pszczół i jedwabnika. W Laosie zbieranie świerszczy jest bardziej opłacalne niż chów bydła czy uprawa ryżu [van Huis
2013]. Oprócz masowej, przemysłowej produkcji owady łowione są na światło,
w siatki, pułapki wodne czy lepowe, z użyciem feromonów. Jeśli zbierany owad
jest szkodnikiem rośliny uprawnej, obniżanie jego liczebności jest równocześnie
elementem walki biologicznej z nim.
Tabela 3
Konsumpcja owadów w świecie
Rejon świata
Ameryka Pn i Pd

liczba gatunków
629

liczba krajów
23

Afryka

524

36

Azja

349

29

Kraje Pacyfiku

152

14

41

11

Europa

Źródło: Raubenheimer i Rothman, 2013.
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W niektórych krajach afrykańskich ponad połowę białka zwierzęcego dostarczają ludziom owady, w niektórych rejonach Amazonii - ponad ¼, a w wielu innych - stanowią tylko przysmak. Tak jest np. w Japonii i Włoszech. Zwykle
to raczej kobiety i dzieci zjadają owady, mężczyźni częściej mięso upolowanych,
większych zwierząt.
W Australii, w miarę ubytku liczby Aborygenów i ich bogacenia się, spada
korzystanie z owadów w diecie. Jednakżę obecnie następuje powrót do tradycyjnego pokarmu zwanego,,bush tucker“ uwzględniającego wykorzystanie owadów.
W Tajlandii zjadane są powszechnie owady kilkudziesięciu gatunków, ponadto
skorpiony i bardzo różne „sea food“ dostępne w handlu jako żywe, puszkowane, suszone lub w formie gotowych dań, o wysokiej strawialności. Aby przywabić
cenne jako przysmak szarańczaki wysiewa się poletka kukurydzy. W kraju tym
spożywanie poczwarek jedwabników jest na tyle powszechne, że w 1987 r. The
Nutrition Division of The Ministry of Publie Health dopuściło je jako uzupełnienie diety dla niedożywionych dzieci. Funkcjonuje też około 15 tysięcy ferm
hodujących świerszcze przeznaczone na pokarm dla ludzi [Mikulak, Królasik
2012]. Świerszcze te są produkowane i w dużych ilościach sprzedawane na eksport. Wielowiekowa jest tradycja spożywania owadów w Chinach, Japonii, Korei
Płd i krajach Oceanii.
Również obecnie posiłki, w skład których wchodzą owady są częste, zarówno
w żywieniu rodzin jak i restauracjach. Cesarz Japonii Hirohito (jak podawała prasa) po zabiegach chirurgicznych w 1987 roku zjadał zawsze do końca ryż podawany z owadami, nawet gdy nie miał apetytu i pozostawiał inne dania. Jest to o tyle
charakterystyczny przykład, że o ile w wielu krajach spożywanie owadów było
ważnym uzupełnieniem diety ludzi biednych, o tyle w Japonii potrawy z owadów
były i są spożywane przez wszystkie grupy społeczne.
W Nigerii owady uzupełniają brakujące w diecie zbożowej aminokwasy,
zwłaszcza lizynę [Buckkens 1997; Raubenheimer i Rothman 2013]. W niektórych
subsaharyjskich krajach ludność oczekuje na pojawienie się szarańczy, jako dostęp do brakującego w diecie białka. W niektórych rejonach świata dotychczas
zjada się owady nie tylko dla pożywienia, ale także jako lekarstwa na różne schorzenia jak np.: gorączka, kaszel, ciśnienie krwi, biegunka, alergia [Chakravorty
i in. 2011]. Szerzej, wykorzystanie owadów jako pokarm dla ludzi w różnych rejonach świata omówił De Foliart (1999).
Obecnie owady najczęściej są wykorzystywane w paszach, w zastępstwie
mączki rybnej i soji. W tym celu prowadzi się masowe hodowle głównie takich
gatunków jak: mucha domowa (Musca domestica), mącznik młynarek (Tenebrio
molitor), jedwabnik (Bombyx mori) lub zbiera się szarańczę (Schistocerca sp.). Zarówno w zachodnich jak i tropikalnych krajach larwy muchy domowej są doda-
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wane w ilości 10-15% do paszy dla drobiu. Wysuszone larwy są dodawane zamiast
mączki sojowej do różnych pasz (np. w Australii produkt handlowy o nazwie
Basics). Larwy mącznika młynarka są w niektórych krajach używane w zastępstwie soji w paszach w hodowlach ryb i drobiu. Podobnie poczwarki jedwabnika
[Hwangbo i in. 2009; van Huis 2013]. Przy doborze gatunku do masowej hodowli
i wykorzystywania jako pasza warto pamiętać, że karaczany, termity i chrząszcze
żukowate mają w swoich jelitach symbiotyczne bakterie produkujące metan i sporo go produkują [Hackstein i Stumm 1994].

5. Podsumowanie
Dla mieszkańców strefy umiarkowanej, a szczególnie Europejczyków i obywateli Ameryki Płn., z wyjątkiem Meksyku i krajów Ameryki Łacińskiej, traktowanie owadów jako stałego elementu naszej diety, wydaje się odległe, a dla wielu
osób niemożliwe. Wielowiekowa tradycja, kultura jedzenia i przyzwyczajenie do
ustalonych posiłków sprawiają, że obecność owadzich dań w niektórych restauracjach traktuje się jako ekstrawagancję i jeden ,,z wymysłów” obecnych czasów.
Uważne zapoznanie się z przedstawionym opracowaniem powinno skłonić do
pewnych refleksji. Wykazane wartości odżywcze owadów, łatwość ich hodowli,
dostępność, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, ograniczenie zanieczyszczenia środowiska czy wreszcie konieczność poszukiwania alternatywnych źródeł
białka i tłuszczu dla rosnącej liczby ludności, wyraźnie wskazują na zasadność tej
drogi w zwiększaniu produkcji żywności. Pamiętać też należy o możliwym ograniczeniu powierzchni użytkowanych gruntów rolnych oraz ograniczeniu stosowania nawożenia i chemicznych środków ochrony roślin.
Dodatkowymi argumentami są tu kraje i narody, które od bardzo dawna, jeżeli nie opierają swego wyżywienia na owadach, to organizmy te stanowią bardzo
ważną część ich diety. Ważnym pozostaje bezpieczeństwo konsumpcji owadów.
Potwierdzeniem natomiast uznania tego kierunku jako przyszłościowego zabezpieczenia żywności dla ludzi i paszy dla zwierząt domowych są międzynarodowe programy badawcze i zaangażowanie Światowej Organizacji ds. Wyżywienia
i Rolnictwa ONZ w ich realizację [Vantomme i wsp. 2012]. Na pewno nie nastąpi
to w najbliższych latach, ale przyzwyczajajmy się powoli do myśli o możliwości
konsumpcji owadów, chociaż wcześniej na pewno ich wykorzystanie będzie ukierunkowane na żywienie zwierząt. I tu chyba nikt nie ma zastrzeżeń, nawet biorąc
pod uwagę fakt, że za jajka z wolnego wybiegu, a więc takie, które znoszą kury
spacerujące po obejściu i chętnie zjadające owady, gotowi jesteśmy płacić drożej.
W literaturze angielskojęzycznej, dla ludzi żywiących się owadami używa się
określenia entomofagi, natomiast w języku polskim Mikulak i Królasik (2012)
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zaproponowały nazwę entomofagia. Nazwa entomofagi jest bliska pracownikom
ochrony roślin, ponieważ tak określa się gatunki, najczęściej pożyteczne, które
są pasożytami lub drapieżcami owadów i szkodników roślin. Czy potrzebne jest
nam to nowe określenie? Chyba nie, bo jeżeli już zaczniemy w szerszym stopniu
odżywiać się owadami, to będzie to taki sam składnik naszej diety jak: wołowina,
wieprzowina czy drób.
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„Uwarunkowania innowacyjnego rozwoju sektora rolno-żywnościowego i obszarów wiejskich w ramach polityki rolnej” – Eugeniusz Karol Chyłek, Wydawca: Agencja Reklamowo-Wydawnicza Arkadiusz Grzegorczyk, Warszawa
2012, s. 279.
Niniejsza publikacja poświęcona uwarunkowaniom innowacyjnego rozwoju
rolnictwa i obszarów wiejskich w ramach polityki rolnej jest próbą przedstawienia najważniejszych kwestii, które wpływały i będą wpływały w przyszłości na
poziom rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce, w ramach Wspólnej
Polityki Rolnej. W opracowaniu przedstawiono też rekomendacje pod adresem
polityki, wskazujące możliwe rozwiązania na rzecz efektywnej integracji polityki
naukowej, naukowo-technicznej, innowacyjnej z polityką rolną. Publikacja obejmuje sześć rozdziałów poświęconych kolejno: polskiemu rolnictwu i obszarom
wiejskim po akcesji do UE, uwarunkowaniom działalności innowacyjnej, polityce
naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej w Polsce, Wspólnej Polityce Rolnej wspierającej realizację strategii Europa 2020, strategii UE dla Regionu Morza
Bałtyckiego oraz rekomendacjom pod adresem polityki. Przedstawiane zagadnienia uzupełniono o stanowiska Autora, jakie prezentował w dotychczasowym dorobku naukowym względem omawianych tematów.
Publikacja skierowana do pracowników nauki, doradztwa i innych działających w obszarze rolnictwa, którzy są odpowiedzialni za transfer wiedzy i wdrażanie innowacji w sektorze rolno-żywnościowym.
„Organizacja produkcji trzody chlewnej – sterowanie rozrodem”– Aleksander
Skoracki, Wydawca: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział
w Poznaniu, Poznań 2013, s. 44.
Na świecie obserwuje się dynamiczne zmiany dotyczące zarówno skali oraz
dynamiki produkcji, jak i stosowanych w chowie zwierząt technologii. Zmiany
te dotyczą również polskiego rynku trzody chlewnej. Prezentowana broszura ma
na celu przekonanie rolników do nowych, optymalnych rozwiązań w organizacji
produkcji, a konkretnie do sterowania rozrodem na fermie trzody chlewnej w celu
efektywnego wykorzystania czasu pracy i osiągnięcia jak najwyższej wydajności.
Autor przedstawia kalkulacje i organizację produkcji na fermie, omawia sterowanie rozrodem loch i wykorzystanie synchronizacji ruji do tworzenia grup
podczas reorganizacji stada. Na koniec czytelnik zapoznaje się z zaletami podziału loch w stadzie na grupy, jak m.in.: uzyskanie lepszych efektów ekonomicznych,
wzrost skuteczności inseminacji, synchronizacja porodów, wyrównanie miotów
i co za tym idzie – łatwiejsze zbilansowanie dawek żywieniowych, a także lepsze
wykorzystanie budynków gospodarskich.
Pozycja bardzo przydatna dla doradców rolniczych oraz bezpośrednio dla rolników-producentów żywca wieprzowego.
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1. W kwartalniku Zagadnienia Doradztwa Rolniczego” publikowane są orygi“ prace naukowe z zakresu metodyki i organizacji doradznalne i przeglądowe
twa rolniczego, funkcjonowania agrobiznesu, rozwoju obszarów wiejskich,
ekonomiki i organizacji gospodarstw rolnych, ekonomicznych aspektów nowoczesnych technologii produkcji, ochrony środowiska przed zagrożeniami
z produkcji rolniczej, polityki agrarnej i oświaty rolniczej oraz współpracy doradztwa z nauką w wymienionych obszarach.
2. W Zagadnieniach publikowane są również:
• 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 l 100 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, czcionką 12 pkt.;
• słowa kluczowe w języku polskim i angielskim;
• treść podzielona na rozdziały i z wstępem oraz wnioskami lub podsumowaniem;
• napisane za pomocą edytora pracującego w środowisku Windows (zalecany
Word 2003 i wersje nowsze);
• dopuszczalna objętość prac do 20 000 znaków;
• rysunki, tabele, wykresy i grafika dołączone w pliku zasadniczym, oraz dodatkowo w oddzielnych plikach w programach źródłowych, w których zostały wykonane, najlepiej w programach Word, Excel i CoreIDRAW w formacie B5;
• dane literaturowe - odwołania w tekście do pozycji literaturowych z nazwiskiem autora i rokiem wydania, bez przecinka i w nawiasie kwadratowym,
np. [Kowalski 1990];
• alfabetyczny wykaz literatury na końcu artykułu, numerowany każdorazowo
z nazwiskiem autora, pierwszą literą (literami) imienia, rokiem wydania
(podanym w nawiasach półokrągłych) oraz po dwukropku tytułem publikacji, wydawnictwem lub nazwą czasopisma, numerem woluminu i strony;
– przykład l: Kowalski J., Nowak A. (1997): Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju wsi w Polsce. SGGW, Warszawa, 5-17;
• 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);
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• 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.
4. 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.
5. Nadesłane recenzje, omówienia, przeglądy itp. powinny zawierać tytuł pracy
w oryginalnym brzmieniu i tytuł pracy przełożony na język polski.
6. 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.
7. W przypadku artykułów współautorskich należy podać % wkład pracy każdego z Autorów.
8. Redakcja zastrzega sobie prawo nie przyjęcia do druku artykułu lub opracowania, jeśli uzyska on negatywne recenzje pokrywające się z opinią Zespołu
Redakcyjnego. Redakcja nie zwraca nadesłanych prac niezależnie od ich zakwalifikowania lub nie przyjęcia do druku
9. Redakcja nie płaci honorariów autorskich.
10. Wyboru artykułów do publikacji dokonuje Zespół Redakcyjny ZDR.
11. Autorzy artykułów otrzymują bezpłatnie l egz. autorski.
12. 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
WYM AGANIA F OR M A LNO - PR AW N E
Redakcja informuje Autorów, że na stronie internetowej www.cdr.gov.pl w zakładce Zagadnienia Doradztwa Rolniczego zamieszczane są treści kolejnych numerów ZDR oraz streszczenia artykułów w języku polskim i angielskim.
Autorzy przekazujący treści do opublikowania w Zagadnieniach Doradztwa
Rolniczego, przyjmują tym samym następujące warunki ich publikacji w ZDR:
– potwierdzają, że przekazany tekst jest wolny od wad prawnych i nie narusza
dóbr osobistych osób trzecich,
– ponoszą odpowiedzialność za status prawny materiałów użytych do wytworzenia dzieła,
– upoważniają wydawcę do korzystania z dzieła, wydawania, zwielokrotniania
drukiem dzieła w kwartalniku Zagadnienia Doradztwa Rolniczego a także:
- publikowania w wersji elektronicznej w formie zwartej na stronie
www.cdr.gov.pl
- publikowania dzieła w bazach czasopism naukowych.
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PIOTR NOWAK
ADAM DĄBROWSKI
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Socjologii

KONDYCJA PUBLICZNEGO DORADZTWA ROLNICZEGO
W POLSCE W OPINII KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ
I PRACOWNIKÓW
1. Wstęp
Doradztwo rolnicze w Polsce pełni bardzo ważną rolę w rozwoju rolnictwa
i obszarów wiejskich. Początki jego podstaw instytucjonalnych sięgają połowy XIX
wieku. Rozwój instytucji doradztwa rolniczego, służb rolnych, agronomii społecznej w okresie międzywojennym, nowych służb rolnych po II wojnie światowej
oraz ich rola po przemianach 1989 roku są przedmiotem zainteresowania wielu
dyscyplin naukowych. Wspólna Polityka Rolna (WPR) oraz instytucje doradztwa
rolniczego są jednym z najważniejszych instrumentów polityki rolnej w krajach
Unii Europejskiej [Kania 2007]. To między innymi dzięki sprawnemu działaniu
tych instytucji, z dużym powodzeniem udało się zaimplementować mechanizmy
WPR w gospodarstwach rolnych [Drygas 2012]. Doradcy pracujący w środowisku wiejskim poza doradztwem w zakresie wdrażania instrumentów WPR, prowadzą doradztwo technologiczne, organizacyjno-ekonomiczne, marketingowe
i rolnośrodowiskowe w ramach działalności statutowej, udzielają informacji i porad, prowadzą szkolenia, organizują pokazy, demonstracje polowe, targi, konkursy itp. Coraz więcej uwagi poświęcają doradztwu wiejskiemu, polegającemu na
aktywizacji społecznej mieszkańców wsi, w większości nie będących rolnikami.
Wraz ze zmianami zachodzącymi na obszarach wiejskich, zwłaszcza po integracji
z UE, zmieniają się instytucje doradztwa rolniczego. W ostatnich latach powstały
prywatne firmy doradcze konkurujące z doradztwem publicznym, w doradztwie
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technologicznym coraz większą rolę odgrywają firmy produkujące środki produkcji dla rolnictwa. Zmiany w strukturze administracyjnej kraju, ewolucja polityki rolnej, wymuszają na instytucjach publicznego doradztwa rolniczego zmiany,
zarówno w wewnętrznym systemie organizacji (strukturze organizacyjnej) jak
i celach działania. Dynamiczny rozwój kraju po transformacji 1989 roku i wejściu
do UE w 2004 roku spowodował nasilenie się procesów globalizacyjnych zarówno
w sektorze gospodarki żywnościowej jak i w życiu społecznym mieszkańców wsi.
Efekty tych procesów widoczne są również w systemie doradztwa rolniczego.
W prezentowanym opracowaniu autorzy przedstawiają wybrane wyniki badania zrealizowanego w ramach zadania wykonanego przez Centrum Doradztwa
Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie na zlecenie Fundacji Programów
Pomocy dla Rolnictwa FAPA (KSOW-74-12/ZP-MS/2012). Badaniami kierował
zespół badawczy powołany przez Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego
w Brwinowie Oddział w Krakowie w składzie: dr hab. inż. Józef Kania prof. UR
w Krakowie, IRWiR PAN; dr Piotr Nowak, Uniwersytet Jagielloński; dr Jacek Puchała, UR Kraków; dr Leszek Leśniak, CDR O/Kraków.
Prowadzący badania zakładali, że rezultaty przeprowadzonych badań będą
przydatne w budowaniu właściwych relacji pomiędzy Centrum Doradztwa Rolniczego (które działa w imieniu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi) a samorządowymi jednostkami doradztwa rolniczego. Stworzy to dobre podstawy pod
wzmocnienia roli wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego (WODR) w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich z wykorzystaniem nowych
możliwości jakie przyniesie realizacja WPR po 2013 r.

2. Krótki opis metodologii zastosowanej w badaniu
W procesie prowadzenia badań zostały zastosowane metody jakościowe i ilościowe, jakie są wykorzystywane w badaniach społecznych. Triangulacja metod
była świadomym zabiegiem, dzięki któremu zebrany materiał pozwalał dokonać
wielowymiarowej analizy problemu badawczego [Babbie 2003]. Badania były
prowadzone od grudnia 2012 roku do lutego 2013 roku, przez zespół ankieterów
i specjalistów przeszkolonych do tych zadań. Do zbierania materiału empirycznego wykorzystano pięć technik badawczych. Narzędziami, którymi się posługiwali
były: kwestionariusze wywiadu pogłębionego, scenariusze zogniskowanych wywiadów grupowych, założenia do kwerendy materiałów zastanych oraz założenia
do przeprowadzenia studium przypadku, a także zindywidualizowane założenia
do badań w Urzędach Marszałkowskich(UM) i WODR.
Zespół ankieterów i specjalistów w trakcie szkolenia został wyposażony w wiedzę o założeniach i celach prowadzonego badania, a także w niezbędne informa-
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cje umożliwiające poruszanie się po złożonej problematyce badawczej.
Do przeprowadzenia badań jakościowych zostały użyte następujące techniki
badawcze:
– pogłębione wywiady indywidualne (IDI) przeprowadzone z dyrektorami
wszystkich 16-tu WODR oraz zprzedstawicielami właściwych departamentów wszystkich 16-tu Urzędów Marszałkowskich nadzorujących Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego,
– zogniskowany wywiady grupowy, (FGI) został przeprowadzony w trzech
Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego (PZDR)WODR wytypowanych przez Zespół Badawczy w oparciu o analizę wielkości zatrudnienia
w Zespołach Powiatowych.
Do przeprowadzenia badań ilościowych została użyta następująca technika
badawcza – sondaż za pośrednictwem Internetu (CASI – ankieta internetowa)
z doradcami zatrudnionymi w publicznych (samorządowych jednostkach doradztwa rolniczego wszystkich województw.
Dodatkowo dla wyboru PZDR do badań techniką zogniskowanego wywiadu
grupowego oraz wyznaczenia WODR do analizy dokumentów wykorzystane zostały również wyniki Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 roku.

3. Przegląd wybranych wyników badań
Wybrane wyniki z badań w Urzędach Marszałkowskich
Respondentami biorącymi udział w badaniu, byli przedstawiciele właściwych
departamentów (kierownicy/dyrektorzy departamentów) wszystkich 16-tu Urzędów Marszałkowskich nadzorujących Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego. Wszyscy respondenci pracowali w instytucjach związanych z rolnictwem:
najdłużej 38 lata najkrócej 6 lat, wszyscy są również doświadczonymi samorządowcami tylko jeden z nich pracował w administracji samorządowej krócej niż
5 lat. Można zatem powiedzieć, że kompilacja wiedzy i umiejętności popartych
pracą w sektorze, którym respondenci obecnie zarządzają na szczeblu wojewódzkim powinna sprzyjać jego rozwojowi. Dodatkowo szczegółowa analiza „ścieżki
kariery” badanych osób wskazuje, że mają również duże doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierowniczych. Najczęściej wskazywane doświadczenie określano na kilkanaście lat.
Badania przeprowadzone w Urzędach Marszałkowskich przyniosły ciekawe
wyniki dotyczące funkcjonowania systemu doradztwa rolniczego. Z punktu widzenia realizacji strategii rozwoju regionalnego, niezwykle ważnym aspektem jest
stan prawny Ośrodków Doradztwa Rolniczego. Aktualny stan, czyli podporządkowanie organizacyjne Sejmikowi Wojewódzkiemu ma – zdaniem respondentów

8

Piotr Nowak, Adam Dąbrowski

– zarówno swoje wady jak i zalety. Wśród nich, najczęściej pojawiającym się, jest
problem regionalizacji polityki na obszarach wiejskich. Według rozmówców, taka
struktura organizacyjna ODR powoduje, że doradztwo jest bliżej problemów regionu co skutkuje tym, że UM mogą lepiej dopasowywać i kształtować politykę
rozwoju obszarów wiejskich, uwzględniając przy tym charakterystyczne cechy dla
danego regionu. Warto zauważyć również, że jako jedyną wadę obecnie funkcjonującego systemu wskazali aspekt finansowy, tj. zbyt małe środki na realizację
założonych celów.
Do najważniejszych wyników badań, zaliczyć warto również kilka danych
obiektywnych, między innymi z badań wynika, że w 14 województwach jest specjalna komórka w UM, która nadzoruje merytorycznie i pośredniczy pomiędzy
dyrektorem WODR i dyrektorem departamentu i/lub Zarządem Województwa.
To niewątpliwie może sprzyjać lepszej koordynacji pracy systemu doradztwa.
Warto również zwrócić uwagę, że zdaniem dziewięciu respondentów WODR,
realizuje głównie zadania wynikające ze strategii rządowej, natomiast zdaniem
siedmiu respondentów, zarówno ze strategii rządowej, jak i wojewódzkiej. Taki
stan rzeczy koresponduje z przekonaniami większości przedstawicieli Urzędów
Marszałkowskich dotyczącymi polityki regionalizacji doradztwa rolniczego. To
na co respondenci zwrócili szczególną uwagę to potrzeba wsparcia finansowego
działalności WODR z dotacji samorządu terytorialnego.
W badaniu respondenci mogli się również wypowiedzieć na temat ewentualnych zmian podporządkowania jednostek organizacyjnych doradztwa rolniczego Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ponownie zatem można stwierdzić, że
w wyobraźni dyrektorów istnieje przekonanie, że prowadzenie polityki na szczeblu wojewódzkim lepiej będzie odpowiadało potrzebom mieszkańców. Dyrektorzy są mocno nastawieni na regionalizm, zatem wszelkie próby centralizacji oznaczają słabiej zarządzaną organizację oraz mniej komfortowe życie dla pojedynczych obywateli. Jedyne głosy (3 osoby), które można uznać za przychylne proponowanemu rozwiązaniu mówiły, że takie rozwiązanie zwiększyłoby możliwość
finansowania WODR, a przez to podniesienie jakości świadczonych usług. Tym
samym, respondenci w tej grupie – zupełnie odwrotnie niż większość – uznali, że regionalizacja polityki rolnej jest złym pomysłem, gdyż jest zbyt ważna dla
państwa. Zdecydowana większość stwierdziła również, ze rozproszona struktura
organizacyjna WODR, tj. funkcjonowanie 16 niezależnych jednostek doradztwa,
wpływa korzystnie na rozwój doradztwa rolniczego w Polsce.
Innym pomysłem zmiany struktury organizacyjnej, o które respondenci zostali zapytani, było podporządkowanie organizacyjne WODR Izbom Rolniczym
z centralną jednostką w Warszawie. Zdecydowana większość respondentów
stwierdziła, że podporządkowanie organizacyjne WODR Izbom Rolniczym nie

Kondycja publicznego doradztwa rolniczego w Polsce w opinii kadry zarządzającej ...

9

usprawniłoby doradztwa rolniczego w Polsce. Wyrażana opinia zbudowana była
wokół kilku zasadniczych kwestii. Najważniejsza z nich to – ponownie – idea regionalizmu, która wg pytanych jest właściwą drogą rozwoju obszarów wiejskich
i rolnictwa. Dodatkowo, WODR kierują swoje działania nie tylko do rolnictwa,
ale do całych obszarów wiejskich, natomiast Izba Rolnicza jest ciałem, które reprezentuje interesy jedynie znikomego ich odsetka, mianowicie rolników. W dalszej kolejności pojawiały się również zarzuty dużego upolitycznienia Izb Rolniczych, co również wpływa negatywnie na ich funkcjonowanie.
Pogłębiając podzielaną przez większość badanych opinię o regionalizacji polityki rolnej i obszarów wiejskich warto zauważyć, że opinie na temat powołania jednej centralnej jednostki koordynującej działalność doradztwa rolniczego
w Polsce były zróżnicowane. Nieznaczna większość uznała, że posiadanie centralnej jednostki koordynującej działalność doradztwa rolniczego w Polsce jest
potrzebna, ale tylko do zapewnienia wsparcia merytorycznego. Miałaby to być
jedynie jednostka szkoleniowa, swoiste centrum transferu wiedzy i technologii.
Reasumując wątek przeprowadzania zmian organizacji doradztwa rolniczego
w Polsce należy uznać, że badani w zdecydowanej większości opowiedzieli się
za pozostawieniem status quo. Wśród innych odpowiedzi pojawiły się głosy, że
WODR powinien znajdować się w strukturze CDR, co miałoby wpływać jedynie
na realizację zadań WPR. Pojawił się również jeden głos wskazujący, ze Ośrodki Wojewódzkie powinny funkcjonować w strukturze agencji rządowej i Uczelni
Rolniczych. Dodatkowo jeden z badanych opisał swoje rozwiązanie organizacji
doradztwa rolniczego w Polsce, wskazując, że kierunek zmian powinien podążać
ku większej prywatyzacji i uwolnienia konkurencji na rynku doradczym. Tutaj,
respondent zaznaczył, że pewne obszary doradztwa powinny zostać wyłącznie
w gestii ODR, a niektóre można już prywatyzować – nie podał jednak konkretnych obszarów.
Wybrane wyniki badań wśród dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków
Doradztwa Rolniczego
Dyrektorzy WODR są ludźmi z dużym doświadczeniem zawodowym. Średni
staż pracy dyrektorów/wicedyrektorów to 19 lat (od 4 do 38 lat), zaś średni staż
pracy w doradztwie to ponad 15 lat (od 1 do 36 lat).
Szeroko komentowanym zagadnieniem jest pewne niejasne rozgraniczenie
kompetencji względem WODR. Powoływanie dyrektora (powoływany przez Zarząd Województwa) oraz jego zastępców (powoływani przez Sejmik), a także powoływanie Rady Społecznej (powoływana przez Zarząd Województwa) i kontrolowanie działalności i regulaminu (kompetencje Sejmiku) były niepotrzebnie rozdzielone, co powodowało swego rodzaju rozmycie odpowiedzialności za WODR.
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Dyrektora ośrodka doradztwa rolniczego powinien powoływać (względnie odwoływać) zarząd województwa w drodze konkursu (12 wskazań), 2 wskazania dotyczyły powołania dyrektora przez Ministra Rolnictwa, po 1 wskazaniu: powołanie
przez sejmik bądź przez Społeczną Radę Doradztwa Rolniczego. Respondenci widzą potrzebę uwzględnienia w większym stopniu opinii SRDR o kandydatach na
dyrektorów WODR.
Respondenci zostali także zapytani o realizację dokumentów strategicznych
województwa (Strategia Województwa) oraz Ministerstwa Rolnictwa (strategia
rządowa podporządkowana WPR). Spośród wszystkich badanych, tylko jeden
badany wskazał, iż realizowane są zadania wynikające ze Strategii Województwa,
w 8 przypadkach podano, że realizowane są zadania zarówno ze Strategii Województwa, jak i strategii rządowej, w 7 przypadkach – tylko ze strategii rządowej.
Warto w tym miejscu zwrócić również uwagę na to, na jaką pomoc mogą liczyć
WODR-y ze strony instytucji, które również są zainteresowane realizacją zadań
zawartych w dokumentach strategicznych.
Większość badanych uznała, że do realizacji swych zadań, WODR nie korzystają ze wsparcia samorządów lokalnych. W dziewięciu województwach ośrodki
doradztwa rolniczego nie korzystały ze wsparcia samorządów lokalnych w realizacji swych zadań. Tam, gdzie dyrektorzy wskazali, że otrzymują pomoc wojewódzkiego (KSOW), powiatowego bądź gminnego sprowadzała się ona głównie
do darmowego wynajmu lokali lub/i organizacji seminariów, szkoleń bądź wyjazdów doszkalających.
Jednym z problemów wynikającym z obecnego stanu podporządkowania
WODR, jest rozbieżność kompetencyjna różnych instytucji, które ustawowo
sprawują nad nimi „opiekę”. Mianowicie, respondenci krytycznie odnosili się
do kwestii „dwuwładzy”, która oznacza podległość organizacyjną i finansową
WODR oraz system finansowania Ośrodków z budżetu państwa i kontroli wydatków, przeprowadzanej przez Urząd Kontroli Skarbowej. Taka sytuacja powoduje
– jak już wcześniej wspomniano – zbyteczne wydłużenie czasu podejmowania
większości inicjatyw o czas, w którym de facto wszystkie jednostki kontrolujące
i nadzorujące nie do końca wiedzą, czy dana kwestia leży w ich kompetencji, czy
też innej instytucji. Rozwiązanie, kiedy jeden organ rządzi, a drugi finansuje nie
może być dobre. WODR-y obecnie podlegają sejmikom województwa, które nie
posiadają mechanizmów kontroli, środki przekazuje wojewoda, który może kontrolować sposób wykorzystania przekazanej dotacji.
Badani mieli również ustosunkować się do propozycji podporządkowania
WODR Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jedynie jedna osoba nie dostrzega
potrzeby przekazania zarządzania Ośrodków do Ministerstwa. Wśród najważniejszych plusów takiej zmiany, respondenci wymieniali ułatwienia biurokratycz-
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ne (obieg dokumentacji byłby lepszy, tak samo przepływ informacji, które zapewnione byłyby poprzez systematyczne spotkania dyrektorów z przedstawicielami
MRiRW), ujednolicenie interpretacji przepisów prawnych i podatkowych, zapewnienie jednolitego systemu doskonalenia kadry, ułatwienie współpracy pomiędzy
Ośrodkami (możliwość realizowania wspólnych projektów), a także fakt, że taka
sytuacja jest logiczna, gdyż to rząd odpowiada za realizację WPR, więc to on powinien mieć instytucję do jej wdrażania.
Faktu dużego przywiązania do idei regionalizacji polityki rozwoju obszarów
wiejskich i rolnictwa nie potwierdza jednak ocena obecnej, wysoce rozproszonej
struktury organizacyjnej WODR (16 niezależnych jednostek doradztwa). Większość badanych, uznała, że taki stan nie sprzyja rozwojowi doradztwa rolniczego
w Polsce (11). Wynik ten jest jednak zbliżony do liczby zdań pozytywnych (8).
Wśród negatywnych ocen takiego stanu struktury organizacyjnej, na pierwszym
miejscu respondenci wskazywali utrudnioną współpracę oraz wymianę praktyk
(np. w interpretacji przepisów), rozproszenie siły WODR, przez co trudno jest
dyskutować z rządem o ewentualnych zmianach, realizowanie różnych polityk,
a nie spójnej polityki mającej służyć rozwojowi obszarów wiejskich i rolnictwa
w całym kraju oraz duże rozbieżności organizacyjne zależne od woli Marszałka,
czy Zarządu Województwa.
Ważnym organem w systemie doradztwa wykorzystującego środki publiczne jest Społeczna Rada Doradztwa Rolniczego. Respondenci zostali poproszeni
o ustosunkowanie się co do jej roli w systemie doradczym, w poprzednim stanie
prawnym (do końca 2012 r.). Analiza wypowiedzi wskazuje, że większość badanych pozytywnie wypowiada się na temat SRDR, jednak kilku z nich (5) wskazuje
negatywne aspekty, wskazując braki kompetencyjne, które przejął Sejmik Województw. Wszyscy respondenci ocenili jednak pozytywnie współpracę z SRDR. Co
ciekawe mimo to, tylko niespełna połowa (7) z nich widzi potrzebę funkcjonowania Rady w przyszłości.
Regularne doskonalenie wiedzy i umiejętności doradców jest niezwykle ważnym elementem we wdrażaniu i upowszechnianiu innowacji rolniczych, środowiskowych, organizacyjnych i ekonomicznych. Większość respondentów (13)
stwierdziło, iż posiadają własny system doskonalenia kadr doradczych (w tym
ISO – 2 przypadki). Również niemal wszyscy (11) uznali, iż posiadają środki finansowe na ten cel, aczkolwiek są one w dużej mierze ograniczone. W rzeczywistości muszą być wypracowane w ramach działalności komercyjnej. System doskonalenia doradców realizowany jest przez dział metodyki doradztwa i szkoleń
pod nadzorem kierownictwa WODR.
Warto również zwrócić uwagę na przedstawione mocne strony WODR w Polsce. Wśród najczęściej wymienianych, istotnym czynnikiem, mającym realne
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przełożenie na możliwości rozwoju WODR jest niewątpliwie kadra i marka ODR.
Respondenci zwracają uwagę, że kadra doradców terenowych jest bardzo dobrze
wyedukowana, co z bogatym doświadczeniem w pracy stanowi nieocenioną pomoc dla rolników, której nie mogą oczekiwać od prywatnych firm. Dodatkowo,
Ośrodki są już tradycyjnie wpisane w pejzaż obszarów wiejskich, dlatego beneficjenci podchodzą do doradców bardzo często z pełnym zaufaniem. Są to dwa ważne czynniki, świadczące o tym, że pomimo ciągle rosnącej konkurencji, WODR
nadal spełniają – i będą spełniać – ważną rolę w systemie doradztwa rolniczego
w Polsce.
Po zakończonych wywiadach respondenci ostatecznie potwierdzili wcześniejsze stanowiska, co do zmian w podporządkowaniu ośrodków doradztwa rolniczego – 12 opowiedziało się za zmianą ich podporządkowania, 4 respondentów było
za pozostaniem w obecnej strukturze organizacyjnej.
Wybrane wyniki z badań metodą zogniskowanych wywiadów grupowych
Zogniskowane wywiady grupowe, (FGI) zostały przeprowadzone w trzech Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego (PZDR) wytypowanych przez zespół badawczy w oparciu o analizę wielkości zatrudnienia. Zgodnie z przyjętymi
założeniami, w zespołach powiatowych powinno być minimum 10 doradców oraz
zróżnicowanie obszaru, na którym funkcjonują pod względem wielkości obszarowej i towarowości gospodarstw rolnych, a także z uwzględnieniem regionalizacji
kraju (północno-wschodni, zachodni, południowo-wschodni). Badanie zostało
przeprowadzone w trzech różnych regionach naszego kraju, co okazało się ważną
zmienną w analizie wyników. Każdy z trzech powiatów, wktórych realizowane były
badania, posiadał własną specyfikę. W pierwszym, najważniejszą cechą wydaje się
być to, że rolnictwo specjalizuje się w produkcji roślinnej i obszary wiejskie podlegają procesowi dezagraryzacji. W drugim, na obszary wiejskie mocno oddziałuje
strefa ekonomiczna, co wyzwala przedsiębiorczość wśród mieszkańców. W trzecim, produkcja mleka jest dominującym rodzajem działalności rolniczej. Mimo
tych różnic istnieją pewne prawidłowości, które można było zauważyć w wypowiedziach doradców we wszystkich trzech powiatach. Odpowiadając na pytania
badawcze postawione na początku rozdziału, należy stwierdzić, że zmiana podległości WODR nie wpłynęła na wzmocnienie kompetencji doradców w PZDR.
Wszyscy doradcy podkreślali, że dla nich, czyli na najniższym szczeblu struktury
doradztwa, zmiany te w codziennej pracy są niezauważalne. W pierwszej grupie
fokusowej uczestnicy badania stwierdzili, że teraz UM przypisują sobie sukcesy,
będące efektem ich pracy. Urząd Marszałkowski przejmuje nasze działania, dają
nam pieniądze na funkcjonowanie, ale później nasza praca jest pokazywana jako
ich praca – cały splendor spada na UM.
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Kompetencje doradców nie wzrosły, ponieważ ciągle tylko słyszą, że jest mało
środków i powinni oszczędzać na kosztach szkoleń i jednocześnie prowadzić
coraz więcej działań komercyjnych. Sami bardzo rzadko korzystają ze szkoleń,
dzięki którym mogliby podnieść własne kwalifikacje. W żadnym PZDR nie było
opracowanego planu szkoleń przeznaczonego dla doradców terenowych. Dzisiaj
doradca boi się iść do gospodarstwa, bo dawno tam nie był i nie zna się na nowościach w rolnictwie.
Zagrożeniem dla rozwoju systemu publicznego doradztwa rolniczego na jakie wskazują wszyscy doradcy terenowi, jest powolne wypieranie ich z doradztwa
technologicznego przez firmy produkujące i sprzedające środki do produkcji żywności. My mamy bardzo mało takich szkoleń technologicznych, pogłębiania wiedzy
takiej, praktycznie nie mamy, to co sami się dowiemy, tam gdzieś porozmawiamy
między sobą, to jest nasze dokształcanie, internet, czy telefony do zaprzyjaźnionych
przedstawicieli firm… w ten sposób to działa…
Kolejnym zagrożeniem są prywatne firmy zajmujące się doradztwem rolniczym będące bezpośrednią konkurencją doradztwa publicznego. Ponadto proces
dezagraryzacji obszarów wiejskich postrzegany był przez niektórych badanych
jako zagrożenie, przez innych zaś jako szansa. Ubywa rolników, którzy byli potencjalnymi klientami doradców, ale za to pojawiają się nowe obszary, w których
jest zapotrzebowanie na ich pracę. Takie nowe szanse stanowią: doradztwo ekonomiczne np. świadczące usługi w zakresie rachunkowości, doradztwo skierowane na
aktywizację lokalnej społeczności (zawodowe, społecznie), doradztwo działające
na polu produktów tradycyjnych, lokalnych oraz doradztwo w zakresie agroturystyki. Generalnie można powiedzieć, że młodzi doradcy optymistyczniej niż
starsi patrzą w przyszłość i wskazują nowe obszary, w których mogliby działać,
chociaż sami mówią, że doradztwo technologiczne jest dla nich bardzo trudnym
zajęciem. To starsi stażem pracownicy pewniej czują się na tym polu.
System doradztwa rolniczego nie jest przygotowany do wsparcia osób fizycznych i podmiotów prawnych w wykorzystaniu możliwości, jakie będzie tworzyć
nowa perspektywa finansowa UE (2014-2020) dla rozwoju rolnictwa i obszarów
wiejskich. W okresie prowadzenia badań doradcy terenowi mieli stosunkowo małą
wiedzę na temat szczegółów związanych z nowymi zasadami WPR, które będą
obowiązywać w okresie 2014-2020. Jest to spowodowane głównie tym, że w całej UE jeszcze nie zapadły ostateczne decyzje, na jakich zasadach będą wypłacane
środki skierowane do rolnictwa i na obszary wiejskie. Optymistyczne jest to, że doradztwo publiczne znakomicie wywiązało się z zadań, jakie wykonywali na początku naszego członkostwa w UE. Tak znakomite efekty wprowadzania WPR w naszym kraju, były w znacznym stopniu efektem dobrej pracy publicznych jednostek
doradztwa rolniczego. Doradcy biorący udział w badaniu nie obawiają się zmian
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w funkcjonowaniu WPR w nowej perspektywie finansowej, bo wszyscy podkreślali, że mają w tym zakresie duże doświadczenie zdobyte we wcześniejszych latach.
Wybrane wyniki z badań ilościowych
Analiza badań ilościowych oparta jest o dane zebrane z 520 ankiet, które zostały zwrócone przez doradców. Doradcy zostali poproszeni o jej wypełnienie
(elektroniczne lub na papierze) i odesłanie do oddziału CDR w Krakowie. Należy
zaznaczyć, że poziom zwrotów (responserate) był zadziwiająco wysoki i zdecydowanie przekroczył 50%.
Dane metryczkowe wskazują, że średnia długość pracy respondentów WODR
wynosi nieco ponad 20 lat, natomiast mediana 20 lat. Jest to niewiele większy wynik
niż średnia długość pracy w instytucjach związanych z rolnictwem (niecałe 19 lat).
Niższa średnia względem średniego stażu w doradztwie może wynikać z faktu, że
wielu badanych nie wpisywało wartości w odpowiednim polu ankiety, co skutkowało, że mediana wyniosła jedynie 15 lat dla 353 poprawnych rekordów. Poniższy
wykres pokazuje strukturę respondentów wg stażu pracy w doradztwie rolniczym.
Wykres 1
Struktura zatrudnienia wg stażu pracy w doradztwie rolniczym (%)

Analizując konkretne wskazania, należy zauważyć, że wśród respondentów
dominuje wykształcenie zdobyte na wydziale rolniczym (60%). W dalszej kolejności, respondenci wskazywali na wykształcenie z zakresu zootechniki (17%),
ochrony środowiska (8%) oraz ogrodnictwa (7%). Inne kierunki studiów były relatywnie rzadko wymieniane, co przedstawia wykres nr 2.
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Wykres 2

Respondenci zostali również poproszeni o ustosunkowanie się do zmian podporządkowania WODR. Większość (54,3%) respondentów odczuła zmianę zmian
strukturalnych, należy jednak zaznaczyć, że również niemal połowa badanych jej
nie odczuwa. Jedynie 1% odpowiadających na pytanie nie potrafili określić swojego stanowiska w tej kwestii.
Wykres 3
Struktura odpowiedzi na pytanie: Czy odczuwa Pan/i zmianę
podporządkowania WODR, przejście z „nadzoru” Ministra Rolnictwa (%)
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Wykres 4
Struktura odpowiedzi na pytanie: Czy posiadanie jednej centralnej
jednostki koordynującej działalność doradztwa rolniczego usprawniłoby
funkcjonowanie doradztwa rolniczego w Polsce? (%)

Jednym z najbardziej akceptowalnych kierunków zmian jest posiadanie jednej centralnej jednostki koordynującej działalność doradztwa rolniczego w Polsce
(wykres 4). Zdecydowana większość badanych (81,6%) uznała, że jest to korzystny pomysł, natomiast niespełna co piąty ankietowany (18,4%) ocenił tego rodzaju
zmianę negatywnie.
Respondenci potrafili wskazać ogólnie, w jakich strukturach chcieliby, aby
znalazły się WODR. Poniższy wykres przedstawia rozkład odpowiedzi o alternatywne modele organizacji doradztwa rolniczego w Polsce.
Wykres 5
Struktura odpowiedzi na pytanie: Czy dostrzega Pan(i) jeszcze inną
alternatywę organizacji doradztwa rolniczego w Polsce? (%)
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Większość badanych (44,7%) uznała, że najlepszym rozwiązaniem strukturalnym, byłoby podporządkowanie WODR w strukturze agencji rządowej. W dalszej
kolejności WODR był widziany w strukturze CDR (23,1%) oraz – przy niewiele
mniejszej ilości wskazań – ankietowani uznali, że najlepszym rozwiązaniem będzie pozostawienie status quo (17,5%). Jedynie 4,5% badanych uznało, że WODR
powinien znajdować się w strukturze Uczelni Rolniczych.
Wykres 6
Struktura odpowiedzi na pytanie: Czy widzi Pan(i) potrzebę uzupełniania
swojej wiedzy wobec wyzwań nowej perspektywy finansowej 2014-2020
w podanym zakresie? (%)

Doradcy zostali również zapytani o konkretne kierunki uzupełniania swojej
wiedzy wobec wyzwań nowej perspektywy finansowej 2014-2020. Respondenci,
mieli wskazać te obszary wiedzy, w których czują potrzebę doszkalania. W pierwszej kolejności badani zwrócili uwagę na szkolenie z zakresu rachunkowości rolnej i podatków (23%). Dalej, istotnym dla nich był również rozwój w zakresie zarządzania gospodarstwem rolnym (16%) oraz doradztwa dla mikroprzedsiębiorstw
i MŚP (14%). Taki sam odsetek wskazań otrzymała również ochrona środowiska,
a niewiele mniej (12%) ekologia (zrównoważony rozwój). Istotny odsetek wskazań otrzymał również obszar rozwoju lokalnego (9%), natomiast inne tematy uzyskały znikomy procent zainteresowania.
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4. Podsumowanie
Większość dyrektorów WODR i pracowników jest za centralną organizacją
systemu doradztwa rolniczego.
Większość dyrektorów UM jest za regionalnym systemem doradztwa rolniczego i jest przekonana o konieczności regionalizacji polityki rolnej i rozwoju obszarów wiejskich.
Doradcy wskazali na niejasność obecnej struktury doradztwa publicznego,
podległości finansowej i organizacyjnej, jako czynnikach wpływających destrukcyjnie na pracę. Zdaniem większości doradców lepsze warunki pracy zapewniał
system doradztwa funkcjonujący przed 2009 rokiem. Dzisiaj wśród doradców istnieje lęk przed utratą pracy na wskutek zmian organizacyjnych.
Dyrektorzy UM nie znają „zaplecza” pracy doradztwa i jego funkcjonowania
w praktyce. WODR jest raczej narzędziem wykonującym zadania, niż współpartnerem tworzenia i realizacji polityki rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.
Wśród najczęściej wymienianych mocnych stron WODR respondenci wskazywali kolejno: dobrą kadrę i jej doświadczenie, strukturę organizacyjną doradztwa
na terenie województwa, zaplecze techniczne i lokalowe, wysoki prestiż doradców
wśród rolników i mieszkańców wsi, obiektywizm w wykonywaniu swoich zadań.
Podstawową słabą stroną tego zawodu jest bardzo niskie wynagrodzenie i związana z tym konieczność realizacji jak największej liczby usług odpłatnych. Istotną
barierą jest brak wyposażenia stanowiska pracy doradcy terenowego w służbowy
samochód, telefon komórkowy i laptop z bezprzewodowym internetem. Jeśli ta
sytuacja się nie zmieni to publiczne doradztwo nie będzie w stanie konkurować
z przedstawicielami firm prywatnych. W opinii doradców terenowych, firmy produkujące środki produkcji dla rolnictwa, skutecznie wypychają doradztwo publiczne z rynku.
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STRESZCZENIE

Głównym celem opracowania było przedstawienie wybranych wyników badań poświęconych przyszłości doradztwa rolniczego w nowych warunkach realizacji Wspólnej Polityki Rolnej. Badania zostały zrealizowane w okresie grudzień 2012 i luty 2013
roku. Respondentami byli: dyrektorzy Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego
(WODR), kierownicy Departamentów Urzędów Marszałkowskich właściwych dla nadzoru nad WODR oraz doradcy rolni pracujący w terenie. W opracowaniu znajdują się opinie
na temat systemu doradztwa rolniczego w Polsce oraz szans i zagrożeń przed jakimi stoi
publiczne doradztwo rolnicze w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej (20142020) dla rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.

PIOTR NOWAK, ADAM DĄBROWSKI
THE CONDITION OF PUBLIC AGRICULTURAL ADVISORY IN POLAND
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SUM M A RY

The main goal of the study was to present selected results on the future of agricultural advisory services in the new conditions of implementation of the Common Agricultural Policy. The study was carried out during December 2012 and February 2013. The
respondents were directors of the Provincial voivodeship Agricultural Advisory Centres
(WODR), heads of Departments Marshal Offices relevant to the oversight WODR and
farm advisors working in the field. The study includes opinions on the farm advisory system in Poland and the opportunities and threats faced by public agricultural advisory
in the new EU financial perspective (2014-2020) for the development of agriculture and
rural areas.
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ŚRODOWISKOWE I EKONOMICZNE SKUTKI WPROWADZENIA
„ZIELONEGO KOMPONENTU” DO SYSTEMU DOPŁAT
BEZPOŚREDNICH PO 2013 ROKU1
1. Wstęp
W pierwszym okresie swojego funkcjonowania Wspólna Polityka Rolna nakierowana była na poprawę bezpieczeństwa żywnościowego krajów członkowskich,
stąd też stosowane wówczas instrumenty, takie jak interwencjonizm rynkowy
czy protekcjonizm handlowy sprzyjały rozwojowi europejskiego rolnictwa. Niewątpliwym sukcesem tamtego okresu było uzyskanie samowystarczalności żywnościowej oraz poprawa struktury agrarnej, niemniej jednak zaznaczyły się też
poważne skutki negatywne [Poczta 2011, Purgał 2011]. Przede wszystkim wzrost
wolumenu wytwarzanych wyrobów spowodował powstanie niekorzystnego zjawiska nadprodukcji, przyczyniającego się z jednej strony do obniżenia dochodów
rolniczych, a z drugiej do spadku społecznej akceptacji polityki dotującej wytwarzanie produktów, na które nie było popytu. Poza tym propodażowe nastawienie
polityki sprzyjało intensyfikacji produkcji, głównie poprzez wprowadzanie postępu technicznego oraz coraz szersze stosowanie środków chemicznych, co z kolei
w wielu miejscach spowodowało problemy środowiskowe [Zegar 2012].
Dlatego też koniecznym było wypracowanie nowych instrumentów, które zapewniłyby wysoki poziom dochodów rolniczych, przy jednoczesnym zrównoważeniu popytu i podaży oraz zmniejszeniu negatywnego oddziaływania rolnictwa
na środowisko. Rozwiązanie znaleziono w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych, w ramach reformy Mac Sharry’ego. Głównym narzędziem pomocowym
1 W opracowaniu wykorzystano fragmenty artykułu Czubak i inni 2011a. Więcej na ten temat

także w Czubak i inni 2011b.
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spełniającym opisane kryteria były dopłaty bezpośrednie, które do dziś stanowią
jeden z podstawowych instrumentów WPR. Pierwotnie miały one na celu rekompensatę strat poniesionych przez rolników w wyniku ograniczenia wsparcia
rynkowego. Ustalane były w oparciu o kryteria historyczne, przez co wielkość
przyznawanych środków uzależniona była od potencjału produkcyjnego (głównie powierzchni ziemi i liczby utrzymywanych zwierząt), co z kolei oznaczało,
że największą pomoc uzyskiwały podmioty najsilniejsze ekonomicznie [Cini
2007], które w założeniach powinny mieć możliwość funkcjonowania na rynku
bez wsparcia publicznego. Poza tym, system dopłat stosowanych do konkretnych
kierunków produkcji powodował, że producenci w swoich decyzjach kierowali
się nie tylko koniunkturą rynkową, lecz także możliwością otrzymania pomocy,
c z kolei nie sprzyjało równoważeniu popytu i podaży. Dlatego też reformy systemu dopłat bezpośrednich szły w kierunku oddzielenia ich od historycznych zaszłości i skali produkcji, w celu uniezależnienia decyzji zarządczych kierowników
gospodarstw od instrumentarium polityki rolnej.
Największe postępy w tym zakresie poczyniono w ramach reformy luksemburskiej z 2003 roku. Wówczas to wprowadzono jednolitą dopłatę do gospodarstwa
lub jednolitą płatność regionalną w ramach systemu płatności SPS (Single Payment
Scheme). Całkowite oddzielenie tego instrumentu od produkcji kazało postawić jednocześnie pytanie, co stanowić będzie podstawę do udzielania rolnikom płatności.
Odpowiedzią okazało się powiązanie systemu dopłat z dostarczaniem przez producentów rolnych dóbr publicznych w postaci dbałości o stan środowiska, krajobraz
rolniczy, dobrostan zwierząt oraz zdrowotną jakość wytwarzanych wyrobów. Takie
ukierunkowanie polityki zgodne było zarówno z postulatami Światowej Organizacji
Handlu (WTO), negatywnie oceniającej protekcyjne wspieranie produkcji, jak też
z oczekiwaniami unijnych społeczeństw, które mając zapewnione bezpieczeństwo
żywnościowe, zainteresowane były bardziej poprawą jakości środowiska i produktów spożywczych, niż dalszym wzrostem wolumenu produkcji. Operacjonalizacja
poczynionych założeń przybrała kształt norm zgodności krzyżowej (cross compliance), stąd też obecnie system dopłat bezpośrednich stanowi swoisty „kontrakt” pomiędzy społeczeństwem Unii Europejskiej a rolnikami, którzy otrzymują płatności
w zamian za wytwarzanie dóbr publicznych [Sadowski 2012].
Kierunek Wspólnej Polityki Rolnej nakreślony w ramach reformy luksemburskiej kontynuowany jest do dnia dzisiejszego, a w nowej perspektywie finansowej
na lata 2013-2020 planuje się wręcz jego wzmocnienie. Kolejna reforma systemu
płatności bezpośrednich, zawarta jest w Propozycji Rozporządzenia …. Przewiduje ona między innymi wprowadzenie dla podmiotów o powierzchni powyżej 3 ha
obowiązku „zazielenienia” z tytułu którego wypłacane będzie min. 30% płatności”. Komponent zielony zakłada przede wszystkim:
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utrzymanie powierzchni trwałych użytków zielonych,
dywersyfikację upraw – minimum 3 gatunki, z których każdy zajmowałby
nie mniej niż 5% i nie więcej niż 70%,
 wyłączenie z uprawy co najmniej 7% użytków rolnych (poza trwałymi użytkami zielonymi) i przeznaczenie ich na cele ekologiczne (ecological focus
area).
Propozycja ta ma w założeniach kontynuować kierunek wyznaczony reformą
luksemburską, polegający na uniezależnianiu wsparcia od produkcji i powiązaniu go z obowiązkiem wykonywania przez rolników określonych działań na rzecz
ochrony środowiska, dobrostanu zwierząt czy zdrowotnej jakości produktów.
Można jednak przypuszczać, że przynajmniej część założeń zawartych w propozycji może mieć znaczący wpływ nie tylko na poziom dochodów gospodarstw,
lecz także na skalę produkcji rolniczej w Europie i wynikające z tego implikacje
zarówno sektorowe jak makroekonomiczne. Przede wszystkim tego typu wpływ
wywrzeć może obowiązek wyłączenia części gruntów z produkcji i przeznaczenia
ich na cele ekologiczne.
Ze względu na to, że proponowane na kolejne lata rozwiązania reformy WPR
dotykają szeregu ważnych ze społecznego punktu widzenia zagadnień, zasadnym
jest podjęcie próby określenia możliwych skutków. Dlatego też celem niniejszego
opracowania jest określenie możliwych skutków „zazielenienia” I filara Wspólnej
Polityki Rolnej na środowisko oraz sytuację ekonomiczną gospodarstw rolnych.



2. „Zazielenienie” dopłat bezpośrednich a problemy środowiskowe
Sama idea powiązania wsparcia bezpośredniego z obowiązkiem spełniania norm ekologicznych wydaje się być w założeniach słuszna, szczególnie jeśli
uwzględni się liczne powiązania pomiędzy rolnictwem i środowiskiem [Baum
2011, Sadowski 2012, Wrzaszcz 2012, Zegar 2012]. Po pierwsze, wielkość i jakość
produkcji, a także stan rolniczej przestrzeni produkcyjnej (przede wszystkim gleby) uzależniona jest od licznych parametrów środowiskowych, z których przynajmniej część zależy od decyzji podejmowanych przez rolnika, w tym głównie od
stosowanych technik wytwarzania. Po drugie, działalność rolnicza ma znaczący
wpływ na lokalne i ponadlokalne układy ekologiczne, gdzie poza wspomnianą
jakością gleby można wymienić takie elementy jak krajobraz rolniczy, stosunki
wodne, czy emisję różnych (w tym szkodliwych) substancji do środowiska. Trzeba przy tym zauważyć, że wpływ rolnictwa może być zarówno pozytywny (np.
kształtowanie specyficznego krajobrazu rolniczego) [Niewęgłowska 2011, Wilkin
2010], jak i negatywny (np. emisja spalin czy substancji pochodzących z nieprawidłowo stosowanych nawozów). Poza tym powiązanie norm ze wsparciem jest
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uzasadnione w obecnej sytuacji, gdy dopłaty zostały oddzielone od produkcji,
a dobra publiczne są akceptowane czy wręcz oczekiwane przez bogate społeczeństwa europejskie. Słuszne w założeniach jest też wyznaczenie obszarów
kompensacji ekologicznej (a taką rolę w założeniach mają pełnić obszary proekologiczne), szczególnie w sytuacji znacznej intensyfikacji produkcji i dużego uproszczenia krajobrazu. Uzasadnione agrotechnicznie i środowiskowo jest
także stosowanie zmianowania, z czym z kolei związany jest obowiązek uprawy
minimum trzech roślin.
W warunkach wystarczającej podaży żywności działania agroekologiczne polegają bądź na wyłączaniu z produkcji gruntów marginalnych i przeznaczaniu
ich na cele środowiskowe (np. zalesianie użytków rolnych), bądź na ekstensyfikowaniu produkcji i zmniejszaniu ilości wprowadzanych substancji chemicznych
(np. niektóre pakiety programów rolnośrodowiskowych). Proponowana formuła
„zazielenienia” dopłat bezpośrednich nie jest zgodna z żadną z tych metod. Po
pierwsze, obowiązek wyznaczania obszarów proekologicznych dla każdego gospodarstwa powoduje (nawet założywszy, że każde gospodarstwo dokona wyłączenia najsłabszych gruntów), że w pewnych przypadkach na cele środowiskowe
przeznaczone zostaną grunty cenne rolniczo, a w innych uprawiana będzie ziemia
słaba, gdzie dla uzyskania wyższych plonów konieczne będzie stosowanie większej ilości środków plonotwórczych. Tego typu działania nie są poprawne agrotechnicznie, uzasadnione ekonomicznie, ani też „przyjazne” dla środowiska. Po
drugie, wyłączenie gruntów w każdym gospodarstwie o powierzchni powyżej
3 ha przyczyni się do powstania licznych, lecz niewielkich enklaw kompensacji
ekologicznej, co będzie szczególnie zauważalne w krajach takich jak Polska, posiadających rozdrobnioną strukturę agrarną. Można założyć, że enklawy te nie posiadając odpowiedniej powierzchni oraz nie stanowiąc zwartego i spójnego systemu,
będą raczej zakłócać ład przestrzenny, nie wpływając znacząco na stworzenie lub
odtworzenie ładu ekologicznego. Po trzecie, w pewnych sytuacjach obowiązek
uprawy co najmniej trzech roślin może być nieuzasadniony. Dotyczy to przede
wszystkim małych gospodarstw, gdzie możliwe jest stosowanie poprawnego technologicznie systemu zmianowania, polegającego na obsiewaniu całej powierzchni jedną uprawą, zmienianą corocznie zgodnie z prawidłami płodozmianu. Po
czwarte trzeba też zauważyć, że poziom zróżnicowania unijnego rolnictwa jest
na tyle duży, że nieuzasadnionym jest stosowanie jednolitych kryteriów w odniesieniu do obszarów kompensacji ekologicznej. W rejonach, gdzie produkcja
jest bardzo intensywna a krajobraz mocno uproszczony, działania takie (chociaż
niekoniecznie obejmujące każde gospodarstwo) są uzasadnione. Tam natomiast,
gdzie produkcja prowadzona jest bardziej ekstensywnie a krajobraz jest urozmaicony, są one zbędne. Po piąte, wyłączenie części gruntów z uprawy przyczyni
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się bezpośrednio do pomniejszenia potencjału produkcyjnego rolnictwa europejskiego, a co za tym idzie do spadku wolumenu produkcji. Bogate państwa europejskie stać będzie z pewnością na uzupełnienie braków poprzez import, lecz
istnieje duże zagrożenie, że sprowadzane produkty wytworzone zostaną na użytkach rolnych pozyskanych kosztem cennych siedlisk przyrodniczych, na przykład
lasów deszczowych. W tym kontekście, zaproponowane rozwiązanie nie tylko nie
przyczynią się do poprawy stanu środowiska, lecz wręcz stanie się powodem jego
pogorszenia się w skali globalnej.

3. Wpływ proponowanej reformy systemu dopłat na sytuację
ekonomiczną gospodarstw rolnych w Polsce
Analiza mająca na celu określenie ceteris paribus wpływu proponowanego systemu dopłat bezpośrednich na wyniki ekonomiczne gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 3 ha, wykonana została w oparciu o ogólnopolskie dane systemu rachunkowości FADN, pochodzące z 2008 roku [www.ec.europa.eu/agriculture/rica]. Przeprowadzona ona została dla gospodarstw grupowanych według
wielkości ekonomicznej, typu rolniczego oraz położenia w jednym z makroregionów FADN [Goraj i inni 2004, www.fadn.pl].
Stawka płatności na 1 ha w 2013, określona na 218 €, skalkulowana została na
podstawie przynależnej Polsce koperty finansowej (3 045 mln €) oraz zadeklarowanej powierzchni wsparcia (13,9 mln ha UR). Dla roku 2014 stawka ta wyliczona
została na 212 € / ha w oparciu o założenia proponowanej reformy, w tym przede
wszystkim krajową kopertę finansową, która według wariantu zaproponowanego
przez Komisję Europejską wynosi 3 039 mln €. Jest ona niższa niż w roku 2013,
ponieważ przy podobnej wartości koperty i przy założeniu przekazania 5% z II filara, przyjęto iż dość znaczna część środków wyłączona zostanie z finansowania
dopłat dla gospodarstw powyżej 3 ha i przeznaczona na wsparcie dla drobnych
gospodarstw i młodych rolników2.
Wpływ dopłat na sytuację ekonomiczną gospodarstw w 2014 należy rozpatrywać w kontekście wcześniejszych lat, a szczególnie roku 2013, który to ze względu
na osiągnięcie pełnych płatności wyznaczać będzie oczekiwania w stosunku do
nowej perspektywy finansowej. Zmiany poziomu dochodów spowodowane reformą systemu dopłat bezpośrednich w 2014 roku, według założeń przyjętych w niniejszej analizie, wynikają z konieczności wyłączenia 7% użytków rolnych z produkcji i przeznaczenia ich na użytki ekologiczne oraz z niższej stawki płatności.
Przyjęto bowiem założenie, że zmniejszenie powierzchni uprawy przyczyni się do
spadku o 7% wartości produkcji, w takim samym zakresie kosztów bezpośrednich
2 Szczegółowe założenia skalkulowanych stawek opublikowane zostały w: Czubak i in. 2011a i b.
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produkcji roślinnej, a także zmniejszenia o 5% kosztów energii (założono, że część
nakładów energetycznych wykorzystywana jest w produkcji zwierzęcej).

Kategoria
grupowania

Tabela 1
Wpływ dopłat na dochody gospodarstw z pola obserwacji FADN
w 2014 roku

Wyszczególnienie

Pow. UR
[ha]

Produkcja
ogółem
[€ / gospodarstwo]

Dopłaty do
działalności
operacyjnej1
[€ / gospodarstwo]

Dochód z rodzinnego
gospodarstwa rolnego
[€ / gospodarstwo]1

[2013 = 100]1

Udział dopłat
rezyw dochognacja
dzie1 [%]
z dopłat
[100% dopłat
=100]

18,29

27 402

5 463

7 664

92,4

56,2

71,3

do 4 ESU

7,99

9 024

2 914

2 735

90,8

46,6

106,5

4-8 ESU

11,97

16 995

3 845

5 155

92,3

57,8

74,6

8-16 ESU

19,65

29 765

5 633

9 405

93,7

61,2

59,9

Według wielkości
ekonomicznej

Gospodarstwa ogółem

16-40 ESU

36,5

62 113

10 148

20 501

94,6

66,9

49,5

40-100 ESU

75,83

143 939

21 579

44 289

93,1

70,2

48,7
239,1

>= 100 ESU

Według typu rolniczego

uprawy polowe
uprawy
ogrodnicze
uprawy trwałe
produkcja mleka
zwierzęta żywione
w systemie
wypasowym
zwierzęta
ziarnożerne
produkcja
mieszana

543,89

810 381

133 983

56 046

76,2

X2

24,17

25 681

7 036

7 683

88,0

45,1

91,6

4,17

62 240

1 190

11 948

82,1

114,3

10,0

7,68

22 163

2 477

4 537

78,4

90,7

54,6

20,47

30 684

5 849

13 039

99,0

66,8

44,9

22,39

23 616

7 174

9 202

98,0

49,0

78,0

15,27

71 871

4 422

13 959

97,9

78,3

31,7

16,2

19 844

4 947

5 410

93,7

41,5

91,5

1 W przypadku korzystania ze 100% dopłat w 2014 roku.
2 W przypadku rezygnacji z dopłat gospodarstwa o powierzchni powyżej 100 ESU uzyskały ujemny dochód.

Źródło: Obliczenia własne na podstawie www.europa.eu/agriculture/rica/

Dlatego też w 2014 roku, nawet w przypadku korzystania z pełnych dopłat,
wszystkie badane grupy odnotowały spadek dochodów wahający się od kilku do
ponad 20%. Dla ogółu analizowanych gospodarstw skala zmniejszenia dochodu
względem roku 2013 wynosi 7,6% (tabela 1). Największy spadek wystąpił w gospodarstwach o wielkości ekonomicznej powyżej 100 ESU, co spowodowane zostało przez powiązany kompleks czynników związanych ze specyficzną strukturą
kosztów oraz zmniejszeniem skali produkcji. W tej grupie podmiotów wysokość
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kosztów przewyższa wartość produkcji3, stąd potencjalnie jej ograniczenie powinno skutkować nie spadkiem lecz wzrostem dochodów. Dzieje się odwrotnie,
ponieważ wysoka kosztochłonność nie jest spowodowana przez nadmierną intensywność produkcji i związane z nią koszty bezpośrednie. Najważniejsza przyczyna złych wyników ekonomicznych największych gospodarstw tkwi w skali
korzystania z zewnętrznych czynników produkcji, w tym głównie z kosztów pracy najemnej. Dlatego też konieczność zmniejszenia powierzchni uprawy i ograniczenia kosztów bezpośrednich nie skutkuje poprawą efektów ekonomicznych,
gdyż ujemny dochód bez uwzględniania dopłat uzyskiwany jest ze względu na
wielkość kosztów niezależnych od skali produkcji. Na podstawie przeprowadzonej analizy można przypuszczać, że wprowadzenie obowiązku wyłączenia części
gruntów z produkcji może przyczynić się do redukcji zatrudnienia w najsilniejszych ekonomicznie podmiotach. Może to wpłynąć na poprawę wydajności pracy,
lecz spowoduje negatywne społeczne reperkusje w postaci wzrostu bezrobocia na
terenach wiejskich, szczególnie w regionach popegeerowskich. Relatywnie duży
spadek dochodów występuje też w grupach gospodarstw nastawionych na produkcję roślinną, gdzie obowiązek wyłączenia części gruntów z produkcji najbardziej oddziałuje na uzyskiwane wyniki. Dotyczy to zwłaszcza gospodarstw specjalizujących się w uprawach trwałych, gdzie zanotowano dość znaczne pogorszenie wyników, wynoszące ponad 20%. Wynika to z tego, że w pierwszych latach
członkostwa Polski w UE podmioty te otrzymywały wyłącznie jednolitą płatność
obszarową, stąd też wprowadzenie pełnej jednolitej stawki w roku 2013 spowodowało wzrost dochodu, a jej obniżenie w roku 2014 przyczyniło się do pogorszenia wyników ekonomicznych. Nieco inna sytuacja miała miejsce w przypadku
gospodarstw ogrodniczych, gdzie zanotowano spadek dochodu o niemal 18%.
Przyczyna tego zjawiska tkwi nie w zmniejszeniu płatności, (które stanowią tylko
10% dochodu, co jest najmniejszym udziałem spośród wszystkich analizowanych
grup), lecz w konieczności wyłączenia 7% powierzchni z uprawy. Uwzględniwszy
to, że podmioty te cechują się najwyższą produktywnością ziemi4 (4016 €/ha przy
średniej dla ogółu 245 €/ha), zauważyć można, że straty wynikające z ograniczenia skali produkcji są większe niż korzyści z otrzymywanych dopłat.
W przypadku rezygnacji z dopłat w odniesieniu do większości badanych grup
nastąpi spadek dochodu w stosunku do wariantu bazowego (otrzymywanie dopłat i stosowanie się do zasad „zazielenienia”). Podmioty o wielkości ekonomicznej powyżej 100 ESU uzyskują nawet dochód ujemny. Należy się spodziewać, że
kierownicy większości gospodarstw dostosują się więc do obowiązujących prze3 Na podstawie analizy wykonanej z wykorzystaniem dostępnych publicznie danych FADN:

www.europa.eu/agriculture/rica/
4 W grupie tej znajdują się też gospodarstwa prowadzące produkcję pod osłonami.
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pisów dotyczących komponentu zielonego. Odmienna sytuacja występuje tylko
w gospodarstwach ogrodniczych, które ze względu na intensywność produkcji są
jedynymi, które notują wzrost dochodu w przypadku całkowitej rezygnacji z dopłat.

4. Wnioski:
1. Założenia nowego systemu dopłat na lata 2014-2020 mają w założeniach
stanowić kontynuację stosowanego od czasów reformy luksemburskiej powiązania wsparcia z działaniami na rzecz ochrony środowiska rolniczego.
Pomimo ogólnej słuszności takiego podejścia, szczegółowe założenia mogą
potencjalnie mieć negatywne skutki środowiskowe, przestrzenne, a przede
wszystkim sektorowe i mikroekonomiczne.
2. Proponowana reforma systemu dopłat może przyczynić się do zmniejszenia
potencjału produkcyjnego europejskiego, w tym też polskiego rolnictwa ze
względu na konieczność wyłączenia z produkcji części gruntów.
3. Objęcie obowiązkiem wyłączenia z produkcji wszystkich gospodarstw o powierzchni powyżej 3 ha przyczyni się do tego, że na cele ekologiczne przeznaczone zostaną nie tylko grunty marginalne, lecz także cenne rolniczo.
4. Uwzględniwszy rozdrobnioną strukturę obszarową polskiego rolnictwa,
konieczność przeznaczenia 7% użytków rolnych każdego gospodarstwa
powyżej 3 ha spowoduje powstanie licznych, lecz w większości niewielkich
powierzchniowo użytków ekologicznych, co wpłynie negatywnie na ład
przestrzenny.
5. W 2014 roku może nastąpić ceteris paribus spadek dochodów większości
gospodarstw rolnych, będący skutkiem zmniejszenia stawki płatności w stosunku do 2013 roku oraz obowiązku wyłączenia części gruntów z uprawy
i przeznaczenia ich na cele ekologiczne5.
6. Skala zmniejszenia dochodu zależy od dominującego kierunku produkcji
(typu rolniczego) oraz wielkości ekonomicznej.
7. Pomimo konieczności wyłączenia części gruntów z uprawy, tylko w przypadku gospodarstw specjalizujących się w uprawach ogrodniczych uzasadniona byłaby rezygnacja z dopłat w zamian za niestosowanie zasad komponentu zielonego i przeznaczania całości areału pod uprawę.
8. Ograniczenie skali produkcji na skutek wyznaczenia obszarów proekologicznych w zamian za stosowanie dopłat przyczyni się do wzrostu udziału
transferów zewnętrznych w dochodzie rolniczym, uzależniając tym samym
producentów w większym stopniu od instrumentarium politycznego.
5 W sumie jednak koperta płatności bezpośrednich dla polskiego rolnictwa w Perspektywie

Finansowej 2014- 2020 będzie wyższa od koperty w perspektywie Finansowej 2007-2013 o 42%.
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STRESZCZENIE

W pracy przedstawiono założenia reformy dopłat bezpośrednich na lata 2014-2020.
Na tle analizy ewolucji dopłat bezpośrednich stwierdzono, że jej założenia są zasadniczo
zbieżne z dotychczasowymi tendencjami, zakładającymi powiązanie wsparcia ze spełnianiem norm w zakresie ochrony środowiska. Zauważono jednocześnie, że szczegółowe
rozwiązania w wielu miejscach są sprzeczne z dbałością o środowisko i przede wszystkim
mogą przyczynić się do obniżenia potencjału produkcyjnego europejskiego rolnictwa.
W odniesieniu do analizy mikroekonomicznej stwierdzono, że założenia proponowanej
reformy mogą przyczynić się do pewnego obniżenia dochodów rolniczych, przy jednoczesnym większym ich uzależnieniu od instrumentarium polityki rolnej. Pomimo tego
uznano, że dla większości analizowanych grup uzasadnionym ekonomiczne będzie otrzymywanie dopłat i stosowanie się do zasad komponentu zielonego.
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ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC EFFECTS OF THE INTRODUCTION OF “GREEN
COMPONENT” TO THE SYSTEM OF DIRECT PAYMENTS AFTER 2013
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SUM M A RY

The paper presents the reform principles of the direct payments for the period 20142020. Against the background of the analysis of the direct payments’ evolution, it was
found that its assumptions are broadly consistent with previous trends which assume
the link of support with the fulfillment of standards for environmental protection. It was
noted, however, that specific solutions in many places are contrary to care for the environment and, above all, can contribute to a reduce the production potential of European
agriculture. In relation to microeconomic analysis, it was found that the assumptions of
the proposed reforms may contribute to a reduction in agricultural income, at the same
time more of their dependence on agricultural policy instruments. Despite this, it was
concluded that for most of the analyzed groups will reasonable in economic terms to receive payments and adherence to the principles of the green component.
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POZIOM ZADŁUŻENIA INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTW
ROLNYCH A RENTOWNOŚĆ AKTYWÓW
I KAPITAŁU WŁASNEGO
1. Wstęp
W analizie finansowej działalności jednostek gospodarczych ważną rolę odgrywa ocena struktury pasywów [Goraj i Mańko 2011; Runowski 2008]. Zadłużenie wprawdzie wpływa niekorzystnie na ryzyko utraty zdolności płatniczej, jednak zobowiązania, zwłaszcza długoterminowe, umożliwiają zwiększenie potencjału produkcyjnego i poprawę wyników finansowych jednostek gospodarczych.
Kształtuje więc efektywność ich działalności.
Rolnicy z reguły dość ostrożnie korzystają z kapitału obcego, który według
nich zwiększa ryzyko utraty zdolności płatniczej [Mądra 2009]. Nastawienie to
wprawdzie uległo dość dużej zmianie wraz z wprowadzeniem kredytów preferencyjnych. Dotyczy to jednak głównie rolników młodszych i dobrze wykształconych
[Runowski 2008]. Z dotychczasowych badań wynika, że korzystanie z kapitału
obcego pozytywnie wpływa na wyniki produkcyjne, dochody oraz efektywność
działalności gospodarstw rolnych [Chmielewska 2007; Franc-Dąbrowska 2006;
Goraj i Mańko 2009; Niezgoda 2009; Runowski 2008; Sass 2007].
Podstawowym celem opracowania jest analiza związku zadłużenia aktywów
oraz rentowności aktywów i kapitału własnego w gospodarstwach o zróżnicowanym nastawieniu produkcyjnym. Przyjęto przy tym hipotezę, że wyniki działalności i sytuacja finansowa gospodarstw rolnych uzależnione są od poziomu zadłużenia. Ocenę tę poprzedzono prezentacją kapitału własnego w przeliczeniu na
1 ha użytków rolnych i osobę pełnozatrudnioną (AWU) oraz zadłużenia aktywów

Poziom zadłużenia indywidualnych gospodarstw rolnych ...

31

w gospodarstwach rolnych z pola obserwacji Polskiego FADN w latach 20042009, według typów rolniczych (TF8) oraz klas wielkości ekonomicznej (ES6)1.
2. Materiał i metoda
Podstawą analizy są wyniki działalności indywidualnych gospodarstw rolnych
uczestniczących w Polskim FADN w latach 2004-2009. Spośród około 12 tys. gospodarstw stanowiących reprezentatywną próbę gospodarstw Polskiego FADN
umownie nazwanych towarowymi (powyżej 2 ESU), wybrano gospodarstwa
o zbliżonej wartości kapitału własnego (od 300 do 500 tys. zł) oraz pogrupowano
je w zależności od poziomu zadłużenia ogółem aktywów na następujące grupy:
do 10, 10-20, 20-30 i powyżej 40% . Dane te gromadzone są w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB w Warszawie w formie elektronicznej bazy danych. Wybrany w ten sposób podzbiór gospodarstw nie spełnia
warunku reprezentatywności, ale pozwala na wyeliminowanie wpływu zróżnicowania kapitału własnego na wyniki działalności gospodarstw. Na tle tego podziału
analizowano średnią wartość produkcji w gospodarstwie, tzw. zysk gospodarstwa
rolnego2 oraz wskaźniki rentowności aktywów (ROA) i kapitału własnego (ROE).
Wskaźnik rentowności w złotych obliczano według następujących wzorów:
ROA =

zysk gospodarstwa rolnego
x 100 %
aktywa ogółem

ROE =

zysk gospodarstwa rolnego
x 100 %
kapitał własny

Ze względu na możliwe różnice w tych wielkościach w zależności od nastawienia produkcyjnego gospodarstw, oddzielnie analizowano gospodarstwa zakwalifikowane do różnych typów rolniczych. W tym celu wykorzystano klasyfikację
gospodarstw w FADN – TF8. Biorąc pod uwagę różną liczebność gospodarstw
w poszczególnych typach rolniczych i ograniczenia FADN w zakresie możliwości
publikowania wyników dla grup gospodarstw mniejszych niż 15 obiektów, analizę
ograniczono do następujących typów rolniczych:
1 Ograniczenie badań do wymienionego okresu wynika z faktu, że w systemie FADN w roku

2010 w miejsce dotychczasowej typologii gospodarstw opartej na Standardowej Nadwyżce Bezpośredniej (Standard Gross Margin) wprowadzone zostały nowe zasady klasyfikacji gospodarstw
oparte na Standardowej Produkcji (Standard Output) [Goraj i inni 2010].
2 Zysk gospodarstwa rolnego oszacowano wykorzystując metodę opracowaną w Zakładzie Rachunkowości Rolnej IERiGŻ-PIB [Goraj i Mańko 2011]. Zysk gospodarstwa rolnego stanowi różnicę dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego i oszacowanych kosztów opłaty pracy własnej.
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AB - gospodarstwa wyspecjalizowane w uprawach polowych,
FG - gospodarstwa wyspecjalizowane w chowie zwierząt żywionych w systemie wypasowym (zwierzęta trawożerne),
H - gospodarstwa wyspecjalizowane w chowie zwierząt ziarnożernych,
I - gospodarstwa z produkcją mieszaną.

Zbyt mała liczebność w analizowanej warstwie gospodarstw wyspecjalizowanych w uprawach ogrodniczych oraz trwałych, uniemożliwiła wyodrębnienie wystarczającej liczby grup gospodarstw przekraczających 15 obiektów. Typy te pominięto w analizie szczegółowej, zaprezentowano je jednak charakteryzując zróżnicowanie kapitału własnego i zadłużenia gospodarstw. Dla celów analizy typy F i G
połączono w jedną grupę określając je mianem gospodarstw wyspecjalizowanych
w chowie zwierząt trawożernych.
Dla zweryfikowania istotności różnic między średnimi wielkościami analizowanych zmiennych zastosowano nieparametryczny test Kruskala-Wallisa, który
jest stosowany w analizach zmiennych nie spełniających kryterium rozkładu normalnego [Domański 1979; Mynarski 2003]. Zgodnie z zasadami tego testu hipoteza zerowa brzmi: brak różnic między średnimi analizowanych grup obiektów
badawczych, którą odrzucamy na rzecz hipotezy przeciwnej, gdy wyliczony poziom istotności p<0,05. Obliczenia wykonano wykorzystując pakiet Statistica PL
(wersja 8).
3. Kapitał własny i zadłużenie gospodarstw z pola obserwacji

Polskiego FADN w latach 2004-2009

W tabelach 1 i 2 przedstawiono zróżnicowanie kapitału własnego w przeliczeniu
na 1 ha użytków rolnych w zależności od typu rolniczego (TF8) i wielkości ekonomicznej (ES6) gospodarstw znajdujących się w polu obserwacji Polskiego FADN.
Szczególnie duże różnice obserwowane są w przypadku gospodarstw pogrupowanych według typów rolniczych. Najwięcej kapitału własnego w przeliczeniu
na 1 ha użytków rolnych angażują gospodarstwa wyspecjalizowane w uprawach
ogrodniczych (od 104 do 157 tys. zł/ha UR w zależności od roku), co związane
jest z faktem, że w tym typie jest wiele gospodarstw produkujących pod wysokimi
osłonami, a więc praktycznie bez użytków rolnych. Stosunkowo dużo kapitału
własnego wymagają także gospodarstwa nastawione na uprawy trwałe (od 40 do
45,5 tys. zł/ha UR). W typie tym dominują gospodarstwa sadownicze. Najmniej
kapitału własnego angażują gospodarstwa wyspecjalizowane w uprawach polowych (od 7 do ponad 9 tys. zł/ha UR). Stosunkowo niskim kapitałem własnym
dysponują także gospodarstwa z produkcją mieszaną, a więc wielokierunkowe
(11-13 tys. zł/ha UR).
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Tabela 1
Kapitał własny w gospodarstwach z pola obserwacji Polskiego FADN
według typów rolniczych (TF8) w latach 2004-2009
(w zł na 1 ha użytków rolnych) (ceny bieżące)
Typ rolniczy
Uprawy polowe
Uprawy ogrodnicze

2004

2005

2006

2007

2008

2009

8 276

6 918

7 071

8 398

9 420

8 624

157 217

141 678

110 316

103 741

111 848

112 061

Uprawy trwałe

45 531

42 923

44 950

39 254

40 941

39 050

Krowy mleczne

15 449

16 315

16 851

18 267

19 008

19 185

Zwierzęta żyw. w syst. wypas.

14 591

14 498

15 471

17 910

18 013

17 819

Zwierzęta ziarnożerne

20 351

18 969

17 141

18 796

21 617

20 827

Mieszane

12 204

11 184

11 862

13 014

12 678

11 848

Źródło : obliczenia własne na podstawie danych Polskiego FADN.

Wraz z wielkością ekonomiczną gospodarstw rolnych maleje zapotrzebowanie na kapitał własny. Gospodarstwa bardzo małe (do 4 ESU) angażują od 17 do
20,5 tys. zł kapitału własnego na 1 ha użytków rolnych, a gospodarstwa największe
(100 i więcej ESU) od 6 do blisko 10 tys. zł/ha UR, a więc praktycznie o połowę
mniej niż gospodarstwa najmniejsze.
Tabela 2
Kapitał własny w gospodarstwach z pola obserwacji Polskiego FADN
według klas wielkości ekonomicznej (ES6) w latach 2004-2009
w zł na 1 ha użytków rolnych
Klasa wielkości
ekonomicznej

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Bardzo małe (2 do 4 ESU)

19 047

16 705

17 183

20 527

19 345

17 736

Małe (4 do 8 ESU)

16 587

15 917

16 185

18 193

17 896

16 539

Średnio-małe (8-16 ESU)

15 481

14 758

15 705

16 789

16 526

16 251

Średnio-duże (16-40 ESU)

13 966

13 451

13 935

14 971

15 218

14 632

Duże (40 do 100 ESU)

12 189

11 358

12 442

14 047

14 389

14 046

Bardzo duże (100 ESU
i więcej)

7 244

6 198

6 957

8 454

9 886

8 908

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Polskiego FADN.

Również znaczne zróżnicowanie kapitału własnego obserwuje się po przeliczeniu tej wielkości na osobę pełnozatrudnioną (tabela 2 i 3). W tym ujęciu najmniej
kapitału własnego na 1 AWU przypada w gospodarstwach wyspecjalizowanych
w uprawach ogrodniczych (od 130 do 154 tys. zł/AWU), a najwięcej w gospodarstwach wyspecjalizowanych w chowie zwierząt ziarnożernych (od 247 do 335 tys.
zł/AWU). Związane to jest z pracochłonnością tych kierunków produkcji.
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Tabela 3
Kapitał własny w gospodarstwach z pola obserwacji Polskiego FADN
według typów rolniczych (TF8) w latach 2004-2009
w zł na 1 osobę pełnozatrudnioną (AWU)
Typ rolniczy

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Uprawy polowe

197 535

182 480

201 337

241 665

288 180

289 369

Uprawy ogrodnicze

154 306

140 604

130 287

140 564

146 319

152 703

Uprawy trwałe

189 765

181 492

182 948

206 446

189 025

196 431

Krowy mleczne

190 410

200 881

204 406

226 412

249 039

260 251

Zwierzęta żyw. w syst.
wypas.

215 923

230 158

249 505

283 111

309 076

313 123

Zwierzęta ziarnożerne

274 474

267 127

247 406

276 429

334 985

342 720

Mieszane

192 066

183 084

197 035

218 726

239 150

229 755

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Polskiego FADN.

W przypadku grupowania gospodarstw według wielkości ekonomicznej
(tabela 4) obserwuje się 3-krotny przyrost kapitału własnego na AWU wraz ze
wzrostem wielkości ekonomicznej w klasach od bardzo małych (do 4 ESU) do
dużych (40 do 100 ESU) i wyraźny spadek w klasie gospodarstw bardzo dużych
(100 ESU i więcej). Specyfiką gospodarstw bardzo dużych jest to, że dominują
w nich gospodarstwa z przewagą pracy najemnej , w pozostałych klasach zaś gospodarstwa o charakterze rodzinnym, opierające działalność głownie na pracy
własnej.
Tabela 4
Kapitał własny w gospodarstwach z pola obserwacji Polskiego FADN
według klas wielkości ekonomicznej (ES6) w latach 2004-2009
w zł na 1 osobę pełnozatrudnioną (AWU)
2004

2005

2006

2007

2008

2009

Bardzo małe (2 do 4 ESU)

Klasa wielkości ekonomicznej

110 931

105 557

108 248

120 466

121 762

119 502

Małe (4 do 8 ESU)

126 335

124 076

127 674

141 265

146 522

140 347

Średnio-małe (8-16 ESU)

170 564

162 924

172 007

188 103

201 063

200 691

Średnio-duże (16-40 ESU)

233 084

228 383

236 182

263 730

289 212

297 399

Duże (40 do 100 ESU)

311 020

294 524

311 355

356 662

385 947

399 112

Bardzo duże (100 ESU i więcej)

272 094

232 633

226 145

271 962

332 551

323 298

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Polskiego FADN.

Poziom zadłużenia aktywów w gospodarstwach pogrupowanych według typów rolniczych i klas wielkości ekonomicznej przedstawiono w tabeli 5 i 6.
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Tabela 5
Zadłużenie aktywów w gospodarstwach z pola obserwacji Polskiego FADN
według typów rolniczych (TF8) w latach 2004-2009 w procentach
Typ rolniczy

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Uprawy polowe

15,6

19,8

21,2

19,6

22,0

24,1

Uprawy ogrodnicze

32,6

31,0

29,2

31,2

30,3

29,4

Uprawy trwałe

10,9

10,9

11,1

11,8

11,9

12,1

Krowy mleczne

11,0

12,1

11,7

11,1

10,8

10,9

Zwierzęta żyw. w syst. wypas.

14,1

14,1

15,0

14,6

14,6

14,6

Zwierzęta ziarnożerne

15,5

15,4

18,6

19,0

16,0

15,9

9,7

11,4

12,2

12,0

12,5

14,0

Mieszane

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Polskiego FADN.

Najsilniej zadłużone są gospodarstwa nastawione na uprawy ogrodnicze, a najniżej gospodarstwa z produkcją mieszaną (tabela 5). Stosunkowo nisko zadłużone
są także gospodarstwa wyspecjalizowane w uprawach trwałych oraz w chowie bydła mlecznego.
Tabela 6
Zadłużenie aktywów w gospodarstwach z pola obserwacji Polskiego FADN
według klas wielkości ekonomicznej (ES6)
w latach 2004-2009 w procentach
2004

2005

2006

2007

2008

2009

Bardzo małe (2 do 4 ESU)

Klasa wielkości ekonomicznej

3,4

4,2

3,3

3,5

2,7

3,0

Małe (4 do 8 ESU)

6,0

5,4

5,7

5,4

5,2

5,6

Średnio-małe (8-16 ESU)

8,6

8,4

9,0

8,7

9,2

9,0

Średnio-duże (16-40 ESU)

13,4

14,0

14,4

13,8

14,3

15,0

Duże (40 do 100 ESU)

20,3

20,2

20,8

19,3

19,3

21,9

Bardzo duże (100 ESU i więcej)

24,5

30,4

29,2

28,7

26,1

27,9

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Polskiego FADN.

Zadłużenie gospodarstw rośnie bardzo mocno wraz z wielkością ekonomiczną
(tabela 6). W gospodarstwach bardzo małych (do 4 ESU) zadłużenie aktywów
przeciętnie wynosi od 3 do 4% podczas gdy w gospodarstwach największych
(100 ESU i więcej) przekracza 25%. Można to z jednej strony wiązać z aktywnością inwestycyjną rolników prowadzących większe gospodarstwa rolne, a z drugiej z wyższą ich zdolnością kredytową [Sass 2007].
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4. Sytuacja ekonomiczno-finansowa wybranych typów rolniczych gospodarstw w zależności od poziomu zadłużenia aktywów
Zgodnie z przyjętą metodą badawczą, spośród wszystkich gospodarstw rolnych znajdujących się w próbie Polskiego FADN, wybrano podzbiór stosunkowo mało różniący się pod względem wysokości kapitału własnego. Pozwala to
na zweryfikowanie hipotezy wynikającej z celu badań, że wyniki ekonomiczne
i efektywność działalności uzależnione są głównie od poziomu zadłużenia.
W tabeli 7 przedstawiono wyniki analizy nieparametrycznego testu Kruskala-Wallisa, zastosowanego do oceny istotności różnic kapitału własnego, wartości
produkcji ogółem, dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego (dochodu netto), wskaźnika rentowności aktywów (ROA) oraz wskaźnika rentowności kapitału
własnego (ROE) w gospodarstwach pogrupowanych według poziomu zadłużenia. Z zestawienia wynika, że w większości wyodrębnionych typów rolniczych
i lat grupy gospodarstw nie różnią się pod względem wartości kapitału własnego
(poziom istotności przekracza 0,05), różnią się zaś pod względem pozostałych
analizowanych zmiennych (poziom istotności jest niższy od 0,05). Można więc
sformułować wniosek, że stwierdzone różnice między średnimi w poszczególnych
klasach zadłużenia gospodarstw związane są przede wszystkim z poziomem zadłużenia aktywów.
Tabela 7
Wartości statystyki Kruskala-Wallisa (H) dla typów rolniczych
charakteryzujących kapitał własny i wyniki działalności gospodarstw
dysponujących kapitałem własnym od 300 do 500 tys. zł, pogrupowanych
w poszczególnych latach według poziomu zadłużenia
Lata

Kapitał
własny

Wartość
produkcji
ogółem

Zysk
przedsiębiorcy
rolnego

Wskaźnik
rentowności
aktywów

Wskaźnik
rentowności
kapitału
własnego

H

3,552

137,455

41,261

10,212

28,791

p

0,470

0,000

0,000

0,037

0,000

Zwierzęta
trawożerne

H

1,658

127,391

48,691

17,241

55,640

p

0,798

0,000

0,000

0,002

0,000

Zwierzęta
ziarnożerne

H

10,027

107,484

28,171

16,882

39,622

p

0,040

0,000

0,000

0,002

0,000

H

3,264

171,371

63,996

16,619

46,018

p

0,515

0,000

0,000

0,002

0,000

H

13,318

151,226

79,803

14,934

41,528

p

0,010

0,000

0,000

0,005

0,000

H

19,756

130,928

35,962

1,518

28,537

p

0,001

0,000

0,000

0,823

0,000

Typ rolniczy

Uprawy polowe

2004

Mieszane
Uprawy polowe
2005

Zwierzęta
trawożerne

Parametr
testu
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Lata

2005

Typ rolniczy
Zwierzęta
ziarnożerne
Mieszane
Uprawy polowe

2006

Zysk
przedsiębiorcy
rolnego

Wskaźnik
rentowności
aktywów

Wskaźnik
rentowności
kapitału
własnego

H

10,027

107,484

28,171

16,882

39,622

p

0,040

0,000

0,000

0,002

0,000

H

2,991

149,178

73,903

19,338

57,704

p

0,559

0,000

0,000

0,001

0,000

H

4,514

86,908

38,912

4,084

21,328

0,341

0,000

0,000

0,395

0,000

Zwierzęta
trawożerne

19,756

130,928

35,962

1,518

28,537

p

0,001

0,000

0,000

0,823

0,000

Zwierzęta
ziarnożerne

H

0,302

115,106

46,105

11,602

45,375

p

0,990

0,000

0,000

0,021

0,000

H

2,591

152,121

58,109

13,846

53,339

p

0,628

0,000

0,000

0,008

0,000

H

8,908

150,054

57,558

11,430

61,046

p

0,063

0,000

0,000

0,022

0,000

Zwierzęta
trawożerne

H

8,759

144,817

45,118

1,316

38,521

p

0,067

0,000

0,000

0,859

0,000

Zwierzęta
ziarnożerne

H

2,122

102,153

18,947

10,025

25,312

p

0,713

0,000

0,001

0,040

0,000

H

2,261

153,001

68,898

12,514

56,003

p

0,688

0,000

0,000

0,014

0,000

H

8,938

140,957

53,853

4,476

37,284

p

0,063

0,000

0,000

0,345

0,000

Zwierzęta
trawożerne

H

15,338

129,603

56,908

1,991

28,253

p

0,004

0,000

0,000

0,737

0,000

Zwierzęta
ziarnożerne

H

3,076

47,384

18,987

5,711

19,437

p

0,545

0,000

0,001

0,222

0,001

H

8,794

120,634

76,417

20,191

54,335

p

0,066

0,000

0,000

0,000

0,000

H

0,930

120,346

62,027

8,716

33,845

p

0,920

0,000

0,000

0,069

0,000

Zwierzęta
trawożerne

H

18,110

110,859

51,250

1,240

16,773

p

0,001

0,000

0,000

0,871

0,002

Zwierzęta
ziarnożerne

H

2,883

67,097

45,805

5,949

31,370

p

0,578

0,000

0,000

0,203

0,000

H

9,297

102,870

69,496

3,024

32,871

p

0,054

0,000

0,000

Mieszane
Uprawy polowe

Mieszane
Uprawy polowe

2009

Wartość
produkcji
ogółem

p

Uprawy polowe

2008

Kapitał
własny

H

Mieszane

2007

Parametr
testu

Mieszane

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Polskiego FADN.

0,554

0,000
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W tabelach 8-11 przedstawiono zróżnicowanie wartości aktywów ogółem, kapitału własnego, produkcji ogółem, zysku przedsiębiorcy oraz wskaźników rentowności aktywów (ROA) i rentowności kapitału własnego (ROE) w wybranych
typach rolniczych gospodarstw pogrupowanych według poziomu zadłużenia.
Przyjęte założenia dotyczące wyboru próby badawczej gospodarstw spowodowały, że niezależnie od typu rolniczego, roku i poziomu zadłużenia wartość kapitału własnego we wszystkich grupach gospodarstw jest bardzo podobna. Większe
różnice obserwuje się w zakresie wartości aktywów ogółem. W gospodarstwach
o najwyższym obserwowanym stopniu zadłużenia (ponad 40%) wartość aktywów
jest od 1,8 do 2,4 razy wyższa niż w gospodarstwach gospodarujących prawie bez
kapitału obcego (poziom zadłużenia do 10%). Różnica ta jest najwyższa w gospodarstwach wyspecjalizowanych w uprawach polowych (2,1-2,4 razy, tabela 8),
a najniższa w gospodarstwach z produkcją mieszaną (1,8-2,2 razy, tabela 11).
Przyjmując założenie, że wartość aktywów ogółem jest wyznacznikiem potencjału produkcyjnego gospodarstw, to kapitał obcy, finansujący przyrost aktywów,
służy głównie do zwiększenia możliwości produkcyjnych gospodarstw rolnych.
Potwierdza to zróżnicowanie wyników produkcyjnych. Gospodarstwa wysoko
zadłużone (ponad 40%) zależnie od roku i typu rolniczego osiągają produkcję
od 1,9 do 3,8 razy wyższą niż gospodarstwa zadłużone najniżej (do 10%). Różnica wartości produkcji ogółem jest więc większa niż wynikałoby to ze zróżnicowania wartości aktywów ogółem. Najwyższy przyrost produkcji ogółem dzięki
kapitałowi obcemu osiągały gospodarstwa wyspecjalizowane w chowie zwierząt
ziarnożernych (2,1-3,8 razy, tabela 10) oraz w uprawach polowych (2,0-3,6 razy,
tabela 8), a najniższy gospodarstwa nastawione na chów zwierząt trawożernych
(1,9-2,4 razy, tabela 9).
Jeszcze większe korzyści z zastosowania kapitału obcego obserwuje się w wynikach finansowych gospodarstw rolnych. Zależnie od roku i typu rolniczego, zysk
z gospodarstwa rolnego w gospodarstwach o najwyższym zadłużeniu był od 1,7
do 13,9 razy wyższy niż w gospodarstwach zadłużonych w stopniu najmniejszym
(pomijając ujemny wynik finansowy z roku 2004 w gospodarstwach z produkcją
mieszaną – tabela 11). Największe zróżnicowanie w poszczególnych latach obserwowane jest w gospodarstwach z produkcją mieszaną (1,7-13,9 razy, tabela 11),
a najniższe w gospodarstwach wyspecjalizowanych w chowie zwierząt trawożernych (2,2-2,8 razy, tabela 9). Najwyższy i dość wyrównany w latach przyrost zysku
z gospodarstwa rolnego osiągały gospodarstwa wyspecjalizowane w chowie zwierząt ziarnożernych (3,4-6,5, tabela 10).
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Tabela 8
Kształtowanie się wartości wybranych wskaźnikówekonomiczno-finansowych
w gospodarstwach nastawionych na uprawy polowe dysponujących kapitałem
własnym od 300 do 500 tys. zł, pogrupowanych według poziomu zadłużenia
Wyszczególnienie

Lata

Aktywa ogółem
(zł)

2004
2005
2006
2007
2008
2009

Poziom zadłużenia aktywów
do 10%

10 do 20%

20 do 30%

30 do 40%

395 585
388 395
392 411
390 360
394 544
393 462

456 379
455 785
452 004
456 083
471 677
452 799

521 896
534 123
527 799
525 329
527 066
514 839

603 053
607 970
597 805
583 094
622 839
598 516

833 531
944 315
832 010
909 183
825 106
828 430

Kapitał własny
(zł)

2004
2005
2006
2007
2008
2009

383 768
377 911
382 327
381 317
386 076
385 206

390 806
389 166
386 125
391 025
402 170
387 444

394 909
401 234
399 626
395 207
393 673
389 913

395 336
394 141
390 586
376 840
409 649
389 937

397 291
399 704
395 293
400 302
378 510
387 057

Produkcja ogółem
(zł)

2004
2005
2006
2007
2008
2009

108 021
106 751
112 090
114 679
101 583
98 524

149 033
148 906
137 040
151 162
136 514
128 268

190 685
195 815
176 111
188 648
170 420
136 821

243 932
207 507
186 837
194 312
172 901
169 038

348 784
379 076
229 012
402 004
272 234
255 463

Zysk przedsiębiorcy
rolnego
(zł)

2004
2005
2006
2007
2008
2009

14 777
13 588
26 468
25 769
14 912
10 390

28 097
29 084
36 138
43 111
24 855
23 097

37 448
50 751
55 640
49 273
37 633
27 698

58 087
55 770
42 664
53 986
40 475
56 200

47 298
95 784
59 782
134 136
60 652
58 326

Wskaźnik
rentowności
aktywów w %
(ROA)

2004
2005
2006
2007
2008
2009

3,7
3,5
6,7
6,6
3,8
2,6

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

7,2
9,5
10,5
9,4
7,1
5,4

9,6
9,2
7,1
9,3
6,5
9,4

5,7
10,1
7,2
14,8
7,4
7,0

Wskaźnik
rentowności kapitału
własnego w %
(ROE)

2004
2005
2006
2007
2008
2009

3,9
3,6
6,9
6,8
3,9
2,7

7,2
7,5
9,4
11,0
6,2
6,0

9,5
12,6
13,9
12,5
9,6
7,1

14,7
14,1
10,9
14,3
9,9
14,4

11,9
24,0
15,1
33,5
16,0
15,1

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Polskiego FADN.
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Tabela 9

Sytuacja ekonomiczna gospodarstw nastawionych chów zwierząt
trawożernych dysponujących kapitałem własnym od 300 do 500 tys. zł,
pogrupowanych według poziomu zadłużenia
Wyszczególnienie

Rok

Poziom zadłużenia aktywów
do 10%

10 do 20%

20 do 30%

30 do 40%

40% i więcej

Aktywa ogółem
(zł)

2004
2005
2006
2007
2008
2009

399 749
395 089
393 881
401 592
398 580
395 158

446 548
458 233
468 798
470 483
491 761
481 646

513 195
519 331
540 990
549 601
531 894
528 664

603 325
577 763
592 704
605 956
614 681
601 325

780 224
797 104
789 303
918 269
828 643
818 959

Kapitał własny
(zł)

2004
2005
2006
2007
2008
2009

387 162
383 810
382 254
391 698
389 418
386 682

382 092
391 088
400 685
401 583
417 887
410 005

388 550
394 216
406 702
414 954
404 023
397 713

395 357
381 968
387 579
396 589
401 769
397 375

386 911
399 599
382 586
405 265
389 554
384 954

Produkcja ogółem
(zł)

2004
2005
2006
2007
2008
2009

100 698
104 089
104 037
113 449
101 692
90 501

120 118
135 690
125 767
139 441
131 951
115 620

151 580
146 385
153 105
163 684
141 256
125 670

171 193
171 726
169 189
173 868
147 484
127 429

217 434
206 597
228 020
274 336
196 157
190 011

Zysk przedsiębiorcy
rolnego
(zł)

2004
2005
2006
2007
2008
2009

14 497
24 340
28 062
27 998
14 795
-372

25 864
40 088
39 072
37 539
24 540
5 408

41 847
45 056
45 998
43 145
26 665
12 124

39 696
53 966
51 193
46 260
28 534
8 988

32 840
53 119
67 680
68 221
41 544
26 742

Wskaźnik
rentowności
aktywów w %
(ROA)

2004
2005
2006
2007
2008
2009

3,6
6,2
7,1
7,0
3,7
-0,1

5,8
8,7
8,3
8,0
5,0
1,1

8,2
8,7
8,5
7,9
5,0
2,3

6,6
9,3
8,6
7,6
4,6
1,5

4,2
6,7
8,6
7,4
5,0
3,3

2004
2005
Wskaźnik
rentowności kapitału 2006
własnego w %
2007
(ROE)
2008
2009

3,7
6,3
7,3
7,1
3,8
-0,1

6,8
10,3
9,8
9,3
5,9
1,3

10,8
11,4
11,3
10,4
6,6
3,0

10,0
14,1
13,2
11,7
7,1
2,3

8,5
13,3
17,7
16,8
10,7
6,9

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Polskiego FADN.
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Tabela 10
Sytuacja ekonomiczna gospodarstw nastawionych chów zwierząt
ziarnożernych dysponujących kapitałem własnym od 300 do 500 tys. zł,
pogrupowanych według poziomu zadłużenia
Wyszczególnienie

Rok

Poziom zadłużenia aktywów
do 10%

10 do 20%

20 do 30%

30 do 40%

40% i więcej

Aktywa ogółem
(zł)

2004
2005
2006
2007
2008
2009

401 429
405 032
403 968
403 491
398 753
398 017

476 829
474 034
460 106
457 810
483 336
464 038

541 866
520 962
519 262
516 205
501 311
542 249

593 747
602 900
601 910
589 317
587 543
607 950

843 595
807 043
842 258
849 255
906 337
763 100

Kapitał własny
(zł)

2004
2005
2006
2007
2008
2009

389 775
394 610
393 600
392 987
389 753
389 880

408 453
405 941
392 867
393 805
414 290
397 328

407 054
396 416
390 921
390 004
380 620
404 311

386 671
401 737
397 638
386 249
380 808
401 901

409 133
404 057
397 480
375 752
394 735
388 530

Produkcja ogółem
(zł)

2004
2005
2006
2007
2008
2009

160 205
160 412
149 745
152 691
158 865
159 472

221 836
211 381
182 618
214 729
215 789
199 844

262 038
237 153
246 325
233 782
238 147
235 909

353 695
332 065
272 871
263 216
247 932
270 515

456 282
481 043
560 296
578 179
343 248
335 120

Zysk przedsiębiorcy
rolnego
(zł)

2004
2005
2006
2007
2008
2009

23 934
21 774
20 844
14 139
13 173
19 687

48 855
44 833
32 846
28 417
34 708
39 886

49 378
45 848
45 382
26 291
34 121
43 122

91 572
98 993
54 927
30 127
31 609
58 227

95 168
120 070
89 925
92 570
49 596
66 360

Wskaźnik
rentowności aktywów
w % (ROA)

2004
2005
2006
2007
2008
2009

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

10,2
9,5
7,1
6,2
7,2
8,6

9,1
8,8
8,7
5,1
6,8
8,0

15,4
16,4
9,1
5,1
5,4
9,6

11,3
14,9
10,7
10,9
5,5
8,7

Wskaźnik
rentowności kapitału
własnego w % (ROE)

2004
2005
2006
2007
2008
2009

6,1
5,5
5,3
3,6
3,4
5,0

12,0
11,0
8,4
7,2
8,4
10,0

12,1
11,6
11,6
6,7
9,0
10,7

23,7
24,6
13,8
7,8
8,3
14,5

23,3
29,7
22,6
24,6
12,6
17,1

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Polskiego FADN.
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Tabela 11
Sytuacja ekonomiczna gospodarstw z produkcja mieszaną dysponujących
kapitałem własnym od 300 do 500 tys. zł, pogrupowanych według poziomu
zadłużenia
Wyszczególnienie

Rok

Poziom zadłużenia aktywów
do 10%

10 do 20%

20 do 30%

30 do 40%

40% i więcej

Aktywa ogółem
(zł)

2004
2005
2006
2007
2008
2009

397 354
394 384
395 061
397 105
393 433
394 570

455 330
452 406
455 326
456 766
464 033
465 695

513 173
504 951
499 941
521 182
526 528
533 616

602 843
604 081
598 279
611 596
591 428
603 438

820 474
719 612
764 692
818 136
876 703
806 843

Kapitał własny
(zł)

2004
2005
2006
2007
2008
2009

386 649
384 822
385 090
387 683
384 990
386 675

389 370
386 538
391 154
389 643
396 429
396 931

389 990
380 860
380 094
392 160
398 312
403 024

391 779
391 201
390 063
398 729
390 960
394 459

406 706
351 870
390 555
385 891
383 662
387 559

Produkcja ogółem
(zł)

2004
2005
2006
2007
2008
2009

113 470
108 388
109 699
115 001
105 064
104 226

150 754
143 191
140 283
146 391
135 371
130 020

170 683
164 882
158 858
165 610
150 687
145 557

223 409
199 969
180 793
203 213
143 413
155 044

298 837
235 326
265 909
298 615
278 487
280 754

Zysk przedsiębiorcy
rolnego
(zł)

2004
2005
2006
2007
2008
2009

12 339
12 973
17 870
14 142
5 568
3 855

25 658
23 653
31 743
23 330
21 771
12 959

26 255
33 617
38 536
33 400
19 944
12 571

41 958
43 606
35 929
61 109
15 098
16 277

42 556
22 304
46 351
75 657
55 901
53 651

Wskaźnik
rentowności aktywów
w%
(ROA)

2004
2005
2006
2007
2008
2009

3,1
3,3
4,5
3,6
1,4
1,0

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

5,1
6,7
7,7
6,4
3,8
2,4

7,0
7,2
6,0
10,0
2,6
2,7

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

Wskaźnik
rentowności kapitału
własnego w %
(ROE)

2004
2005
2006
2007
2008
2009

3,2
3,4
4,6
3,6
1,4
1,0

6,6
6,1
8,1
6,0
5,5
3,3

6,7
8,8
10,1
8,5
5,0
3,1

10,7
11,1
9,2
15,3
3,9
4,1

10,5
6,3
11,9
19,6
14,6
13,8

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Polskiego FADN.
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Wyższy przeciętnie przyrost zysku z gospodarstwa rolniczego niż wartości
produkcji wskazuje, że kapitał obcy rolnicy wykorzystują nie tylko do zwiększenia
potencjału produkcyjnego gospodarstw i wzrostu skali produkcji, ale zwiększając
skalę produkcji, racjonalizują także koszty działalności gospodarczej. Problem ten
powinien być jednak przeanalizowany bardziej szczegółowo.
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) zróżnicowany jest w stopniu zbliżonym do zróżnicowania aktywów ogółem (tabela 8-11). Wskaźnik ten z reguły
wzrasta wraz z wysokością zadłużenia, jednak zmiany w tym względzie nie są
systematyczne. Bardziej jednorodne i jednokierunkowe zależności obserwowane
są w zakresie zróżnicowania wskaźnika rentowności kapitału własnego (ROE).
Wraz ze wzrostem zadłużenia wskaźnik ten rośnie i w gospodarstwach o najwyższym poziomie zadłużenia jest od 1,9 do 13,8 razy wyższy niż w gospodarstwach
zadłużonych w stopniu najmniejszym. Zmienność tego wskaźnika jest więc zbliżona do zmienności kapitału własnego. Największe rozpiętości zmian obserwuje
się w poszczególnych latach w gospodarstwach z produkcją mieszaną (tabela 11),
a najmniejsze w gospodarstwach wyspecjalizowanych w chowie zwierząt trawożernych (tabela 9).
Przyrost wskaźnika rentowności aktywów (ROA) wraz ze wzrostem zadłużenia, a zwłaszcza znaczny przyrost wskaźnika rentowności kapitału własnego (ROE), potwierdza znaczenie kapitału obcego w gospodarstwie rolnym jako
dźwigni finansowej [Chmielewska 2007; Goraj i Mańko 2009; Mądra 2009; Runowski 2008].

5. Podsumowanie
Problem wpływu zadłużenia na sytuację ekonomiczną gospodarstw rolnych
podejmowany jest w literaturze dość często. Rzadko jednak podejmowane są badania, w których ten problem analizowany jest na podstawie danych z gospodarstw o zbliżonych wartościach zaangażowanego kapitału własnego. W opracowaniu podjęto ten problem wykorzystując informacje z bazy Polskiego FADN,
wykorzystując podzbiór gospodarstw, które dysponowały kapitałem własnym od
300 do 500 tys. zł.
Analiza związku pomiędzy poziomem zadłużenia aktywów a wartością produkcji ogółem i oszacowanym zyskiem z gospodarstwa rolnego wskazuje, że
rolnicy wykorzystują kapitał obcy do zwiększenia zdolności produkcyjnych i finansowych gospodarstw rolnych. Korzystniejsze z reguły wyniki finansowe niż
produkcyjne świadczą, że wzrostowi skali produkcji towarzyszy racjonalizacja
kosztów działalności gospodarczej. Problem ten powinien być przedmiotem bardziej pogłębionych badań.
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Wraz ze wzrostem zadłużenia rosły także wartości wskaźników rentowności
aktywów (ROA) i rentowności kapitału własnego (ROE). Znacznie wyższy przyrost wartości wskaźnika rentowności kapitału własnego niż wskaźnika rentowności aktywów świadczy o roli kapitału obcego jako dźwigni finansowej.
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STRESZCZENIE

W pracy podjęto problem wpływu kapitału obcego na wyniki produkcyjne, dochodowe i rentowność gospodarstw rolnych dysponujących podobnym kapitałem własnym,
wykorzystując dane Polskiego FADN.
Badania poprzedzone analizą statystyczno-matematyczną wskazują, że rolnicy wykorzystują kapitał obcy do zwiększenia zdolności produkcyjnych i finansowych gospodarstw. Przyrost wyników finansowych wraz ze wzrostem zadłużenia jest z reguły wyższy
niż wyników produkcyjnych, co wskazuje, że kapitał obcy służy nie tylko zwiększeniu skali produkcji ale wykorzystywany jest także do racjonalizacji kosztów. Jest także traktowany
jako dźwignia finansowa rozwoju gospodarstw.
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LEVEL OF FARM DEBT VERSUS PROFITABILITY OF FARM ASSETS
AND FARM NET WORTH

Key words: capital, farm profitability, Polish FADN debt, development of farm,
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SUM M A RY

The paper deals with the problem of impact of debt capital on the production results,
income and profitability of farms with a similar net worth, using the Polish FADN data.
Studies preceded by statistical analyses show that farmers use debt capital to increase
production and financial capacity holdings. Financial results growth with the increase in
debt is usually higher than production results, which indicates that debt capital. Is not only
increasing the scale of production, but is also used to rationalize costs. It is also considered
a financial leverage in farm development.
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ZASTOSOWANIE EFEKTYWNYCH MIKROORGANIZMÓW (EM)
W UPRAWIE TRUSKAWKI
1. Wstęp

Preparaty oparte na bazie mikroorganizmów są uzupełnieniem obecnie znanych środków produkcji rolniczej. Do wad produktów opartych na mikroorganizmach można zaliczyć bezwzględny warunek terminowości ich zastosowania,
konieczność monitoringu upraw i faz rozwojowych szkodników, konieczność wykonywania wielokrotnych zabiegów oraz brak natychmiastowego efektu. Ich skuteczność jest powiązana z warunkami meteorologicznymi takimi jak intensywne
opady spłukujące mikroorganizmy i niskie temperatury ograniczające ich rozwój.
Niewątpliwe zalety stosowania pożytecznych mikroorganizmów to bezpieczeństwo dla środowiska, brak masowego zjawiska uodpornienia się na nie przez patogeny oraz szkodniki i brak fitotoksyczności. Po ich zastosowaniu nie występują
pozostałości w plonach oraz nie ma konieczności przestrzegania okresu prewencji i karencji. Pożyteczne mikroorganizmy mogą być stosowane do okresu zbioru
i chronią uprawę przez cały sezon wegetacyjny, gdyż rozwijają się wraz z rośliną.
Preparaty mikrobiologiczne niebędące środkiem ochrony roślin wykorzystują najczęściej zjawisko antagonizmu pomiędzy patogenem a stosowanym organizmem pożytecznym. Preparaty te często są zaliczane do grupy stymulatorów
wzrostu, dzięki czemu zgodnie z art. 5 ustawy o nawozach i nawożeniu z dnia
5 lipca 2007 roku mogą być wprowadzone do obrotu i stosowania w Polsce (Dz.
U. Nr 147, poz. 1033) pod warunkiem ich rejestracji w przynajmniej jednym kraju
należącym do EU. W Polsce dostępnych jest kilka produktów mikrobiologicznych
potencjalnie możliwych do stosowania w uprawach ekologicznych. Do nich m.in.
zaliczają się produkty probiotyczne zawierające mieszaninę pożytecznych (efektywnych) mikroorganizmów (EM).
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Potencjał preparatów mikrobiologicznych oparty jest głównie na konkurencyjności pożytecznych mikroorganizmów w stosunku do patogenów i jest obecnie rozwijanym kierunkiem badań w celu wykorzystania ich w uprawach IPM
oraz ekologicznych, bowiem poszukiwanie metod alternatywnych w stosunku do
środków chemicznych jest pożądanym rozwiązaniem dla praktyki. Mechanizm
ich działania polega na mikropasożytnictwie, antybiozie, konkurencji o substancje odżywcze i/lub o miejsce, zwiększeniu tolerancji roślin na stres poprzez wspomaganie wzrostu korzeni i rozwoju roślin, indukowaniu odporności oraz unieszkodliwianiu enzymów wytwarzanych przez patogeny.
W latach 2009-2012 prowadzono doświadczenia na ekologicznych uprawach
truskawki. Oceniano rolniczą przydatność produktów handlowych zawierających
Trifender asperellum, Cryptococcus albidus, ProBioEM oraz Aureobasidium pullulans. Wpływ na stymulowanie rozwoju, oraz zdrowotność roślin i owoców dla
dwóch pierwszych mikroorganizmów omówiono w innych publikacjach [Kowalska, 2011; Kowalska i Remlein-Starosta, 2012; Kowalska i wsp. 2012]. W niniejszym tekście przedstawione zostaną wyniki stosowania probiotycznych EM, który
jest dostępny na rynku i jest rekomendowany do uniwersalnego stosowania, poprawia stan gleby jako naturalny nawóz, kompost i jest zalecany przez producenta
do zaszczepienia gleby w celu polepszenia jej własności. Produkty EM skupiają
wokół siebie dużo kontrowersji, znaleźć można doniesienia informujące o korzyściach ich stosowania (zwłaszcza z krajów tropikalnych) lub wręcz odwrotnie [Jilani i wsp. 2007; Mayer i wsp. 2010; Martyniuk i Księżak 2011; Martyniuk
2011; Sangakkara i wsp. 2011]. Producenci rolni (zwłaszcza amatorzy) wskazują
na pozytywny wpływ Efektywnych Mikroorganizmów w uprawach, jednak efekty stosowania EM nie są powtarzalne i pewne. Badania nad zastosowaniem EM
zostały przeprowadzone na wielu różnych typach gleb i uprawach, w zróżnicowanych warunkach ekologiczno-rolniczych. Rezultaty niestety nie są powtarzalne,
jednorodne i trudno jest obecnie precyzyjnie stwierdzić ich realną skuteczność
dla różnych upraw oraz w różnych typach gleb. Na glebach ciężkich zanotowano
po stosowaniu EM w dawce 3 l ha-1 poprawienie parametrów gleby, ten preparat
wyróżnił się korzystnym oddziaływaniem na zwiększenie zawartości przyswajalnego fosforu, zasiedlenie gleby przez dżdżownice (najwyższa biomasa dżdżownic
spośród innych stosowanych ulepszaczy) i plonowanie kukurydzy [Tyburski i Łachacz 2008]. O ile w pierwszy roku badań ci sami Autorzy stwierdzili korzystny
wpływ EM na własności fizyczne i strukturę gleby, o tyle zależności te nie potwierdziły się w drugim roku badań [Tyburski i Łachacz 2009]. Dopełnieniem obrazu
oddziaływania polepszaczy jest ich wpływ na strukturę plonu. Pod wpływem EM
zarysowała się tendencja do zwiększenia obsady źdźbeł, której towarzyszyło nieznaczne zmniejszenie ich dorodności [Tyburski i Łachacz 2010].
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Stosowanie EM nie jest „złotym środkiem”, należy szczególną uwagę skierować
na właściwe praktyki gospodarowania glebą i zabiegi pielęgnacyjne, Dobra Praktyka Rolna jest podstawą zapewniającą wysokie plony. Sposoby aplikowania EM
są rozmaite, poprzez opryskiwanie gleby podczas podorywki, bronowania, orki,
czy też bezpośredni oprysk roślin przez cały okres wegetacji (40 litrów preparatu
w minimum 300 litrach wody na 1 hektar). Zaleca się również zaprawianie nasion 10% roztworem EM, co powinno wpływać na jakość i zdrowotność materiału siewnego roślin. Po takim zabiegu stwierdzono redukcję niektórych gatunków
grzybów patogenicznych, przenoszonych z nasionami m.in. z rodzaju Alternaria
spp., Botrytis spp., Fusarium spp., Septoria spp..
Formy ich stosowania są rozmaite, tak jak i uprawy, w których się je wykorzystuje, np. stosowano je do opryskiwania drzew jabłoniowych przed zbiorem
owoców w celu zabezpieczenia ich przed gorzką zgnilizną. Niestety nie były to
zabiegi efektywne [Bryk i Rutkowski 2012]. W innej pracy także nie stwierdzono
istotnego wpływu systemów uprawy roli oraz czynników regenerujących stanowisko z zastosowaniem Efektywnych Mikroorganizmów na występowanie chorób
podstawy źdźbła u pszenicy jarej [Zbroszczyk i Kordas 2012]. W źródłach literaturowych znaleźć można jednak także prace wskazujące na pozytywny efekt zastosowania Efektywnych Mikroorganizmów w uprawie chmielu [Solarska 2012],
czy w pszenicy i ziemniaków. Po jednorocznym zastosowaniu EM pszenica jara
reagowała istotnym wzrostem plonu. Stosowanie EM w ziemniakach zwiększyło
nieznacznie plon odmian wczesnych, natomiast dla odmian późniejszych przyrost wynosił ok. 10% [Kuś 2013]. Istnieje konieczność zweryfikowania tych wyników i dłuższych obserwacji.

2. Charakterystyka produktu
Efektywne mikroorganizmy to kompozycja mikroorganizmów stosowana do
produkcji nawozów naturalnych, nawozów organicznych, środków poprawiających kondycję gleby, kompostów. Zaszczepianie gleby pożytecznymi mikroorganizmami w celu stworzenia korzystniejszego środowiska mikrobiologicznego do
uprawy roślin zostało opracowane przez Prof. Teruo Higa z Uniwersytetu Ryukyus
na Okinawie (Japonia). Preparaty EM nie zawierają modyfikowanych genetycznie
gatunków mikroorganizmów, zawierają mieszankę różnych koegzystujących ze
sobą mikroorganizmów. Główne ich rodziny to bakterie kwasu mlekowego, bakterie fotosyntetyzujące i drożdże. Według materiałów informacyjnych firm dystrybuujących preparaty EM poprzez ich zastosowanie można odtworzyć strukturę gruzełkowatą gleby, udostępnić niedostępne dla roślin makro i mikroelementy,
przyspieszyć humifikację masy organicznej znajdującej się w glebie, wzmocnić
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naturalną odporność roślin, wypierać patogeny i szkodniki, neutralizować skutki
suszy oraz optymalizować stosunek węgla do azotu. Preparaty reklamowane są
jako zwiększające szybkość kiełkowania po zaprawianiu materiału siewnego i nasadzeniowego, poprawiające korzenienie się roślin, wpływające na wzrost i wigor
roślin oraz na ich obfitsze kwitnienie i zawiązywanie owoców.

3. Metody
Badania dotyczące stosowania EM i różnych metod ich stosowania zostały
wykonane w latach 2011-2012 na plantacji truskawek. W 2011 r. założono powierzchnię eksperymentalną w gospodarstwie ekologicznym (odmiana Honeoye). Doświadczenia wykonano systemem poletkowym, każde o rozmiarze 20 m2,
jedno poletko obejmowało dwa rzędy, każdy o długości 4 m, w każdym rzędzie
nasadzono 20 krzaczków. Jedną kombinację stanowiły cztery poletka. W roku
2011 podczas zakładania plantacji stosowano EM zgodnie ze schematem:
1. Kombinacja 1 – zanurzanie korzeni przed sadzeniem w roztworze produktu o koncentracji 5% przez 10 minut + 15 zabiegów
nalistnych roztworem produktu o koncentracji 5%,
2. Kombinacja 2 – zanurzanie korzeni + 8 zabiegów nalistnych,
3. Kombinacja 3 – 8 zabiegów nalistnych,
4. Kombinacja 4 – kontrola.
W roku 2012 wykonano odmienne zabiegi zgodne ze schematem, pierwszy
zabieg wykonano już 10 maja:
1. Kombinacja 1 – EM Bio-World o koncentracji 5% (50 ml EM /·1 l wody,
zabiegi co 7 dni, wykonano 8 zabiegów.
2. Kombinacja 2 – zabiegi z EM o koncentracji produktu 5%, co 14 dni,
wykonano 6 zabiegów.
3. Kombinacja 3 – zabiegi o koncentracji 10% co 14 dni, wykonano
6 zabiegów.
4. Kombinacja 4 – kontrola z wodą, 8 zabiegów. Obserwacje rozwoju
i zdrowotności roślin prowadzono identycznie jak
w poprzednim doświadczeniu.
Efektywność zabiegów oceniano na podstawie wartości świeżej masy części
nadziemnych roślin i liczby rozłogów z wybranych 10 roślin z każdego poletka
oraz plonu owoców. Oceniano także zawartość chlorofilu. Zawartość i proporcje
chlorofilu a i b są wskaźnikiem zdrowia roślin i dostępności składników mineralnych w glebie. Dlatego ilościowa i jakościowa analiza chlorofili w roślinach traktowanych EM może być wskaźnikiem dostępności dla nich składników pokarmo-
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wych. Chlorofil oznaczano według Arnon [1949]. Dwukrotnie pobrano próbki
liści truskawek – wraz z rozpoczęciem eksperymentu i po ostatnim oprysku.

4. Wyniki
W roku 2011 nie stwierdzono istotnych różnic w rozwoju roślin traktowanych
EM z różną częstotliwością i w różny sposób. Dla wszystkich kombinacji z EM zanotowano istotny wzrost średniej liczby produkowanych rozłogów i średniej masy
zielonej w porównaniu do kontroli. Rośliny traktowane EM charakteryzowały się
silniejszym wzrostem i brakiem objawów plamistości. Zwiększanie dawki lub
częstotliwości zabiegów (do 15-stu) nie zmieniło znacząco wyników (tabela 1).
Wpływ zabiegów z EM na rozwój roślin w 2011 roku

Tabela 1

Średnia
liczba rozłogów [szt.]

Średnia masa zielona [g]

I – zanurzanie korzeni + 15 nalistnych

6,0*

44,0*

II – zanurzanie korzeni + 8 nalistnych

6,1*

54,47*

III – 8 zabiegów nalistnych

5,6*

53,33*

kontrola

4,5

26,47

Wariant

Obserwacja 20.08.11,* statystycznie istotnie różne od pozostałych danych w obrębie kolumny, test t-Studenta, p<0,05.

Źródło: badania własne, Kowalska J. 2013. Metody ochrony przed szkodnikami i chorobami w uprawach sadowniczych. s. 191-202 W: Wyniki badań z zakresu rolnictwa
ekologicznego realizowanych w 2012 roku. Warszawa – Falenty 2013, Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ISBN 978-83-62416-51-6 ss. 332.

W roku 2012 zdecydowanie najwyższą świeżą masę zieloną zebrano z kombinacji nr 2, gdzie wykonano 6 zabiegów nalistnych w odstępie 14-dniowym z koncentracją 5 % EM. Zwiększenie koncentracji preparatu EM do 10% nie spowodowało polepszenia parametrów wzrostu roślin. Podobną tendencję zanotowano
w przypadku liczby rozłogów. Stosowanie zabiegu 5%, ale z większą częstotliwością zabiegów nie wpłynęło na polepszenie rozwoju roślin. Podobną tendencję
zanotowano w 2011 r., gdzie zwiększenie dawki lub liczby zabiegów (do 15) nie
przyniosło spodziewanych efektów, najkorzystniejszy efekt stymulujący rozwój
roślin uzyskano po 8 zabiegach w ramach eksperymentu.
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Wpływ zabiegów z EM na rozwój roślin w 2012 roku

Tabela 2

Średnia
liczba rozłogów [szt.]

Średnia masa zielona [g]

1 – 5% EM co 7 dni

2,78

36,78

2 – 5% EM co 14 dni

2,79

70,96*

3 – 10% EM co 14 dni

2,25

29,42

4 – kontrola

2,12

47,76

Kombinacja

* statystycznie istotnie różne od pozostałych danych w obrębie kolumny, test t-Studenta, p<0,05.

Źródło: badania własne, Kowalska J. 2013. Metody ochrony przed szkodnikami i chorobami w uprawach sadowniczych. s. 191-202 W: Wyniki badań z zakresu rolnictwa
ekologicznego realizowanych w 2012 roku. Warszawa – Falenty 2013, Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ISBN 978-83-62416-51-6 ss. 332.

Po zebraniu plonu w roku 2012 zdecydowanie najwyższy plon uzyskano
z kombinacji 2. Zwiększenie koncentracji preparatu EM do 10% nie spowodowało
wpływu na plonowanie roślin.
Plony owoców truskawki traktowanej EM w 2012 roku

Tabela 3

Zbiór 1
31.05

Zbiór 2
2.06

Zbiór 3
5.06

Zbiór 4
10.06

Zbiór 5
14.06

suma

1 – 5% co 7 dni

1100

1000

1300

1900

1300

6600

2 – 5% co 14 dni

1500

1000

1400

1900

1800

7600

3 – 10% co 14 dni

1000

700

900

1800

1500

5900

4 – kontrola

1400

900

800

1700

1400

6200

Kombinacja

* statystycznie istotnie różne od pozostałych danych w obrębie kolumny, test t-Studenta, p<0,05.

Źródło: badania własne, Kowalska J. 2013. Metody ochrony przed szkodnikami i chorobami w uprawach sadowniczych. s. 191-202 W: Wyniki badań z zakresu rolnictwa
ekologicznego realizowanych w 2012 roku. Warszawa – Falenty 2013, Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ISBN 978-83-62416-51-6 ss. 332.
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Tabela 4
Zawartość chlorofilu w zależności od terminu pobrania próbek
oraz częstotliwości stosowania EM w 2011 roku
chlorofil a
[g/g świeżej masy]

chlorofil b
[g/g świeżej masy]

chlorofil a + b
[g/g świeżej masy]

1114,485

347,078

1464,067

1312,47

414,482

1729,926

Wariant I EM

1106,825

355,372

1464,731

Wariant II EM

1224,190

431,609

1658,774

Wariant III EM

1630,980

541,625

2176,420

Kombinacja/roślina/data pobrania próbki
Truskawki z 30.04.2011 (start)
Truskawki – kontrola 20.08.11 (zakończenie)

Nie stwierdzono statystycznych istotnie różnic, test t-Studenta, p<0,05.

Tabela 5
Zawartość chlorofilu w zależności od terminu pobrania próbek
oraz częstotliwości stosowania EM w 2012 roku
Kombinacja /roślina/ data pobrania probki
Truskawki – 10. 05. 2012 (start)
1 – 5% co 7 dni
2 – 5% co 14 dni
3 – 10% co 14 dni
4 – kontrola
Truskawki – 22. 08. 2012 (zakończenie)
1 – 5% co 7 dni
2 – 5% co 14 dni
3 – 10% co 14 dni
4 – kontrola

chlorofil a
[g/g świeżej masy]

chlorofil b
[g/g świeżej masy]

chlorofil a + b
[g/g świeżej masy]

1323
1186
1279
1099

420,5
377,5
394
339

1749,5
1563,5
1673
1438

975,5
890,5
1061,5
1102

306
308,5
344
383,5

1281,5
1199
1405,5
1485,5

Nie stwierdzono statystycznych istotnie różnic, test t-Studenta, p<0,05.

W obu latach prowadzenia doświadczeń nie stwierdzono znacznego wpływu
zabiegów z EM na zawartość chlorofilu a+b w liściach roślin truskawek.
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5. Podsumowanie - wnioski
1. Na podstawie przeprowadzonych badań na plantacji truskawki odmiany
Honeoye po zastosowaniu mieszaniny pożytecznych mikroorganizmów
(EM) zdecydowanie wzrosła masa części nadziemnych roślin truskawki,
które opryskiwano 5% cieczą roboczą z EM (50 ml produktu z EM/·1 litr
wody) podczas 6 zabiegów nalistnych w odstępie 14. dniowym.
2. Zwiększenie koncentracji preparatu EM do 10% nie spowodowało dalszego
polepszenia parametrów wzrostu roślin, ani zwiększenia liczby rozłogów.
3. Stosowanie zabiegu 5%, ale z większą częstotliwością zabiegów, np. co 7 dni
także nie wpłynęło na polepszenie rozwoju roślin.
4. Zdecydowanie najwyższy plon zebrano z roślin traktowanych 5% EM po
wykonaniu 6 zabiegów nalistnych w odstępie 14. dniowym. Zwiększenie
koncentracji preparatu EM do 10% nie spowodowało wpływu na plonowanie roślin.
5. Nie było wpływu EM zabiegów na zawartość chlorofilu a + b.
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Słowa kluczowe: EM, stymulator wzrostu roślin, truskawka
STRESZCZENIE

Preparaty mikrobiologiczne niebędące środkiem ochrony roślin wykorzystują najczęściej zjawisko antagonizmu pomiędzy patogenem a stosowanym organizmem pożytecznym. Produkty te często są zaliczane do grupy stymulatorów wzrostu.
Badania dotyczące stosowania EM i różnych metod ich stosowania zostały wykonane
w latach 2011-2012 na plantacji truskawek odm. Honeoye. Efektywność zabiegów oceniano
na podstawie uzyskanej świeżej masy części nadziemnych roślin, liczby rozłogów z wybranych 10 roślin z każdego poletka oraz plonowania. Oceniano także zawartość chlorofilu,
gdyż ilościowa i jakościowa analiza chlorofili w roślinach traktowanych EM może być wskaźnikiem dostępności dla nich składników pokarmowych. Po zastosowaniu EM w 5% koncentracji zdecydowanie wzrosła masa części nadziemnych roślin truskawki, które 6-krotnie
traktowano nalistnie. Zwiększenie koncentracji do 10% nie spowodowało polepszenia parametrów wzrostu roślin, ani zwiększenia liczby rozłogów. Stosowanie zabiegów z większą częstotliwością nie wpłynęło na polepszenie rozwoju roślin. Podobne tendencje obserwowano
dla plonowania. Nie obserwowano wpływu EM zabiegów na zawartość chlorofilu.
JOLANTA KOWALSKA, DOROTA REMLEIN-STAROSTA
USED OF EFFECTIVE MICROORGANISMS IN STRAWBERRY CULTIVATION

Key words: Effective Microorganisms, plant growth promoter, strawberry
SUM M A RY

Preparations based on micro-organisms may complement the currently known means
of agricultural production. Microbial preparations usually use the phenomenon of antagonism between the pathogen and the beneficial organism. These preparations are often
called as growth promoters.
Investigations on the use of EM and different methods of their applications were conducted in 2011-2012 on strawberries cv. Honeoye. The effectiveness of treatments was evaluated on the basis of the fresh weight of the aerial parts of plants and the number of runners of the selected 10 plants from each plot and the yield. Chlorophyll was also evaluated
as a quantitative and qualitative analysis of content in plants treated with EM. After 6 applications of EM increased of weight of strawberry aboveground parts was noted. Increasing
the concentration to 10% did not result in improvement of the parameters of plant growth,
or increase in the number of runners. The use of higher frequency of treatments did not
affect the improvement of plant growth. Similar trends were observed for yield. There was
no effect of EM treatment on the content of chlorophyll.
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WYBRANE PROBLEMY Z WDRAŻANIEM SYSTEMÓW
WSPIERANIA PODEJMOWANIA DECYZJI
W ROLNICTWIE
1. Wstęp
Nowoczesne technologie, oparte na mechatronice, w zaawansowany sposób
wkraczają do zintegrowanego rolnictwa, stanowią także podstawę funkcjonowania rolnictwa precyzyjnego. Gospodarka rynkowa i ustalenia państw członkowskich Unii Europejskiej (UE), sprzyjają i wymuszają ich wdrażanie. Ma to swoje
uzasadnienie w zaletach systemów wspierania podejmowania decyzji – DSS (Decission Support System). Również w Polsce mimo zaniepokojenia Autorytetów Inżynierii rolniczej [Haman i in. 2012] m.in. „upadkiem doradztwa rolniczego”, od
kilkunastu lat upowszechnia się i wdraża takie rozwiązania [Wolny 2003, MRiRW
2008, Wolny i Jaworski 2009, Zaliwski 2009, Horoszkiewicz-Janka i in. 2010, Walczak i in. 2010, Dorofiejczuk-Paradny i Zawisza 2011, Wójtowicz i in. 2012].
Miejsce DSS w transferze innowacji do beneficjenta, trafnie, włącznie z mankamentami i kompleksowo wskazał Chyłek [2011]. Opracowywane i popularyzowane są rozwiązania internetowe np. Kozłowski i Weres [2008], Zaliwski [2009],
Wójtowicz i in. [2012], programy na PC [Przybył i in. 2006], czy na urządzenia
mobilne [Czaczyk 2010b]. Są w nich zastosowane interdyscyplinarne rozwiązania,
wymagające od użytkownika i doradcy, zarówno wiedzy ogólnej, jak też szczegółowej, aktualnej, specyficznej lokalnie (mikroklimat, odmiany) i jej pogłębiania.
Istota działania DSS, to integrowanie danych rzeczywistych, modeli empirycznych i niekiedy danych prognozowanych, w celu dostarczenia przydatnych użytkownikom: aktualnych informacji, dla podniesienia ich wiedzy o sytuacji, w której mają podejmować określone decyzje.
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Polska nie ma jeszcze zbyt wielu własnych doświadczeń i specjalistów w tym
zakresie. Do tego, opinie prezentowane m.in. na IV Przedsesyjnym Panelu Dyskusyjnym 52 Sesji Instytutu Ochrony Roślin (IOR-PIB), nt.: „Krajowego planu działa-

nia na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin na
lata 2013-17”, czy w Farmerze [Tyszka 2013], budzą wątpliwości właściwego rozumienia
definicji i traktowania roli doradcy. W ww. źródłach postulowano np., aby doradca po-

nosił pełną odpowiedzialność, za niepowodzenie powstałe wskutek jego porady
(sankcje). Opinie takie są nieuprawnione z uwagi na fakt, że doradca nie może
odpowiadać za czyny, których nie popełnił. Jaka jest pewność, że:
1. doradca wiedział wszystko o danej sytuacji, co wie np. plantator?
2. użytkownik informacji dostarczonych mu przez doradcę, wykonał wszystko
zgodnie z zaleceniami doradcy i najlepiej, jak w danych okolicznościach należało?
Nie zwalnia to doradców od rzetelności i fachowości w postępowaniu, a odbiorców informacji, od obowiązku aktualizowania swej wiedzy, ani z odpowiedzialności za podjęte decyzje. Współpraca doradcy i odbiorcy porady oraz wzajemne
zaufanie i zrozumienie, jest podstawą właściwego funkcjonowania nowoczesnego
doradztwa, zwłaszcza zaawansowanego, opartego na DSS. Można to osiągnąć za
pomocą cyklicznych szkoleń i warsztatów, integrujących środowisko doradców
oraz plantatorów, na poziomie interpersonalnym i merytorycznym. Natomiast
próba obciążenia doradców sankcjami, które pozornie miałyby ich stymulować
do lepszej pracy, przy kiepskim wsparciu technologicznym, oraz niedoskonałym
trybie podnoszenia ich kompetencji, może jedynie odnieść skutek zniechęcający,
do tego odpowiedzialnego, potrzebnego i trudnego zawodu.
Wprowadzanie nowości (np. DSS) wiąże się z określoną nieufnością, przynajmniej na początku, zanim ich odbiorcy przekonają się do nowego rozwiązania, zauważą korzyści oraz uznają je za wiarygodne i przydatne. Szczególną
powściągliwość można zauważyć w stosunku do rozwiązań o dużym przeskoku
technologicznym. Do takich w polskich warunkach należą nowoczesne systemy
monitorowania warunków w uprawach: polowe automatyczne stacje meteorologiczne (ASM) i wspierania podejmowania decyzji (DSS). Wynika to głównie
z faktu, że pomyłka w początkowym etapie wdrażania takich rozwiązań, może być
obarczona dużym ryzykiem strat trudnych do odrobienia, generując nieufność
i zniechęcając do nowych rozwiązań. Znane są w Polsce przypadki nieudanych
decyzji w zakresie niezawodności działania ASM, wyboru ich typu, wyposażenia,
sposobu montażu, transferu danych, czy serwisu. Tym bardziej należy dołożyć
wszelkich starań do szkoleń doradców, jak też rolników, o specyfice, zagrożeniach
i sprawach kluczowych tych systemów (sieci ASM i wymagania DSS). Niestety
w Polsce występuje niedobór szczegółowych informacji, a także kadry o niezbęd-
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nej wiedzy w tym zakresie, zwłaszcza z doświadczeniem. Sieci agrometeorologiczne są przedsięwzięciem o długiej perspektywie użytkowania, ryzyku kosztownych
konsekwencji niepoprawnego funkcjonowania poszczególnych przyrządów, jak
i całej infrastruktury technicznej. Wybór typu urządzeń powinien przewidywać
w przyszłości rozbudowę oprzyrządowania na powstałej wcześniej bazie technicznej, np. o kolejne czujniki i kolejne DSS, a nie wszystkie rozwiązania posiadają
taką możliwość. Dotychczas głównym źródłem informacji o ASM i DSS, często
jedynym, są ich dostawcy. Trudno oczekiwać, że ich wiedza będzie wyczerpująca
i bezstronna.
Działania w zakresie wdrażania DSS na poziomie ogólnopolskim, z inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), napotykają na trudności.
W opinii pracowników MRiRW [Farmer 2012] istnieją obawy o wystarczające
fundusze na ten cel. DSS jest inwestycją złożoną, kosztowną i obarczoną ryzykiem
nierzetelnych informacji o polecanych rozwiązaniach, a mającą dawać wymierne
korzyści w rolnictwie. Wiążą się z tym określone konsekwencje i ryzyko w dłuższej perspektywie, wymagające odpowiedzialnego, kompleksowego przemyślenia
oraz świadomego doboru szczegółów takiej inwestycji, przewidzenia i uniknięcia
niekorzystnych skutków, szczególnie przy wydawaniu pieniędzy publicznych, co
nie jest regułą niestety...
Taka sytuacja była impulsem do zredagowania niniejszego artykułu, z zamiarem przybliżenia wybranych problemów technicznych i ryzyka z tym związanego,
na początku tworzenia takich systemów w Polsce.
Należy podkreślić częsty błąd w traktowaniu DSS. Wszelka technika ułatwiająca monitorowanie sytuacji w środowisku upraw i rozwiązania dostarczające określonych informacji, nie mogą nikogo zastąpić w podejmowaniu decyzji [Parker
2004, Triloff 2011, Trapman 2013]. Nie można też, choćby najnowocześniejszym
sprzętem, zdalnie zastąpić człowieka – specjalisty (plantatora, doradcy), który
osobiście, równolegle z DSS, powinien analizować sytuację w każdej uprawie
(kwaterze sadu). Wszelkie rozwiązania techniczne powinny być traktowane jedynie jako (jak wynika z nazwy) wsparcie techniczne dostarczające informacji.
Nie można obciążać dostawcy informacji, jeśli nie bierze on udziału w podejmowaniu decyzji i wykonaniu czynności, które w wyniku podjęcia decyzji zrealizowano bez niego. Dostawca informacji powinien dołożyć jednak wszelkich
starań, aby dostarczać dane przede wszystkim rzetelne, aktualne i możliwie kompleksowe.
Dostarczanie informacji mających związek z podejmowaną decyzją, nie powinno być łączone z jakąkolwiek formą osiągania zysku, związaną z tą decyzją.
Udzielanie informacji doradczych „przy okazji” innych (niż samo doradztwo)
aktywności komercyjnych, lub „za coś”, skłania do znanych nadużyć i manipula-
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cji. Znane są serwisy/usługi w formie np. SMS, które bez jakiegokolwiek kontaktu z uprawą, informują o potrzebie zastosowania (np. wskazanych) ś.o.r. Można
w tym znaleźć znamiona naruszenia Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji [2009].
Doradcy, czy plantatorzy, nie powinni także opierać się jedynie na opiniach
sprzedawców i wąskim źródle informacji. Polska w zakresie DSS ma niewielkie
doświadczenie, stąd szczególnie w początkowym etapie ich wdrażania, wskazane
i uzasadnione jest podchodzenie z tzw. ograniczonym zaufaniem do pozyskiwanych informacji o nich i z nich. Nieodzowna jest aktywna i świadoma postawa
potencjalnych beneficjentów, oraz rozumienie zarówno istoty zjawisk w uprawie,
jak też sposobu generowania informacji, ich przydatności (systemów i informacji)
i innych szczegółów technicznych, o strukturze używanego DSS, z punktu widzenia własnych lokalnych uwarunkowań. Przykład niemiecki uczy, że odbiorcy
informacji niekiedy są lepiej zmotywowani i zorientowani w ważnych dla nich
szczegółach, niż sami doradcy.

2. Systemy monitorowania elementów meteorologicznych w uprawach
Monitorowanie elementów meteorologicznych w środowisku upraw, stanowi
nieodzowną i ważną część DSS. Do tego celu służą polowe stacje agrometeorologiczne. Mimo szeroko wkraczającej, również do rolnictwa, nowoczesnej elektroniki, a z nią automatycznych stacji meteorologicznych (ASM), podkreślić należy, że nadal z powodzeniem funkcjonują tradycyjne rozwiązania, tzw. „klatki
meteorologiczne” obsługiwane (2-4 razy na dobę) przez lokalnego obserwatora.
Wg Autorytetów w zakresie agrometeorologii, np. Prof. Kędziory [konsultacja
osobista 2011], wyniki uzyskiwane w ASM, nie są wprost porównywalne z wynikami uzyskiwanymi z tradycyjnych urządzeń odczytywanych przez człowieka
(np. średnie temperatury dobowe). Korzystanie z tradycyjnych rozwiązań do rejestracji elementów agrometeorologicznych, ma swoje uzasadnienie i powinny
one być „za wszelką cenę” kontynuowane. Dla funkcjonowania większości DSS
niezbędne są jednak wyniki z ASM.
Bardzo istotnym zagadnieniem jest lokalizacja punktu obserwacji elementów
meteorologicznych, niekiedy przenoszonego wraz ze zmianą lokalizacji uprawy
(np. płodozmian, sezonowość). Z uwagi na bezpośredni wpływ dokładności pozyskiwanych wyników, na trafność informacji generowanych z DSS, lokalizacja
ASM w terenie, sposób wypozycjonowania na niej urządzeń pomiarowych i czujników, odgrywają w tym zastosowaniu bardzo ważną rolę. Wymagania stawiane
urządzeniom meteorologicznym i sposób ich rozmieszczenia, określają zalecenia
Światowej Organizacji Meteorologicznej – WMO (World Meteorological Organi-
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sation) [2005]. Większość ASM funkcjonujących już w środowisku rolniczym rejonu Wielkopolski (prawie 200), będących w posiadaniu różnych instytucji i firm
[Czaczyk 2012], wykazuje co do lokalizacji, przydatność generowanych wyników,
do aktywacji DSS dla okolicznych rolników. Niestety większość z nich aktualnie nie spełnia wymagań WMO [2005]. Nie powinny one być np. lokalizowane
w odległości mniejszej niż 30 m od jakichkolwiek zabudowań i zadrzewień. Część
z nich należy do instytucji i firm związanych z rolnictwem i leśnictwem. Parametry ASM do potrzeb DSS, wymagają odpowiedniej weryfikacji i kalibracji czujników [Kędziora 2008, Trapman 2013].
Dla potrzeb niektórych DSS, od znormalizowanych reguł WMO [2005], konieczne są odstępstwa. Parametry techniczne urządzeń pomiarowych i czujników
takie jak: dokładność, czułość, rozdzielczość, bezwładność, odgrywają bardzo
ważną rolę. W zależności od planowanego zastosowania pozyskiwanych wyników, powyższe cechy mogą w znacznym stopniu decydować o powodzeniu i zasadności uznania elektronicznych systemów monitorowania warunków w uprawach, za przydatne. Niewłaściwe wyniki mogą być uzyskiwane zarówno z powodu
zbyt niskiej jakości czujników, jak też z ich niewłaściwego zamocowania. Niektóre
problemy w tym zakresie podnosili już m.in. Kędziora [2008], Durło i Kajewska
[2009] oraz Czaczyk [2010a].
Z zakresu niepewności technicznej sygnalizowano m.in. zagrożenia dla jakości
informacji, wynikające z niskiej jakości czujników temperatury obserwowanego
ośrodka (powietrze, gleba), do potrzeb określania sum temperatur dobowych. Dla
nowoczesnych DSS, nie mogą zadowalająco spełniać oczekiwań, czujniki do oceny
wilgotności gleby np. Watermark, ze względu na zbyt dużą bezwładność reakcji po
naturalnym (opad), czy sztucznym (deszczowanie) nawodnieniu [Lühr 2000, Aguila Marin 2003]. Znaczenie ma również konstrukcja i sposób zamocowania deszczomierza. Urządzenia takie będące na wyposażeniu kompaktowych, półprofesjonalnych stacji meteorologicznych o przeciętnej cenie (np. Davis, Metos), działają
na zasadzie uchylnego (dwułyżeczkowego) probierza i mają rozdzielczość 0,2 mm
(pojemność łyżeczki/probierza). Uznawane są one za rozwiązanie „niedoszacowujące”. Nie do wszystkich zastosowań wystarczą, gdyż np. w wypadku krótkotrwałego
niewielkiego opadu (do 0,2 mm), z powodzeniem wystarczającego do wysiewu zarodników np. parcha jabłoni (Venturia inaequalis), nie wykażą ani jednego impulsu,
niezbędnego do stwierdzenia tego zjawiska. Deszcz jest niezbędny do zwiększenia
wilgotności zainfekowanych liści i wywołania wysiewu zarodników. Udowodniono, że mgła, czy rosa nie wywołują wysiewu askospor, natomiast w krytycznych
warunkach opad poniżej 0,1 mm może wywołać ich groźny wysiew [MacHardy
1996]. Uchylny mechanizm działania deszczomierza o rozdzielczości 0,2 mm, może
nie wykazać opadu do tej wartości (0,2 mm), może także podać informację zafał-
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szowaną. Odwrotny problem powstaje w sytuacji, gdy probierz jest znacznie wypełniony, w wyniku poprzednich zjawisk skutkujących gromadzeniem się wody na
powierzchni ją wychwytującej, w ilości odpowiadającej np. 0,19 mm opadu. Wtedy
nawet bez opadu, woda skroplona na powierzchni wychwytującej opad, np. rosa,
może uzupełnić brakującą, nieznaczną objętość i przechylić mechanizm probierczy,
co wygeneruje impuls 0,2 mm opadu. W niektórych DSS, dane z deszczomierza są
automatycznie wprowadzane do algorytmu obliczającego stan zagrożenia i bezpośrednio mogą generować informacje o konieczności np. wykonania oprysku (nie
zawsze uzasadnionego). Wymagania WMO [2005], to np. minimalna powierzchnia
zbiorcza deszczomierza 200 cm2 (koło o średnicy ~16 cm) i wysokość nad gruntem
ok. 1 m. Jeśli maszt mocujący deszczomierz, będąc w jego pobliżu, jest wyższy i służy
jednocześnie do mocowania wiatromierza, to deszczomierz (o zaledwie minimalnej
powierzchni zbiorczej) skazany jest na niedokładne odczyty opadu, z powodu elementów przesłaniających jego powierzchnię zbiorczą. Dostawcy ASM, którzy w ten
sposób ułatwiają sobie montaż, obnażają brak profesjonalizmu i/lub nieuczciwość.
W niektórych rozwiązaniach elementy ASM są tak zintegrowane wspólną obudową, że odłączenie np. deszczomierza, nie jest możliwe (Davis, Metos).
Dla potrzeb bilansu wodnego, niezbędne jest rejestrowanie sum opadów również zimą, co w warunkach ujemnych temperatur, wymaga podgrzewania deszczomierza. Niektóre ASM, mogą pracować bez przyłącza do sieci energetycznej,
na zasilaniu fotowoltaicznym i bateryjnym, jednak nie zaspokaja ono zapotrzebowania podgrzewacza deszczomierza, o czym dostawcy nie zawsze informują.
Ważne jest także otrzymanie od dostawcy pełnej instrukcji użytkowania i obsługi
zakupionych ASM i DSS, w j. polskim, co nie jest regułą.
Im bardziej zaawansowana technologia monitoringu i wspierania decyzji oraz
algorytm uwzględniający wyniki z wielu czujników rejestrujących stan różnych
elementów meteorologicznych, (niektóre uwzględniają dane prognozowane, np.
RIMpro), tym większe ryzyko przełożenia się niedokładności czujników i działania układu monitorowania upraw, oraz transferu danych, na niższą rzetelność
i trafność informacji doradczej. Niektóre systemy opierają się o wyniki z tzw.
„czujnika zwilżenia liścia” (leaf wetness sensor). Monitorują one warunki niezbędne np. do infekcji zarodników chorób grzybowych (np. parch) na zagrożonych
(zielonych) częściach roślin. Mają bardzo różną konstrukcję, od płytki z miedzianymi włóknami, po specjalnie wykonane rozwiązania, znacznie wierniej oddające
zjawiska na powierzchni żywych liści. Linki do przykładów:
http://www.davisnet.com/weather/products/weather_product.asp?pnum=06420
http://www.metos.at/tiki/tiki-index.php?page=Installing+the+Leaf+Wettness+Sensor
http://www.decagon.com/products/sensors/environmental-sensors/leaf-wetness-sensor/
http://www.environdata.com.au/leaf_wetness_sens
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Na pierwszych, proces wysychania znacznie różni się od tego na żywym liściu,
zróżnicowany dla gatunku roślin i warunków otoczenia. Zastosowanie innych,
ogranicza się tylko do możliwości zastosowania ich w uprawach, którym są dedykowane. Innym powodem generującym błędne wskazania czujników zwilżenia
liścia jest fakt, że powinny one być zabezpieczane przed bezpośrednim dostępem
promieni słonecznych i opryskaniem ś.o.r., nawozami, i okresowo przemywane
odpowiednim preparatem. W praktyce nikt tego nie respektuje, co jest powodem
zniekształcania odczytów i skrócenia ich żywotności. Wg Trapman’a – doradcy
z Holandii [konsultacja osobista 2013], autora modelu RIMpro, czujniki zwilżenia
liści nie są rozwiązaniem doskonałym i należy oczekiwać, że w modyfikowanych
i nowych DSS, zastąpi je wskaźnik Vpd (vapour pressure deficit). Jest to niedosyt
(inaczej deficyt) wilgotności powietrza (d) (hPa), nie wymagający pomiaru stanu zwilżenia liścia. Podobną opinię podziela Prof. Kędziora [konsultacja osobista
2011]. Vpd jest różnicą pomiędzy maksymalnym (E) w danej temperaturze i aktualnym cząstkowym (e) ciśnieniem pary wodnej (hPa) w atmosferze. Inaczej: jest
to miara stopnia suchości powietrza. Wskaźnik ten jest znacznie mniej narażony
na niedokładności wynikające np. ze specyfiki lokalnych warunków, cech różnych
czujników i roślin, zaniedbań.
Do wspierania podejmowania decyzji w zakresie precyzyjnego nawadniania,
poza precyzyjnym deszczomierzem sumującym opady, niezbędne są wysokiej jakości (dokładność i bezwładność) czujniki wilgotności gleby [Lühr 2000, Aguila
Marin 2003]. W tym zakresie zróżnicowanie parametrów sensorów, kupowanych
na wiele lat i na znaczne areały, ma bezpośredni wpływ na precyzję wyznaczania
właściwej dawki nawadniania. Należy mieć na uwadze, że sama obecność zmierzonej objętości wody w glebie (wilgotność), nie jest równoznaczna z dostępnością
dla roślin całej zawartej w glebie wody, mierzonej przecież różnymi metodami.
Innym szczegółem technicznym, ważnym w sterowaniu nawadnianiem, jest
monitoring ewapotranspiracji Et – sumarycznej emisji wilgoci z roślin i podłoża).
Tutaj wzajemna pozycja (wysokość) wiatromierza i czujnika promieniowania (pyranometru), wpływa na dokładność obliczeń Et. Wysokość zamontowania tych
urządzeń względem podłoża i względem siebie, musi być uwzględniona w algorytmie określającym ten ważny parametr.
Dostawcy stacji, czy instalatorzy, nie zawsze konfigurują wszystkie ważne
parametry, w sposób optymalny do sytuacji i potrzeb odbiorcy. Są to zazwyczaj
handlowcy, lub elektronicy, bez wiedzy z zakresu specyfiki monitorowania środowiska upraw i szczegółów działania DSS, i często pracują na akord. Występuje
brak uznanych instrukcji i norm, przydatnych w tym zakresie, co potwierdza Prof.
Kędziora, popierając postulat opracowania takich materiałów. Niektórzy dostawcy kierowani chęcią zysku – celowo nie informują wyczerpująco o parametrach
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ASM, naruszając Ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji [2009]. W niektórych DSS, np. niewłaściwe współrzędne geograficzne określone dla stacji, mogą
powodować generowanie nieprecyzyjnych informacji doradczych. Może to wynikać np. z błędnego określenia pory dnia, czy różnicy w ciśnieniu barometrycznym
względem poziomu morza. Znany jest przypadek, że ASM funkcjonowała sezon
w sadzie (okolice Białośliwia), wg współrzędnych producenta (Kalifornia), których instalator nie zmienił do właściwych lokalnie.
Podsumowując, podkreślić należy, że świadome i profesjonalne skompletowanie odpowiedniego zestawu czujników, do indywidualnych potrzeb gospodarstwa
czy regionu, jest kluczowym przedsięwzięciem dla inwestora. Informacje w tym
zakresie powinien znać także doradca, jednak kształcenie w tym zakresie jest
w Polsce na etapie wprowadzania do programów nauczania.
Większość oferowanych ASM ma limitowany zestaw czujników, o ściśle określonych parametrach (jeden typ), bez możliwości wariantowego doboru optymalnych czujników do zróżnicowanych potrzeb roślin i/lub DSS. Możliwe jest
jednak dowolne konfigurowanie wyposażenia ASM (odpowiednich sensorów)
na bazie tzw. autonomicznych „dataloggerów” – programowanych układów do
obsługi czujników, oraz pozyskiwania i transferu wyników. Muszą one dysponować dobrymi i uniwersalnymi parametrami oraz możliwościami. Tak podchodzi
się do profesjonalnych rozwiązań za granicą. Ich ważnymi cechami są: żywotność (trwałość i niezawodność w trudnych warunkach – zima/lato), liczba kanałów obsługujących różne rodzaje sygnałów analogowych, cyfrowych: częstotliwościowe, prądowe, napięciowe i (rzadziej) inne, zakres możliwości ich programowania oraz akwizycji, archiwizacji i transferu danych. Najbardziej uznanymi,
trwałymi (>20 lat) i o szerokim zakresie możliwości, są dataloggery Campbell
Sci. (USA).

3. Transfer wyników pomiaru i ich udostępnianie
Odrębnym ważnym zagadnieniem są parametry urządzeń do transferu danych, z polowych stacji, do urządzenia docelowego i systemy zasilania w warunkach rolniczych. Również od ich niezawodności zależy powodzenie bezawaryjnego funkcjonowania całego systemu. Rozwiązań jest kilka, a każde z nich wiąże się
z określoną specyfiką (zaletami i ograniczeniami) ich użytkowania. Podstawowe
warianty postępowania z pozyskiwanymi wynikami są następujące:
 zapis w wewnętrznej pamięci ASM, bez ich transferu, ręczny pobór danych
za pomocą urządzenia z pamięcią przenośną (np. penDrive),
 transfer onLine do konsoli użytkownika (WiFi/kabel) – dostęp tylko na wyświetlaczu i/lub dalszy transfer/zapis wg własnej konfiguracji,
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zapis w wewnętrznej pamięci ASM, z transferem na żądanie użytkownika
np. GPRS – SMS do własnego komputera,
 transfer danych onLine na serwer dostawcy ASM, gdzie użytkownik ma dostęp do swoich wyników, (bez/płatny – zależnie od dostawcy),
 zapis w wewnętrznej pamięci ASM i transfer onLine do urządzenia docelowego, z ew. wizualizacją w internecie.
Ważnym szczegółem, mogącym generować problemy w bezawaryjnym dostępie do własnych danych meteo, jest rozwiązanie, w którym właściciel stacji
(nieodpłatnie lub odpłatnie, zależnie od firmy, umowy i rozwiązania) podczas ich
transferu ze stacji, korzysta z usług dostawcy ASM (serwera dostawcy np. w innym kraju), albo sieci telefonii komórkowej. Wtedy operator (a nie właściciel) jest
w wyłącznym posiadaniu wyników. W przypadku problemów technicznych, lub
innych (np. rozliczeniowych), właściciel stacji (i wyników) może utracić do nich
dostęp. Podkreślić należy, że dla nowoczesnych DSS, brak danych meteo z kilku
godzin, lub zwłoka w ich transferze, może opóźnić generowane informacje doradcze w danym dniu, a może to być dzień krytyczny dla dużego obszaru. Dłuższy zanik danych (kilkanaście godzin – zależnie od przypadku/modelu), może
skutkować tak dużym zaburzeniem w funkcjonowaniu algorytmów doradczych,
że uniemożliwi to całkowicie właściwe korzystanie z DSS przez resztę sezonu
[Triloff 2011, Trapman 2013]. Istotnym aspektem jest także odległość jednostki
serwisującej posiadane ASM. Przyjazd serwisu, nawet gwarancyjny, np. z Katowic do Złotowa, czy Suwałk, może nie być możliwy w trybie natychmiastowym,
wtedy działanie zaawansowanego DSS będzie zakłócone. Niektórym prostym
DSS np. NegFry [Wójtowicz i in. 2012], wystarcza jednorazowe (nawet ręcznie),
codzienne wprowadzenie danych dobowych, spisanych z tradycyjnej „klatki meteorologicznej” w sporządzonym pliku formatu txt. Bardziej zaawansowane DSS
pozwalają na generowanie ważnych informacji w najtrudniejszych sytuacjach,
nawet w sposób ciągły, pod warunkiem dostarczania aktualnych danych np. po
każdym opadzie (np. RIMpro), czy zaktualizowanej (cyfrowej) prognozy pogody.
Zatem stały dostęp do danych meteo (własnych) jest czynnikiem kluczowym, stąd
liczba ogniw transferu danych, oraz dostęp do urządzeń służących do ich transferu, obróbki i wizualizacji, współdecydują o niezawodności technicznej całego
przedsięwzięcia. Wysoce dyskusyjne jest komercyjne traktowanie wyników meteorologicznych, szczególnie jeśli jednostka obsługująca (IMGW, WODR) oraz
infrastruktura (ASM), finansowane są w pełni „z kieszeni podatnika”. Co najmniej wyniki bieżące powinny być dostępne bezpłatnie onLine. Znane są liczne
przypadki bezpłatnego udostępniania bieżących wyników przez prywatne ASM:
http://195.216.117.228/iseo/, http://www.zborowo.pl/pl/weather/now, http://www.
au.poznan.pl/~sady/.
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4. Monitoring zagrożeń i diagnostyka stanu roślin uprawnych
Użytkownik DSS, a szczególnie doradca, powinien rozumieć zjawiska związane z wykonywanymi czynnościami i mieć świadomość wysokiej odpowiedzialności za wykonywaną pracę oraz skutki i zagrożenia z tym związane – wymóg
Dyrektywy [2009].
Diagnostyka i technika monitorowania upraw, systemy wspierania podejmowania decyzji w rolnictwie (ochronie roślin), stanowią nowoczesne i potrzebne
praktyce instrumenty, równocześnie będąc atrakcyjną i poszukiwaną ofertą dydaktyczną oraz szkoleniową. W Polsce powinna powstać kompetentna, nowoczesna i skoordynowana struktura edukacyjna na różnych szczeblach. Jednak mimo
pilnych potrzeb praktyki, wymogów UE, przy niedoskonałości doradztwa i szkolnictwa [Haman i in. 2012], niezbędne działania formalne, kadrowe i finansowe
zapewne potrwają.
Monitoring m.in. rozwoju wielu agrofagów, wymaga rejestrowania sum temperatur dobowych, co może być realizowane tylko za pomocą precyzyjnych termometrów, jakich nie posiadają ASM z tzw. „średniej półki cenowej”. Ich dokładność pomiaru wynosi 0,5°C, co do potrzeb niektórych DSS, jest niewystarczające
i brak w nich możliwości zmiany typu czujnika. Stacje Davis i Metos jako kompromis pomiędzy ceną i jakością, mogą zadowalająco spełnić zadanie ew. w wąskim zakresie lokalnego zastosowania. Z opinii użytkowników w kraju i za granicą
wynika, że do profesjonalnych, regionalnych systemów monitorowania i potrzeb
DSS, ich przydatność jest wątpliwa. Mankamenty monitorowania opadów, stanu
zwilżenia liści i wilgotności gleby poruszono powyżej.

5. Systemy wspierania podejmowania decyzji (DSS)
Do właściwego i rzetelnego dostarczenia informacji przydatnych odbiorcy
(plantator, kierownik produkcji roślinnej, doradca), niezbędny jest proces oceny
przydatności zarówno nowo opracowanych modeli w warunkach krajowych, jak
i modeli z zagranicy, proponowanych w polskich warunkach. Rodzimych propozycji jest niestety niewiele, większość modeli wspierających podejmowanie decyzji, pochodzi z innych krajów. Zapomina się (lub ignoruje), że specyfika mikroklimatu, mentalności i indywidualne cechy odmian, odgrywają rolę i wymagają adaptacji oraz ich uwzględnienia. Konieczność weryfikacji np. Programów ochrony
roślin i poprawy ich niedoskonałości, sygnalizował już m.in. Pruszyński [2011].
Problemem użytkowanych DSS jest dostęp do szczegółów algorytmów, niezbędny
m.in. do konfiguracji ASM i optymalizacji ich wyposażenia. Gdy zainteresowany
potencjalny użytkownik, czy doradca, nie wie jak DSS działa, utrudnia to właści-
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we oprzyrządowanie ASM. Tym bardziej wiedzy takiej, nie będzie posiadał elektronik montujący ASM. Wyjątek stanowi gdy DSS (autorstwa producenta ASM)
jest zintegrowany z ASM przez dostawcę i uwzględnia jej parametry. Informacje
o DSS powinny być wyczerpująco znane użytkownikom i doradcom. W przeciwnym razie producent z dostawcą ASM i DSS powinni ponosić konsekwencje niewłaściwych efektów uzyskanych ze stosowania się do generowanych informacji
doradczych z takiego systemu, a nie doradca, czy użytkownik.
Jedną z pierwszych udanych prób utworzenia profesjonalnego, lokalnego systemu DSS, była WISIA: Wielkopolski Internetowy System Informacji Agrometeorologicznej (www.agrometeo.pl), zrealizowany jako projekt KBN (Nr 3 P06R
013 25), w Katedrze Agrometeorologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Powstał on na bazie ASM, które można dowolnie rozbudować, na co nie pozwalają np. oferowane w Polsce stacje Davis i Metos, gdyż bazują na określonych,
wyłącznych typach czujników, a ich liczba jest limitowana.
Równolegle powstał DSS realizowany jako zadanie statutowe instytutów IOR,
IUNG Puławy i Instytutu Ziemniaka Bonin, adaptujący do polskich warunków
model NegFry – do określania terminu pierwszego zabiegu (i kolejnych), przeciwko zarazie ziemniaka. Bazuje on na ASM należących do zainteresowanych tym
doradztwem. Inicjatywę uruchomiono dzięki inwestycji Zrzeszenia Producentów
i Plantatorów Ziemniaka: we własną sieć ASM: http://www.zppz-lubon.pl/ [Wójtowicz i in. 2012].
Udanym i nowoczesnym DSS do ochrony rzepaku, zainicjowanym przez firmę
DuPont-Poland i Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu, jest System Prognozowania Epidemii Chorób: http://cropnet.pl/dbases/spec/.
Proponowany w obiecującej formie przez PIORiN, internetowy system sygnalizacji agrofagów: http://piorin.gov.pl/sygn/start.php, jest mało skutecznie propagowany (bez lokalnej koordynacji), niektóre informacje pojawiają się zbyt późno,
co nie sprzyja budowaniu zaufania do takich rozwiązań.
Kolejne wdrożenia o szerszym zasięgu, mimo kilkunastu już lat działań w tym
zakresie, pozostają w fazie planów. Uzyskanie informacji o komercyjnych rozwiązaniach tego typu nie jest łatwe. O jakości informacji doradczych oferowanych ze
źródeł komercyjnych, można usłyszeć zarówno głosy zadowolenia jak i krytyki.
Niezadowolenie wynika m.in. z oczekiwań, że informacje z DSS zwalniają użytkownika z aktywności, ale nawet z myślenia. Wymaga to zmiany podejścia do DSS.
Koncepcja systemu wspomagania decyzji MRiRW [2008], przewiduje przesadnie rozbudowane, a niekompletne struktury kadrowe (45 osób), wśród których nie przewidziano żadnej osoby/komórki zajmującej się np. agrometeorologią – dziedziną nieodzowną do funkcjonowania DSS. Nie jest to jedyna rażąca
ułomność. Przy tak zakrojonym przedsięwzięciu niezbędny jest np. elektronik
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panujący nad sprawnym działaniem ASM i regularną kalibracją czujników, oraz
meteorolog – prognostyk. Koncepcję tę należałoby zracjonalizować, gdyż w porównaniu np. z Kalifornią, stanowy ośrodek doradztwa liczy w sumie 29 osób –
w tym meteorolog: http://www.ipm.ucdavis.edu/IPMPROJECT/staff.html.

6. Możliwości i ograniczenia
Profesjonalna stacja meteorologiczna do wielofunkcyjnych zastosowań
(ochrona roślin, nawadnianie, klęski żywiołowe, prognozowanie pogody, imprezy
plenerowe), to wydatek rzędu co najmniej kilkunastu tysięcy zł. Utrudniony dostęp do szczegółowych danych o jakości czujników i algorytmów określających
ważne (dla meteorologii i DSS) parametry, stanowi problem zarówno przy podejmowaniu decyzji o zakupie, jak też podczas wdrażania DSS. Dotyczy to zarówno rozwiązań tworzonych za środki publiczne, jak i niepubliczne. Zakup ASM,
z przeznaczeniem do wieloletniego, precyzyjnego i niezawodnego użytkowania,
powinien być dokonany z najwyższą rozwagą i zaangażowaniem, bez oszczędzania. Niestety nierzadko jest odwrotnie, gdyż o wyborze typu i wyposażenia ASM
decyduje np. kierownik jednostki/gospodarstwa, który dokonuje tego zakupu
w zawierzeniu opinii dostawcy, że ona jest wystarczająca. Opierając się na takiej
jednostronnej opinii kupujący uznaje, że wybór jest dobry i przy tym racjonalnie zaoszczędzi. Inwestycja w fachowe konsultacje i lepszą (profesjonalną) ASM,
właściwie dobraną do indywidualnych, lokalnych potrzeb, rokuje szybkim zwrotem, dzięki bezawaryjnemu działaniu całego technicznego systemu i zadowoleniu z efektów użytkowania DSS, w przeciwieństwie do irytacji i strat powstałych
często, w wyniku zawodności sprzętu o gorszych parametrach, kiepskiej obsługi
serwisowej, konieczności/zapomnienia częstej wymiany baterii, lub zawodności
transferu wyników. Niekiedy po okresie niezadowolenia z nieudanego zakupu
(np. stacje EMAX zakupione w IOR), sytuacja zmusza i tak do kupna profesjonalnego typu ASM. Zatem z zakupu „kompromisowego bubla” skorzysta (chyba) jedynie skutecznie go zachwalający dostawca. Obawy natury finansowej, wyrażane
przez przedstawicieli MRiRW (Farmer 2012), budzą zaniepokojenie, gdyż kto jak
nie ministerstwo może i powinno kompleksowo (od projektu po finansowanie)
potraktować tak istotne dla kraju przedsięwzięcie?

7. Podsumowanie
Niezbędny jest system zaawansowanych szkoleń propagujących DSS, aby
„przestać się bać” nowych technologii. Odbiorca informacji i doradca powinni się
na nich znać, rozumieć te technologie i siebie, i wzajemnie się wspierać. Zasadne
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byłoby włączenie do procesu ustalania priorytetów i kierunków tworzenia regionalnych sieci ASM i DSS, głosu rolników i organizacji ich reprezentujących. Dyskusji na ten temat dobrze służyły cykliczne warsztaty podczas corocznych Sesji
IOR-PIB, których niestety zaniechano. Konieczne jest opracowanie wiarygodnych
(recenzowanych) i wyczerpujących instrukcji oraz praktyczna propagacja DSS, na
funkcjonujących przykładach.
Niektóre działy doradztwa specjalistycznego wymagają intensywnego nadążania za nowościami i potrzebami praktyki, co w wariancie polskiego państwowego
systemu doradztwa, będącego w stanie transformacji, nie będzie łatwe do osiągnięcia. Doradcy docierają do ok. 30% rolników. A np. w Niemczech dostrzegane
są zjawiska szybszej adaptacji nowości przez praktyków i sprawniejszej, niż nadążają za tym systemy doradztwa. System naszego doradztwa także będzie musiał
podołać takim wyzwaniom. Stwierdzić należy, że w Polsce występuje brak tematycznych grup roboczych (międzyinstytucjonalnych), do skutecznego rozwiązywania i/lub opiniowania określonych nowych zadań, wynikających z akcesji do
UE (rolnictwo precyzyjne, ekologiczne i zintegrowane, monitoring i diagnostyka
upraw, wspieranie podejmowania decyzji, bezpieczna technika ochrony roślin).
Stąd m.in. opinia o „zapaści doradztwa” i troska Autorytetów Inżynierii rolniczej
[Haman i in. 2012], którzy podnoszą także potrzebę efektywniejszego wdrażania
osiągnięć nauki w praktyce rolniczej. W niektórych sytuacjach zauważalna jest
wręcz niechęć do współpracy specjalistów o zbieżnych profilach kompetencyjnych i/lub zadaniowych, w wyniku m.in. podlegania różnym ministrom. Wynika ona m.in. z obaw, konkurencji i różnic w systemach rozliczania i/lub oceny
pracowników. Mechanizmy, czy koncepcje współdziałania jednostek centralnych
i lokalnych (ważne w zakresie lokalnie przydatnych DSS) trudno niestety zauważyć. Stąd zainicjować w regionie tego typu inicjatywy pomiędzy jednostkami odpowiedzialnymi za ich tworzenie, kompetentnymi i zainteresowanymi, także nie
jest łatwo. Nie służy to podejmowaniu dobrych i racjonalnych decyzji na rzecz
szerszych grup odbiorców, prowadzi do nieszanowania pieniędzy publicznych,
interesu rolnictwa i środowiska.
Wyczerpujące dane o czujnikach ASM, algorytmach meteorologicznych,
a także DSS, powinny być dostępne, walidowane i brane pod uwagę w tworzeniu
zarówno sieci agrometeorologicznych, jak też DSS, w różnych zastosowaniach,
szczególnie polowych, pracujących w oparciu o lokalne dane meteorologiczne.
Profil techniczno-doradczy powinien być merytorycznie i strukturalnie decydującym o charakterze i formie funkcjonowania systemów DSS, włącznie z podległością im niezbędnych sieci ASM. Próby powoływania struktur z celem doradczym, a pod kierownictwem np. meteorologów, lub informatyków, co w Polsce
się zdarza, świadczy o nieprofesjonalnym podejściu i niewłaściwym traktowaniu
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takich przedsięwzięć, które z góry skazane są na zachwianie priorytetów, w tym
m.in. decyzji/priorytetów finansowych oraz efektywności ich działania. Przy
zrzuceniu na doradców pełnej odpowiedzialności, za niewłaściwe efekty porad,
nie służy to racjonalności i efektywności tych rozwiązań, od początku ich tworzenia. Nowe technologie monitorowania upraw i wspierania decyzji, we wspólnym
interesie wymagają współdziałania instytucji i fachowców, poszanowania należnego znaczenia poszczególnych ogniw oraz pieniędzy publicznych.
Osoby decydujące o wyborze elementów infrastruktury DSS i zakupie urządzeń, w tym ASM, będących podwalinami nowoczesnych, pionierskich rozwiązań, mają przywilej i satysfakcję w tym uczestniczyć. Jednak spoczywa na nich
także ogromna odpowiedzialność za podejmowane decyzje i wydatkowanie
znacznych funduszy publicznych. Od tych decyzji zależy bowiem, czy pierwsze
zakupy będą użyteczne w dalszej rozbudowie i trwałe, czy praktyka zweryfikuje
je inaczej.
Dajmy sobie szansę wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego
od początku tworzenia w Polsce DSS, aby zminimalizować możliwość kolejnego
potwierdzenia przysłowia „mądry Polak po …”.
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WYBRANE PROBLEMY Z WDRAŻANIEM SYSTEMÓW WSPIERANIA DECYZJI
W ROLNICTWIE

Słowa kluczowe: doradztwo rolnicze, systemy wspierania decyzji, monitoring upraw,
elementy meteorologiczne
STRESZCZENIE

Artykuł przedstawia mankamenty procesu wyboru i konfiguracji polowych automatycznych stacji agrometeorologicznych do zróżnicowanych regionalnie potrzeb DSS.
Wskazano istotę i znaczenie właściwego doboru i kalibracji czujników, dataloggerów,
sposobu transferu danych, jako elementów odpowiedzialnych za niezawodność i jakość
funkcjonowania DSS. Wysoce wskazane jest skoordynowanie działań w tym kierunku,
w celu poprawy sytuacji w tym zakresie oraz ułatwienia odpowiedzialnej pracy doradców
i odbiorców porad. Pilną potrzebą, oczekiwaną przez praktykę, jest szybkie opracowanie
przystępnych instrukcji, poradników i materiałów szkoleniowych.
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This article presents shortcomings of the selection process and automatic configuration of field agro-meteorological stations to different regional needs of DSS. Pointed out
the essence and importance of the proper selection and calibration of sensors, data loggers, data transfer method, the elements responsible for the reliability and quality of the
functioning of the DSS. Highly recommended to coordinate efforts in this direction in
order to improve the situation in this area and facilitate the responsible work of guidance
for advisors and customers. Urgency demanded by practice, is fast developing affordable
instruction, guidance and training materials.
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WPR PO 2013 ROKU – OKREŚLENIE BENEFICJENTÓW
WYBRANYCH DZIAŁAŃ1
1. Wstęp
Od momentu wprowadzenie międzynarodowych regulacji w obszarze rolnym
w Europie Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej była wielokrotnie modyfikowana. Na różnych etapach funkcjonowania WPR przyczyny zmian były różne, ale
generalnie reformy wynikały z potrzeby dostosowania polityki do bieżących wyzwań i uwarunkowań wewnętrznych oraz zewnętrznych (Tomczak 2009). Zmiany
dotyczyły ustanowienia mechanizmu redukcji kosztów budżetowych związanych
z nadwyżkami, usunięcia różnic między regionami, utrzymania pozytywnych elementów już osiągniętych, w tym: bezpieczeństwa dostaw, stabilności cen, dochodów rolniczych, wolnego handlu wewnętrznego (Ritson i Fearne 1984). W obecnej sytuacji dyskusja w sprawie przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej UE po 2013
roku została zainicjowana podczas przeglądu (Health-Check) funkcjonowania
WPR w pierwszych latach okresu programowania 2007-2013. Już wtedy zaproponowano m.in. odchodzenie od instrumentów interwencyjnych w niektórych
sektorach i ich stopniową liberalizację. Formalne rozpoczęcie prac nad reformą
otwierała publikacja komunikatu Komisji Europejskiej pt.: „Wspólna Polityka
Rolna - w stronę 2020 r.: sprostać wyzwaniom przyszłości związanym z żywnością,
zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnymi” (The CAP towards 2020...
2010). Odnosząc się do komunikatu Komisji Europejskiej Parlament Europejski
przygotował raport w sprawie reformy WPR. Prace koordynował i sprawozdanie
1 W opracowaniu wykorzystano materiały opracowania: Poczta W., Czubak W., Kiryluk-Dryjska E., Sadowski A., Siemiński P (2012): Koncepcja ukierunkowania wsparcia gospodarstw rolnych
w perspektywie 2014-2020. MRiRW.
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wyników przedstawił Albert Dess, stąd ten raport Parlamentu określono mianem
raportu Dessa. Finalny etap w procesie reformowania WPR został zainicjowany
wraz z ogłoszeniem w dn. 12 października 2011 r. przez komisarza do spraw rolnictwa Daciana Ciolosa propozycji legislacyjnych odnośnie podstawowych aktów
prawnych mających tworzyć nową WPR, w tym przede wszystkim ustanawiających zasady płatności bezpośrednich oraz wsparcia rozwoju obszarów wiejskich
ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Matyba 2012).
Planowane wsparcie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich ma się przyczyniać do realizacji horyzontalnych priorytetów WPR w zakresie innowacji, środowiska i klimatu. Stawiane wyzwania mają umożliwić osiąganie zrównoważonego
rozwoju terytorialnego rolnictwa i obszarów wiejskich, wpisując się jednocześnie
w realizację strategii Europa 2020. W nakreślonych priorytetach gospodarczych
celem strategicznym jest zagwarantowanie wystarczającej produkcji żywności,
poprzez podniesienie konkurencyjności sektora rolnego i zwiększenie jego udziału w wartości dodanej łańcucha żywnościowego, odpowiednio wysokich dochodów rolniczych, ograniczanie wahań cenowych oraz utrzymanie produkcji rolniczej i żywotności obszarów o niekorzystnych warunkach naturalnych. W zakresie
środowiskowym i klimatycznym celem strategicznym jest zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi, osiągane poprzez innowacje nakierowane na
promowanie „zielonego wzrostu”, zagwarantowanie dostarczania dóbr publicznych przez rolnictwo, działania na rzecz łagodzenia zmian klimatycznych. Z kolei
kontynuacja wspierania aktywizacji obszarów wiejskich, zatrudnienia i stworzenie warunków dla różnorodności społecznej i strukturalnej stały się wyzwaniami zrównoważonego rozwoju terytorialnego. Główne cele II filaru WPR i zasady
przyznawania środków określono w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich (2011).

2. Inwestycje w środki trwałe
Rozporządzenie przewiduje możliwość realizacji działań inwestycyjnych.
Wsparcie w ramach tego mechanizmu obejmuje materialne lub niematerialne
inwestycje w środki trwałe, które poprawiają ogólną efektywność gospodarstwa
rolnego. Ekonomiczna efektywność inwestycji współfinansowanych środkami
pomocowymi i techniczna efektywności wykorzystania nabytych przedmiotów
inwestycji zależy między innymi od cech samego gospodarstwa rolnego. Dlatego
celem analizy, w odpowiedzi na oczekiwania maksymalnej efektywności wykorzystania wsparcia, było określenie progu wielkości gospodarstw rolnych uprawnionych do ubiegania się o środki. Wykorzystano w tym celu dane Wyników
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Standardowych Polskiego FADN za rok 2010 oraz wyniki Powszechnego Spisu
Rolnego 2010.
Założono, że mikroekonomiczna efektywność inwestycji oraz makroekonomiczna racjonalność wydatkowania środków na wsparcie inwestycji zapewniona
zostanie w przypadku przyznania ich gospodarstwom, które spełniają dwa kryteria: charakteryzują się dodatnimi inwestycjami netto i są zdolne osiągnąć dochód
na poziomie co najmniej średniego wynagrodzenia.
Pierwsze kryterium, czyli inwestycje netto, stanowią zmienną systemową rachunkowości rolniczej i zgodnie z definicją FADN (Wyniki standardowe.... 2010)
są to inwestycje brutto (wartość zakupionych i wytworzonych środków trwałych
pomniejszona o wartość sprzedanych oraz przekazanych nieodpłatnie środków
trwałych w roku obrachunkowym + różnica wartości stada podstawowego) pomniejszone o obliczoną dla danego roku obrachunkowego wartość amortyzacji.
Z kolei realizowany dochód parytetowy określono jako dodatnia różnica wartości dochodu z gospodarstwa rolnego pomniejszonego o obciążenia ubezpieczeniowe2 i wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia:
gdzie:
DP

DP = SE430 – (KRUS x SE015 x 12) – (WYN x 12)
– dochód parytetowy

SE430 – dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego na osobę
pełnozatrudnioną członka rodziny [zł / FWU] (zmienna
systemowa FADN)
KRUS – składka KRUS (www.krus.gov.pl), określona na 107 zł / miesiąc
(uwzględniono ubezpieczenie chorobowe, wypadkowe,
macierzyńskie oraz emerytalno-rentowe)
SE015 – Nakłady pracy własnej [FWU] (zmienna systemowa FADN)
WYN – przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w II półroczu 2010
roku, które wg Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego z dnia 18 lutego 2011 roku wyniosło 2917,14 zł
(www.stat.gov.pl)
W delimitacji podmiotów mogących ubiegać się o środki wsparcia inwestycji
kierunkowano się dwiema zasadami zaangażowania środków publicznych w dzia2 W kalkulacji od dochodu parytetowego odjęto składki KRUS przeliczone na osobę pełnoza-

trudnioną pracy własnej (FWU – family work unit) ze względu na to, że koszty ubezpieczeń społecznych rolników (KRUS), jako wydatki prywatne nie są według metodyki FADN uwzględniane
w kalkulacji dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego, a z kolei wartość porównywanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia umniejszona jest o potrącone od ubezpieczonych składki na
ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe.
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łalności podmiotów prywatnych. Po pierwsze, należy dążyć do możliwe najlepszego wykorzystania funduszy pomocowych. Wsparcie powinno gwarantować
osiągnięcie oczekiwanych społecznych rezultatów polityki rolnej lub przyspieszenie tych procesów, które zachodziłyby bez interwencji, jednak znacznie wolniej
i z niebezpieczeństwem powstania negatywnych efektów zewnętrznych. Drugim
ważnym kryterium jest najwyższa mikroekonomiczna efektywność na poziomie
beneficjenta, a tę mogą osiągnąć podmioty, które osiągnęły pewną skalę zasobów
i produkcji. Z tych względów założenia przyjęte w określeniu potencjalnych beneficjentów o dodatnich inwestycjach netto i zdolności do realizacji dochodu parytetowego zakładały, że gospodarstwa rolne muszą posiadać:
– określony areał użytków rolnych – ponieważ ziemia jest podstawowym
czynnikiem produkcji w rolnictwie, dlatego użytki rolne w największym
stopniu determinują skalę produkcji rolnej, lub
– odpowiedni poziom wytwarzania – wartość standardowej produkcji określa
siłę ekonomiczną podmiotu w momencie aplikowania o środki, jak również
może być miernikiem spełniania określonego standardu po zakończeniu inwestycji.
W celu wyznaczenia gospodarstw uprawnionych do wsparcia wykorzystano
grupowanie gospodarstw według wielkości ekonomicznej, stosowane w FADN,
którego miarą od roku 2010 roku jest standardowa produkcja3 (SO – standard output). Kryterium dodatnich wartości inwestycji netto i uzyskanie dochodu parytetowego spełniały gospodarstwa należące do czterech (spośród sześciu) grup wielkości
SO, tj.: średnio małe, średnio duże, duże oraz bardzo duże. W pozostałych dwóch
grupach, czyli: bardzo małe i małe, inwestycje netto były ujemne. Gospodarstwa
małe wykonywały przeciętnie w roku inwestycje w kwocie około 7,7 tys. zł, jednak
wartość rocznych odpisów amortyzacyjnych była o niemal 6 tys. zł większa (www.
fadn.pl). Jednocześnie produktywność wszystkich czynników produkcji, a zwłaszcza pracy, w gospodarstwach bardzo małych i małych (w pierwszych dwóch klasach wielkości ekonomicznej) była znacznie mniejsza aniżeli w pozostałych grupach. Z tych powodów uzyskane wyniki ekonomiczne uniemożliwiały prowadzenie
odpowiednio dużych inwestycji, ani też nie gwarantowały uzyskania dochodu na
poziomie co najmniej średniego wynagrodzenia. W ten sposób granicę wielkości
ekonomicznej (liczonej standardową produkcją) określono na 25 tys. € dla gospodarstw posiadających odpowiedni potencjał ekonomiczny – są w stanie realizować
inwestycje netto oraz dokonać opłaty pracy na poziomie co najmniej parytetowym.
3 Standardowa produkcja jest to średnia z 5 lat wartość produkcji określonej działalności produkcyjnej (roślinnej lub zwierzęcej) uzyskiwana z 1 ha lub od 1 zwierzęcia w ciągu 1 roku, w przeciętnych dla danego regionu warunkach produkcyjnych. Więcej na temat metodyki liczenia wielkości ekonomicznej z wykorzystaniem Standardowej Nadwyżki Bezpośredniej oraz Standardowej
Produkcji znajduje się w Goraj i inni (2010) oraz innych publikacjach Polskiego FADN.
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Podstawowym przyjętym kryterium kwalifikacji gospodarstw rolnych do korzystania z funduszy wsparcia inwestycji w środki trwałe jest dolna granica obszaru gospodarstwa. Ziemia reprezentuje pewien obiektywny, niezmienny (w krótkim okresie czasu) potencjał podmiotów rolnych. Z danych FADN wynika, że
średnia powierzchnia w przyjętym granicznym (SO powyżej 25 tys. €) przedziale gospodarstw „średnio małych” wynosi 32,3 ha, a poprzedzającej grupie obejmującej gospodarstwa „małe” średnio 15,8 ha. Przy uwzględnieniu odchyleń od
średniej powierzchni można szacować, że dochód parytetowy oraz zdolność do
realizacji inwestycji netto posiadają podmioty o powierzchni powyżej 20 ha i tę
powierzchnię przyjęto jako powierzchniowe kryterium uprawniające do korzystania ze środków w ramach działania Inwestycje w środki trwałe. Z danych GUS
(Raport z wyników... 2011) wynika, że takich podmiotów w skali całego kraju było
124,4 tys., czyli 8% wszystkich podmiotów o powierzchni powyżej 1 ha UR. Mimo
niewielkiej liczby, te podmioty mają duże znaczenie, zarówno w produkcji roślinnej jak też zwierzęcej. Przy dość dużej koncentracji zagospodarowywały niemal
50% UR, czyli około 7,5 mln ha. Niemal połowa stada zwierząt utrzymywanych
była właśnie w gospodarstwach o powierzchni UR przekraczającej 20 ha.
Zakładając, że wsparcie procesów inwestycyjnych z funduszy UE powinno
trafić do podmiotów przejawiających potencjał rozwojowy oraz efektywność mikroekonomiczną oraz racjonalność makroekonomiczną, wówczas ograniczenie
kryterium dostępu wyłącznie do powierzchni może wykluczyć podmioty o niewielkim areale lecz o wysokiej intensywności produkcji. Takie niebezpieczeństwo
dotyczy przede wszystkim gospodarstw specjalistycznych (np. szkółkarskich, sadowniczych, ogrodniczych). Dlatego też kolejnym przyjętym alternatywnym kryterium jest wartość produkcji standardowej (SO), co pozwoli na uniknięcie potencjalnego wykluczenia gospodarstw wysoce intensywnych. Przyjęte kryterium
ekonomiczne (25 tys. € SO) w skali kraju spełnia około 106 tys. gospodarstw, co
stanowi niecałe 7% podmiotów o powierzchni powyżej 1 ha (www.fadn.pl).
Przy uwzględnieniu obu przyjętych kryteriów (rozłącznie), tj. wielkości ekonomicznej i powierzchniowego, wynika, że w 4 województwach (dolnośląskim,
kujawsko-pomorskim, opolskim i wielkopolskim) miała miejsce sytuacja, w której
liczba gospodarstw silnych ekonomicznie była (nieznacznie) większa od liczebności gospodarstw dużych powierzchniowo i o tę różnicę powiększono liczbę potencjalnych beneficjentów, stąd ostateczna ich liczba szacowana jest na 127,6 tys.
W ujęciu regionalnym liczba potencjalnych beneficjentów w pewnym stopniu wynikała z powierzchni całkowitej województwa (współczynnik korelacji
między liczbą gospodarstw spełniających kryterium wielkości ekonomicznej,
a powierzchnią całkowitą województwa wynosił 0,8) oraz powierzchni użytków
rolnych w danym województwie (współczynnik korelacji wynosił 0,88). Zróżni-
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cowanie agrarne kraju powoduje, że zależność względem liczby gospodarstw ogółem była słaba (współczynnik korelacji 0,22).
Największy odsetek gospodarstw uprawnionych (w stosunku do całkowitej
liczby gospodarstw w województwie) występuje w województwie warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim (powyżej 20%), a najmniejszy w województwach
południowo-wschodniej części kraju (mniej niż 2%) (tabela 1). To zróżnicowanie
wynika ze struktury agrarnej i intensywności produkcji w danym obszarze. Konsekwencją zróżnicowania struktury obszarowej jest odsetek UR który byłby objęty wsparciem. W całym kraju gospodarstwa spełniające kryterium ekonomiczne lub powierzchniowe zagospodarowywały 50% powierzchni użytków rolnych.
Największa część (ponad ¾ powierzchni UR ogółem) kwalifikuje się w województwie zachodniopomorskim, opolskim, warmińsko-mazurskim i lubuskim.
Tabela 1
Liczba potencjalnych beneficjentów proponowanego działania
Inwestycje w środki trwałe w oparciu o kryterium powierzchni (UR > 20 ha)
lub wielkości ekonomicznej (SO > 25 tys. €)
Gospodarstwa rolne
Wyszczególnienie
Polska

Liczba
[tys.]
127,6

Udział
[liczba gosp. >1 ha = 100]
%
8,2

Użytki rolne
Powierzchnia
[tys. ha]

Udział [powierzchni
UR gosp. >1 ha =100]
%

7 664,5

50,3

697,7

73,2

Województwa
Dolnośląskie

8,3

13,1

13,4

19,8

710,7

65,7

9,4

5,0

401,1

28,8

Lubuskie

3,5

14,9

336,7

75,7

Łódzkie

6,2

4,6

234,0

23,6

Kujawsko-pomorskie
Lubelskie

Małopolskie

1,5

0,9

106,7

17,3

Mazowieckie

16,0

6,7

638,7

31,9

Opolskie

5,1

17,8

398,5

77,5

Podkarpackie

2,1

1,4

173,8

26,9

Podlaskie

13,2

15,3

479,9

45,1

Pomorskie

7,3

17,1

552,7

68,9

Śląskie

2,4

3,1

157,0

37,0

Świętokrzyskie

2,0

2,0

81,6

15,3

Warmińskomazurskie

11,7

26,4

796,4

75,8

Wielkopolskie

18,2

14,7

1 105,8

62,2

7,2

22,7

793,4

83,5

Zachodniopomorskie

Źródło: Obliczenia własne na podstawie Raport z wyników (2011),Wyniki Standardowe 2011, www.fadn.pl
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Z dotychczas wdrażanych działań wsparcia inwestycji, począwszy od programu SAPARD, w każdym kolejnym programie rosła liczba złożonych wniosków
(tabela 2). Łączna liczba beneficjentów przekroczyła 90 tys. gospodarstw.
Tabela 2
Liczba i kwoty wsparcia zrealizowanych projektów w ramach kolejnych
działań wsparcia inwestycji w gospodarstwach rolnych
SAPARD
działanie
„Inwestycje
w gospodarstwach
rolnych”
Liczba
zawartych
umów

Dolnośląskie
Kujawsko - pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko - mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
Polska

262
1 107
1 448
132
879
828
3 151
202
219
444
631
219
1 169
359
1 722
155
12 927

Kwota
płatności
(mln zł)

10,7
55,1
61,2
5,9
41,0
34,8
139,0
9,5
9,5
25,2
29,5
11,0
43,7
18,1
88,2
6,4
588,5

SPO
„Rolnictwo”działanie
1.1. „Inwestycje w
gospodarstwach
rolnych”
Liczba
zawartych
umów

756
1 966
2 998
264
2 338
1 200
4 032
588
569
2 020
841
539
1 686
805
2 918
559
24 079

Kwota
płatności
(mln zł)

105,7
196,9
233,9
40,5
187,4
91,0
365,1
70,0
54,4
206,1
117,5
57,2
110,3
122,6
376,5
83,3
2 418,5

PROW
2007-2013
działanie 121
„Modernizacja
gospodarstw rolnych”

Razem

Liczba
zawartych
umów

Kwota
płatności
(mln zł)

Liczba
Kwota
zawartych płatności
umów
(mln zł)

1 782
4 341
6 903
790
4 244
2 452
9 887
1 384
1 397
4 460
1 964
1 004
2 869
2 468
6 130
1 161
53 236

206,6
439,3
494,8
126,0
287,3
148,6
812,0
158,2
97,4
554,5
252,8
92,7
177,5
331,2
817,7
198,5
5 195,3

2 800
7 414
11 349
1 186
7 461
4 480
17 070
2 174
2 185
6 924
3 436
1 762
5 724
3 632
10 770
1 875
90 242

323,0
691,3
790,0
172,4
515,7
274,4
1316,2
237,7
161,3
785,8
399,8
160,9
331,5
471,9
1282,5
288,2
8202,3

Źródło: Informacja o stanie realizacji... (2009), Informacja o liczbie i kwotach... (2011),
Raport z wyników... (2011), Rozporządzenie... (2011), System Informacji... (2012),
Czubak 2013.

W ujęciu regionalnym potencjalna liczba kwalifikujących się gospodarstw
(tabela 1) koresponduje z liczbą dotychczas zrealizowanych inwestycji (tabela 2),
a współczynnik korelacji wynosił 0,7. Tak więc zaproponowany sposób delimitacji potencjalnych beneficjentów i wyniki regionalnego ich rozkładu wskazują na
zbieżność między dotychczasowym wdrażaniem działań a wyznaczonym rozkładem na lata 2014-2020. Biorąc pod uwagę wyniki łącznie wszystkich programów,
największa ilość złożonych wniosków i wykorzystanych środków przypadała na
województwa środkowej części kraju, tj. mazowieckie, wielkopolskie, lubelskie,
podlaskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie. Trafiło tu 2/3 z 8,2 mld zł jakie do tej
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pory ARiMR przekazała rolnikom z tytułu SAPARD, SPO 2004-2006 i PROW
2007-2013. Koncentracja przestrzenna w regionach środkowej Polski była charakterystyczna we wszystkich kolejnych programach. Wynikało to z ogólnej powierzchni wymienionych województw i liczby gospodarstw tam zlokalizowanych.
Współczynnik korelacji między łączną kwota wypłaconych środków a powierzchnią UR (w gospodarstwach powyżej 1 ha) wynosił 0,95. Z kolei współczynnik korelacji między liczbą gospodarstw rolnych (powyżej 1 ha UR) w poszczególnych województwach a liczbą wykonanych projektów wynosił 0,78. Wskaźnik korelacji jest
duży, co wynika z tego, że liczba podmiotów zlokalizowanych w województwie jest
zależna od obszaru danego rejonu. Zjawisko koncentracji środków pomocowych
jest w polityce rolnej nieuniknione i może mieć też wymiar pozytywny w osiąganiu zamierzonych celów. Jeśli zachodzi koncentracja podmiotowa, to proces ten
znajdzie wyraz także w agrarnej i produkcyjnej koncentracji regionalnej. Można
się spodziewać, że nadal najwięcej środków trafi do tych regionów, w których dominują podmioty duże, silne ekonomiczne i wspierane przepływem wiedzy oraz
wsparcia doradczego. Biorąc pod uwagę dążenie do osiągnięcia dużej skuteczności
całej palety działań (nie tylko wsparcia inwestycji) w programach pomocowych,
już na etapie konceptualizacji i programowania uwzględniono zróżnicowanie regionalne. Na przykład w programie PROW 2007-2013 „przewidziano możliwość
dokonania podziału środków przeznaczonych na finansowanie niektórych działań
pomiędzy województwa. Podział oparty na mierzalnych wskaźnikach charakteryzujących potencjał i potrzeby regionów (...) w ten sposób zapewnia zrównoważony dostęp do wsparcia, a jednocześnie dostosowanie go do specyfiki regionów.
Rozwiązanie to dotyczy przede wszystkim działań o charakterze inwestycyjnym.
Dla działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” podział kwoty odzwierciedla
powierzchnię UR i liczbę potencjalnych beneficjentów tego działania w poszczególnych regionach” (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich... 2011). Konsekwencją
przyjęcia wojewódzkiego podziału środków było zabezpieczenie środków dla tych
regionów, w których korzystanie z wsparcia przebiega wolniej, ponieważ rolnicy
składają mniej wniosków i na mniejszą kwotę wsparcia. Przykładem regionalnego zróżnicowania aktywności potencjalnych beneficjentów było województwo
wielkopolskie. Zainteresowanie wsparciem było tak duże, że wymusiło zmianę
przepisów wdrażania programów i już po drugim (z trzech dotychczas przeprowadzonych) naborze środki zostały wyczerpane. Można sądzić, że przyjęcie jednej
krajowej puli spowodowałoby wykorzystanie znakomitej części wsparcia przez beneficjentów z obszarów o dotychczas największym zainteresowaniu.
Aby wyeliminować nadmierną koncentrację wsparcia w podmiotach największych, gospodarstwa niespełniające ani wyznaczonego kryterium powierzchniowego (20 ha UR) ani wielkości ekonomicznej (25 tys. € SO) mogłyby ubiegać się
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o dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach trybu zespołowego.
Warunkiem byłoby użytkowanie przez członków zespołu łącznej powierzchni nie
mniejszej niż 20 ha lub uzyskanie standardowej produkcji o wartości minimum
25 tys. €. Takie podejście pozwoliłoby uniknąć wykluczenie gospodarstw rolnych,
objąć wsparciem liczniejszą grupę, a jednocześnie zachować zasady racjonalności
wydatkowania środków i efekt zachęty dla podmiotów mniejszych.

3. Rozwój małych gospodarstw i wsparcie młodych rolników
Zgodnie z zapisem Art. 20 propozycji Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), państwa członkowskie ustalą
górne i dolne progi dostępu do pomocy w ramach małych gospodarstw (Art. 20,
ust. 1, litera a), pkt. (iii)) oraz młodych rolników (Art. 20, ust. 1, litera a), pkt.
(i)), z tym że dolny próg wsparcia dla młodych rolników powinien być znacznie
wyższy niż górny próg dla małych gospodarstw (Art. 20, ust. 4). Podobnie jak we
wspieraniu inwestycji, także w obu przypadkach kryterium dostępu do wsparcia
powinno bazować na powierzchni użytków rolnych gospodarstw. Ze względu na
znaczne zróżnicowanie struktur rolnych w poszczególnych regionach Polski, progi dostępu powinny być odmienne w każdym województwie.
W przypadku dolnego progu dla małych gospodarstw dla każdego województwa minimalna powierzchnia wynosiłaby 1 ha UR, co jest zgodne zarówno
z polskim prawodawstwem (Ustawa o podatku rolnym z dnia 15.11.1984 Dz.U.
nr 52 poz. 268 z późn. zmianami) oraz przepisami dotyczącymi wsparcia bezpośredniego. Górny próg dostępu dla gospodarstw małych oraz dolny dla młodych
rolników byłby natomiast uzależniony od struktury agrarnej rolnictwa w danym
województwie i określony na podstawie średniej powierzchni użytków rolnych
oraz odchylenia standardowego, skorygowanego o udział danej grupy obszarowej
w całkowitej powierzchni użytków rolnych. W województwach, gdzie wynik tej
różnicy wyniósł mniej niż 3 ha, górny próg ustalono na 3 ha. Dotyczyło województwa dolnośląskiego, lubuskiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, śląskiego i zachodniopomorskiego. Wynika to nie tyle ze średniej powierzchni
przeciętnego gospodarstwa rolnego (większy średni areał posiadały gospodarstwa
w województwie zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskim, pomorskim, lubuskim, kujawsko-pomorskim i opolskim), lecz relatywnie małego zróżnicowania
mierzonego odchyleniem standardowym. Niemniej, łączna liczba potencjalnie
uprawnionych podmiotów wynosi około 583,8 tys., co stanowi około 40% wszystkich podmiotów o powierzchni powyżej 1 ha, a użytkują one 1 415 tys. ha UR, czyli
zaledwie 10,8% wszystkich UR (tabela 3). Niewielki odsetek gruntów kwalifikujący
się do wsparcia w ramach tego działania wynika z faktu, że działanie skierowane

82

Wawrzyniec Czubak

jest do małych gospodarstw rolnych, a więc w Polsce znaczących liczebnie, lecz
dysponujących niewielkim areałem. Potencjalna liczba beneficjantów i ich udział
w stosunku do ogólnej liczby gospodarstw w województwie zależy od struktury
agrarnej. W odniesieniu do wsparcia małych gospodarstw, im bardziej struktura
jest rozdrobniona, tym większa jest liczba potencjalnych beneficjentów. Najwięcej potencjalnie kwalifikujących się gospodarstw występuje w województwie mazowieckim oraz południowo-wschodniej części kraju. W stosunku do całkowitej
liczby gospodarstw indywidualnych o powierzchni przekraczającej 1 ha, w województwie małopolskim i podkarpackim ponad połowa gospodarstw kwalifikowałaby się do skorzystania ze wsparcia. W województwach o najlepszej strukturze
agrarnej (pomorskie i zachodniopomorskie) byłoby to około 25% gospodarstw.
Tabela 3
Liczba potencjalnych beneficjentów działania „Rozwój małych gospodarstw”
oraz użytkowana przez nie powierzchnia użytków rolnych
Kryterium delimitacji
Wyszczególnienie

Powierzchnia
minimalna
[ha]

Polska
Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie

Powierzchnia
maksymalna
[ha]

x
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Gospodarstwa rolne

3,0
5,8
4,1
3,0
4,9
3,0
4,9
3,0
3,0
7,5
3,8
3,0
3,5
6,0
4,8
3,0

Liczba
[tys. szt.]

583,8
Województwa
18,2
23,6
75,2
6,2
58,1
69,2
90,5
8,3
65,3
34,1
10,3
23,3
37,5
13,6
44,0
6,4

Udział
[liczba gosp.
>1 ha = 100]
%

Użytki rolne
Udział
[powierzchni UR
Powierzchnia
gospodarstw
[tys. ha]
>1 ha = 100]
%

41,3

1 415

10,8

31,3
35,5
41,8
30,2
45,4
53,0
41,7
29,9
52,7
41,3
25,8
42,7
41,2
32,1
36,3
22,1

31,7
69,4
181,8
9,6
161,1
128,2
259,9
13,4
120,9
138,3
21,2
40,5
80,5
39,3
109,4
10,1

4,3
7,4
13,7
2,9
16,8
23,7
13,7
3,7
21,8
13,3
3,4
11,4
16,0
4,6
7,4
1,6

Źródło: Obliczenia własne na podstawie Raport z wyników... (2011).

Działanie skierowane do młodych rolników rozpoczynających działalność rolniczą wymagało przyjęcia kryteriów kwalifikujących beneficjentów tak, by zagwarantować maksymalną efektywność działania na poziomie gospodarstwa i całego
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programu. Podobnie jak we wcześniej omawianych działaniach, ze względu na
duże zróżnicowanie rolnictwa w Polsce wymagane było zróżnicowanie kryteriów dostępu w poszczególnych województwach. Dla wsparcia młodych rolników
zróżnicowanie to dotyczyło minimalnej powierzchni kwalifikującej gospodarstwo
rolne, a górna granica pozostała identyczna dla każdego regionu i wynosi 300 ha.
Dolny próg wielkości dla gospodarstw młodych rolników określono jako sumę
średniej powierzchni gospodarstw powyżej 1 ha UR w danym województwie i odchylenia standardowego skorygowanego o udział powierzchni danej grupy obszarowej w powierzchni UR w danym województwie. Liczba gospodarstw spełniających kryterium wielkości powierzchni to 228,7 tys., czyli około 15% wszystkich
podmiotów o powierzchni powyżej 1 ha (tabela 4). Mimo, że liczba podmiotów
spełniających kryterium wielkości powierzchni jest relatywnie niewielka, to dysponują one niemal połową użytków rolnych. Charakterystyczne jest to, że nie było
w tym zakresie dużego zróżnicowania regionalnego. Liczbę potencjalnych beneficjentów można oszacować biorąc pod uwagę czas wymiany pokoleń, przyjęty
na 35 lat oraz siedmioletni okres programowania. Wówczas w latach 2014-2020
w około 1/5 (7 lat / 35 lat) kwalifikujących się podmiotów będzie następował proces wymiany pokoleń. Tak więc 1/5 z 228,7 tys. gospodarstw oznacza około 46 tys.
potencjalnych beneficjentów działania.
Tabela 4
Liczba gospodarstw spełniających kryterium wielkości dla działania na rzecz
młodych rolników oraz użytkowana przez nie powierzchnia użytków rolnych
Kryterium delimitacji
Wyszczególnienie

Powierzchnia
minimalna
[ha]

Polska

Powierzchnia
maksymalna
[ha]

x

Gospodarstwa rolne
Liczba
[tys.]

228,7

Użytki rolne
Powierzchnia
[tys. ha]

Udział
[powierzchni UR
gospodarstw
>1 ha = 100]
%

14,7

6257,5

46,7

Udział
[liczba gosp.
>1 ha = 100]
%

Województwa
Dolnośląskie

22,8

300,0

6,4

10,1

355,9

48,0

Kujawsko-pomorskie

22,1

300,0

10,9

16,1

449,6

47,7

Lubelskie

10,2

300,0

33,7

17,8

670,3

49,6

Lubuskie

28,5

300,0

2,2

9,5

157,2

47,1

Łódzkie

9,6

300,0

30,1

22,4

512,5

52,7

Małopolskie

8,6

300,0

8,9

5,5

169,8

28,5

Mazowieckie

11,4

300,0

49,6

20,9

1018,9

52,6

Opolskie

23,9

300,0

3,7

13,3

184,7

50,1

8,6

300,0

9,4

6,5

175,1

29,6

16,8

300,0

18,9

22,0

529,9

50,7

Podkarpackie
Podlaskie
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Kryterium delimitacji
Wyszczególnienie

Pomorskie

Powierzchnia
minimalna
[ha]

25,5

Powierzchnia
maksymalna
[ha]

300,0

Gospodarstwa rolne
Liczba
[tys.]

5,3

Udział
[liczba gosp.
>1 ha = 100]
%

12,4

Użytki rolne
Powierzchnia
[tys. ha]

Udział
[powierzchni UR
gospodarstw
>1 ha = 100]
%

279,5

44,8

Śląskie

9,0

300,0

8,0

10,4

172,2

43,6

Świętokrzyskie

8,6

300,0

14,4

14,0

215,4

40,8

Warmińsko-mazurskie

33,3

300,0

5,8

13,1

365,2

42,1

Wielkopolskie

19,3

300,0

17,7

14,3

688,3

46,3

Zachodniopomorskie

37,7

300,0

3,7

11,9

312,9

49,9

Źródło: Obliczenia własne na podstawie Raport z wyników... (2011).

4. Podsumowanie
Proponowane warunki wsparcia i kryteria dostępu dostosowane są do potencjału produkcyjnego wyrażonego poprzez areał oraz wielkość ekonomiczną.
Przyjęte kryteria dostępu mają zapewnić osiągnięcie odpowiednich efektów mikroekonomicznych beneficjentów oraz możliwe najlepsze społecznie wykorzystanie środków pomocowych.
Zaproponowane rozwiązania w kolejnym siedmioletnim okresie programowania stwarzają możliwości dostępu przekraczające realizację liczby projektów
w przed i po akcesyjnych programach (a więc ostatnich dwunastu latach), co nie
powinno wykluczać potencjalnych beneficjentów, jednocześnie wskazane propozycje delimitacji będą się też przekładać na większe efekty wsparcia publicznego
ze środków unijnych zgodnie z zasadą pomocniczości.
Ustalają górne i dolne progi dostępu do pomocy w ramach małych gospodarstw oraz młodych rolników za kryterium dostępu do wsparcia przyjęto powierzchnię użytków rolnych gospodarstw (wykres 1).
Ze względu na znaczne zróżnicowanie struktur rolnych w poszczególnych regionach Polski, progi dostępu zróżnicowano regionalnie. Przyjęty algorytm powodował, że nie wystąpiło znaczące zróżnicowanie regionalne, a proponowane
działania tworzyły kompleks wsparcia działalności rolniczej, nasilony w zależności od struktury agrarnej.
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Wykres 1
Progi dostępu dla działań: Inwestycje w środki trwałe, rozwój małych gospodarstw oraz wsparcie młodych rolników

Źródło: Opracowanie własne.
LITERATURA
1. Czubak W. (2013): Rozwój rolnictwa w Polsce z wykorzystaniem wybranych mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Rozprawy Naukowe nr 458,
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań. ISSN 1896-1894,
ISBN 978-83-7160-704-2, ss. 322.
2. Informacja na temat realizacji PROW 2007-2013 według stanu na dzień 30 czerwca 2012 r. (2012): Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Rozwoju
Obszarów Wiejskich, Warszawa [online], http://www.arimr.gov.pl/uploads/media/17072012_MGR_7-13.pdf.
3. Informacja o liczbie i kwotach złożonych wniosków o pomoc oraz kwotach zrealizowanych płatności w ramach SPO „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich” (2011): System Informacji Zarządczej
ARiMR [online], http://www.arimr.gov.pl/uploads/media/-290610 SPO rolny.pdf.

86

Wawrzyniec Czubak

4. Matyba N. (2013): Wspólna Polityka Rolna po 2013 roku - raport. BRWS. Bruksela.
5. Poczta W., Czubak W., Kiryluk-Dryjska E., Sadowski A., Siemiński P (2012): Koncepcja ukierunkowania wsparcia gospodarstw rolnych w perspektywie 2014-2020. MRiRW,
Warszawa; ss. 58.
6. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) (2011):
MRiRW, Warszawa.
7. Raport z wyników - Powszechny Spis Rolny 2010. (2011): GUS, Warszawa.
8. Ritson H., Fearne A. (1984): Long-term goals for the CAP. European Review of Agricultural Economics. Tom 11 (2), str. 207-216.
9. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2011 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013. (2011). Dziennik Ustaw nr 168, poz. 1011.
10. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
(EFRROW). (2011). KOM(2011) 627. Komisja Europejska. Bruksela. http://ec.europa.
eu/agriculture/cap-post-2013/legal-proposals/com627/627_pl.pdf.
11. System Informacji Zarządczej ARiMR. (2011). [online], http://www.arimr.gov.pl.
12. The CAP towards 2020: Meeting the food, natural resources and territorial challenges
of the future. (2010). COM(2010) 672. Komisja Europejska. Bruksela. http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/communication/com2010-672_en.pdf.
13. Tomczak F. (2009): Ewolucja wspólnej polityki rolnej UE i strategia rozwoju rolnictwa polskiego, IERiGŻ-PIB Program Wieloletni 2005-2009 zeszyt nr 125, ss. 137,
Warszawa
14. Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN
w 2010 roku. (2011). Zakład Rachunkowości Rolnej IERiGŻ-PIB, Warszawa; ss. 61.
15. www.fadn.pl.
WAWRZYNIEC CZUBAK
WPR PO 2013 ROKU – OKREŚLENIE BENEFICJENTÓW WYBRANYCH DZIAŁAŃ4

Słowa kluczowe: Wspólna Polityka Rolna, wsparcie działań inwestycyjnych, młody rolnik
STRESZCZENIE

Od momentu wprowadzenia regulacji w obszarze rolnym w Europie Wspólna Polityka
Rolna Unii Europejskiej była wielokrotnie modyfikowana. Obecnie trwa dyskusja w sprawie przyszłości WPR UE po 2013 roku.
W odniesieniu do działań inwestycyjnych celem analizy było określenie progu wielkości gospodarstw rolnych uprawnionych do ubiegania się o środki i liczby potencjalnych
beneficjentów. Przy uwzględnieniu kryteriów minimalnego areału użytków rolnych oraz
4 W opracowaniu wykorzystano materiały opracowania: Poczta W., Czubak W., Kiryluk-Dryjska E., Sadowski A., Siemiński P (2012): Koncepcja ukierunkowania wsparcia gospodarstw rolnych
w perspektywie 2014-2020. MRiRW.
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wielkości ekonomicznej okazuje się, że ze wsparcia działań inwestycyjnych mogłoby skorzystać około 127 tys. gospodarstw rolnych. W ujęciu regionalnym można się spodziewać,
że nadal najwięcej środków trafi do tych regionów, w których dominują podmioty duże,
silne ekonomiczne i wspierane przepływem wiedzy oraz korzystające ze wsparcia doradczego. Przy określeniu górnych i dolnych progów dostępu do pomocy w ramach małych
gospodarstw oraz młodych rolników w obu przypadkach kryterium dostępu do wsparcia powinno bazować na powierzchni użytków rolnych gospodarstw. Liczba potencjalnie
uprawnionych podmiotów do skorzystania ze wsparcia dla małych gospodarstw wynosi
około 583,8 tys. Dla wsparcia młodych rolników oszacowano około 46 tys. potencjalnych
beneficjentów działania.

WAWRZYNIEC CZUBAK
CAP AFTER 2013 - DEFINING BENEFICIARIES OF SELECTED ACTIVITIES

Key words: Common Agricultural Policy, support of investment activities, young farmer
SUM M A RY

Since the introduction of the European Union Common Agricultural Policy, this policy has been frequently modified. Currently there is a discussion on the future of the EU
CAP after 2013.
With regard to the investment activities the main goal of the analysis was to determine
a threshold for allowing agricultural holdings to access the support and to estimate the
number of potential beneficiaries. Taking into account the criteria of utilized agricultural
area and economic size, about 127 thousand farms can benefit from the support for Investments in physical assets. In regional aspect, it is expected that the majority of funds still
will go to the regions dominated by large entities, economic strong and using advisory
support. In defining upper and lower thresholds for allowing agricultural holdings access
to support to the development of small farms and young farmers, in both case, the criteria
of access to support should based on the utilized agricultural area. Number of potentially
eligible entities of the development of small farms is about 583.8 thousand. For young
farmers it is estimated to about 46 thousand potential beneficiaries.
czubak@up.poznan.pl
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WYKORZYSTANIE KOMPUTERÓW W WYBRANYCH
GOSPODARSTWACH ROLNYCH WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO
1. Wstęp
Akces do różnego rodzaju elementów infrastruktury informatycznej jest normą w XXI wieku. Powszechny i niczym nie ograniczony dostęp do telefonów
komórkowych, komputerów oraz sieci internetowych tak często reklamowany
i ogłaszany w różnego rodzaju mediach nie wydaje się być aż tak bezproblemowy
w przypadku obszarów wiejskich. Przeszkodą w tym względzie nie jest jednak
zasięg sieci, czy funkcjonowanie lokalnych dostawców Internetu, ale wyposażenie
gospodarstw rolniczych w sprzęt oraz umiejętności rolników w zakresie jego wykorzystania. Elementy te mogą silnie różnicować szanse rozwojowe mieszkańców
wsi i miast.
Ważnym aspektem infrastruktury informatycznej są telefony, w tym w szczególności komórkowe, które pozwalają na szybki przepływ informacji, wymianę
doświadczeń. Znaczenie telefonii komórkowej dla rolnictwa potwierdzają liczne
publikacje naukowe dotyczące wykorzystania tego narzędzia przez producentów
rolnych (np. Aker J.C. Dial “A” for agriculture: using information and communication technologies for agricultural extension in developing countries; Goyal
A. ICT in Agriculture Sourcebook: Connecting Smallholders to Knowledge, Networks, and Institutions; Qinag C.Z. i inni Mobile Applications for Agriculture and
Rural Development).
Korzystanie z telefonu komórkowego, komputera oraz Internetu przez rolników może nieść ze sobą różnego rodzaju korzyści: finansowe (np. zmniejszenie
wydatków związanych ze składaniem wniosków o dopłaty bezpośrednie), pozwa-
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la na uporządkowanie wszelakich spraw związanych z ewidencją prowadzonej
produkcji (specjalistyczne oprogramowanie), umożliwia archiwizowanie danych
o towarach i usługach, prowadzonej produkcji [Dzieża i Sikora 2011, 60; Dzieża
2010, 28], umożliwia przetwarzanie informacji, które są obecnie postrzegane jako
cenny zasób ekonomiczny [Matysik i Wojewodzic 2009, 78]. Komputery to niezwykle ważnym elementem infrastruktury technicznej podmiotów działających
na obszarach wiejskich [Sawicka 2010, 102-103].
Dane GUS wskazują, iż odsetek gospodarstw domowych na obszarach wiejskich wyposażonych w komputery wzrósł z 36,4% w roku 2006 do 63,7% w 2010
roku, przy czym było to i tak znacznie mniej niż w przypadku miast – tam odsetek ten w 2010 roku wynosił ponad 70%. Spadające ceny sprzętu komputerowego
powodują ponadto, że staje się on coraz bardziej dostępny dla rolników [Cupiał
2008, 55]. GUS podaje, że w 2010 roku 47,3% mieszkańców obszarów wiejskich
regularnie korzystało z komputera. Należy tu dodać, iż mieszkańcy obszarów
wiejskich stanowią znacznie szerszą grupę aniżeli rolnicy, dlatego danych GUS-u
nie można odnosić wprost do producentów rolnych. Stąd w świetle korzyści, które
osiągać mogą rolnicy korzystając z komputerów niebagatelną sprawą wydaje się
być zbadanie stanu w tym zakresie w województwie małopolskim oraz wskazanie
ewentualnych niedoborów.

2. Cel i metodyka badań
Głównym celem opracowania było określenie stanu wyposażenia gospodarstw
rolnych w województwie małopolskim w elementy infrastruktury informatycznej,
wskazanie stopnia ich wykorzystania przez rolników oraz ustalenie przydatności
wykorzystania komputera w procesie gospodarowania z punktu widzenia rolnika.
Głównym źródłem danych do przeprowadzenia analizy i wyciągnięcia wniosków były dane pierwotne pozyskane z badań własnych. Podstawowym narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety. Badania zostały przeprowadzone
wśród rolników województwa małopolskiego, który uczestniczyli w „Szkoleniach
w zakresie finansów gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczenia rolników i gospodarstw rolnych w województwie małopolskim” realizowanych przez Uniwersytet
Rolniczy w Krakowie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013, działanie 111. „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie”. Kwestionariusz składał się z pytań otwartych oraz zamkniętych.
Uzyskano dane od 162 rolników, przy czym 2 kwestionariusze zostały wyłączone
z analizy ze względu na niekompletność przekazanych w nich informacji.
Analiza wyposażenia gospodarstw rolnych województwa małopolskiego
w elementy infrastruktury informatycznej, stopnia ich wykorzystania i przydat-
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ności dotyczyła stanu w gospodarstwach w roku 2013. Ponadto materiały do przeprowadzenia analizy pozyskane zostały z literatury przedmiotu oraz dostępnych
źródeł internetowych.
Materiał empiryczny pozyskany z badań został poddany analizie, a do realizacji założonych celów wykorzystano metodę opisową, metodę analizy poziomej
oraz graficzną.

3. Komputery w gospodarstwach rolników
Informatyzacja jest procesem polegającym na racjonalnym i efektywnym wykorzystaniu danych, które uprzednio zostały wprowadzone do systemu. Słownik
języka polskiego podaje, iż jest to: „wykorzystywanie nowoczesnych metod przetwarzania informacji gospodarce, technice”. Aby proces ten mógł sprawnie zachodzić niezbędne jest zapewnienie właściwego sprzętu, w tym w szczególności komputerów. Dane obrazujące odsetek przedsiębiorstw w Polsce, które są wyposażone
w komputery wskazują, iż większość podmiotów taki sprzęt posiada. Publikacje
Głównego Urzędu Statystycznego dla 2012 roku podają, że 94,7% przedsiębiorstw
działających w Polsce było wyposażonych w komputery. W układzie województw
najsłabiej prezentowało się województwo świętokrzyskie, gdzie odsetek ten sięgnął 91,4%, a najlepiej województwo dolnośląskie – 96,9%. Dostęp do komputerów oznacza możliwość zdobywania, przetwarzania i analizowania uzyskanych
informacji, możliwość korzystania z Internetu, a co za tym idzie z szeregu różnych usług znacznie ułatwiających prowadzenie gospodarstwa rolnego. Przykładem może być korzystanie z rachunku bankowego za pośrednictwem kanałów
elektronicznych, co znacznie ułatwia i przyspiesza rozrachunki z kontrahentami.
Przykładowo – taki sposób komunikowania się z bankiem preferowało 4% podmiotów z sektora MSP w województwie małopolskim w 2010 roku [Szafrańska
i Matysik-Pejas 2010, 118, 121]. Dostęp do komputerów jest coraz powszechniejszy, przy czym wydaje się być nieodzowny w przypadku prowadzenia działalności
gospodarczej, czy też innej aktywności poza zwykłą pracą zawodową.
Wstępna analiza uzyskanych danych ankietowych pozwoliła na uzyskanie
informacji charakteryzujących badane gospodarstwa rolne. Wśród respondentów 36% stanowiły kobiety. Dominowały osoby z wykształceniem zawodowym
– 44,4% i średnim – 36,9%. Wykształceniem wyższym legitymowało się zaledwie 7% respondentów. Niemal 59% rolników wskazywało, że prowadzi mieszaną
produkcję w swoich gospodarstwach, 21,3% odpowiedziało, że w gospodarstwach
prowadzona jest produkcja zwierzęca, a 19,4%, że produkcja roślinna. Tylko 1 ankietowany zaznaczył, że prowadzi dział specjalny produkcji rolnej. Dominowały
gospodarstwa o powierzchni od 5,01 do 10 ha – 40% (64) oraz od 2,01 do 5 ha
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– 30% (48). Gospodarstwa o powierzchni od 1 do 2 ha stanowiły 9,4% (15), od
10,01 do 20 ha 15,6% (25), a podmioty o powierzchni powyżej 20 ha zaledwie
5% (8). Średnia powierzchnia użytków rolnych (UR) w badanych gospodarstwach
wynosiła 7,95 ha UR i znacznie przekraczała średnią powierzchnię dla gospodarstwa rolnego w województwie małopolskim (3,88 ha gruntów rolnych) zbliżając
się raczej do średniej krajowej (10,38 ha gruntów rolnych1). Można przypuszczać,
że respondenci uczestniczący w badaniu byli rzeczywiście aktywni w zakresie
prowadzenia gospodarstwa rolnego, na co wskazuje znaczna powierzchnia użytkowanych przez nich gospodarstw. Najmniejsze powierzchniowo gospodarstwo
użytkowało 1,2 ha UR, największe 50 ha UR, a obliczony współczynnik zmienności (85%) wskazuje na znaczne zróżnicowanie badanej grupy w tym zakresie.
Telefony stacjonarne były na wyposażeniu 90% ankietowanych gospodarstw.
Analiza badanej zbiorowości w podziale w zależności od wielkości użytkowanego
gospodarstwa wykazała, iż sprzęt ten posiadali niemal wszyscy rolnicy użytkujący
od 10,01 do 20 ha UR (tabela 1). W każdej z pozostałych grup ponad 86% rolników
korzystało z telefonów stacjonarnych. Warto zauważyć, że praktyką coraz częściej
podejmowaną jest zawieszenie korzystania z telefonów stacjonarnych ze względu
na znaczne koszty użytkowania tego sprzętu (np. abonament) na rzecz coraz popularniejszych, tańszych i łatwo dostępnych telefonów komórkowych. W badanej
grupie telefony komórkowe użytkowało 2/3 respondentów posiadających od 1,00
do 2,00 ha UR. Odsetek ten był najwyższy w grupie rolników użytkujących od
5,01 do 10 ha UR i sięgnął 90,1%. Ograniczeniem dla wykorzystywania telefonów
komórkowych mogą być tzw. białe plamy na mapie Polski (czyli obszary gdzie telefonia komórkowa nie ma racji bytu ze względu na niewystarczający zasięg) oraz
brak umiejętności niezbędnych do obsługi telefonów komórkowych. Tymczasem
jest to sprzęt często niedoceniany przez producentów rolnych - to dzięki niemu
mogą być dostępni 24 godziny na dobę (np. dla potencjalnych nabywców płodów
rolnych), mogą bez problemu umówić się na spotkanie, bądź też zmienić jego
termin, „dotrzeć” do najbardziej odległych zakątków kraju.
Ankietowanym rolnikom zadano pytanie dotyczące wyposażenia gospodarstwa rolnego w sprzęt komputerowy. Odsetek gospodarstw wyposażonych
w komputery stacjonarne zwiększał się wraz ze wzrostem powierzchni użytkowanego gospodarstwa – tendencja ta nie została zachowana tylko w przypadku gospodarstw o powierzchni od 10,01 do 20 ha UR. Natomiast nie udało się zauważyć
zależności pomiędzy wielkością gospodarstwa, a odsetkiem rolników korzystających z laptopa. W badanej grupie 4 na 10 rolników posiadało w gospodarstwie
laptopa, natomiast podział na grupy w zależności od powierzchni gospodarstwa
wykazał, że najwięcej bo aż 62,5% rolników z grupy użytkującej powyżej 20 ha
1 Dane ARiMR za 2012 r., dostęp online.
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UR posiadało taki sprzęt. Z kolei odsetek ten najniższy był w grupie gospodarstw
posiadających od 2,01 do 5 ha UR (18,8%). Wykorzystywany sprzęt był już stosunkowo długo eksploatowany, bowiem średni wiek komputera stacjonarnego
w badanej grupie wynosił 8 lat, a laptopa 5.
Tabela 1
Wyposażenie gospodarstw w wybrane elementy
infrastruktury informatycznej (podział na grupy w zależności od
powierzchni UR w gospodarstwie)
Wyszczególnienie

Telefon
stacjonarny
Telefon
komórkowy
Komputer
stacjonarny
Laptop

%
liczba
wskazań
%
liczba
wskazań
%
liczba
wskazań
%
liczba
wskazań

Powierzchnia gospodarstwa [ha UR]
1,00-2,00

2,01-5,00

5,01-10,00

10,01-20,00

pow. 20,00

87,5

86,7

89,6

89,1

96,0

13

43

57

24

66,7

77,1

90,1

76,0

10

37

58

19

53,3

62,7

84,4

72,0

30

54

18

60,0

18,8

42,2

48,0

9

9

27

12

8

7
87,5
7
100
8
62,5
5

Razem
gospodarstwa

90,0
144
81,9
131
73,8
118
38,8
62

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Sam fakt posiadania w gospodarstwie rolnym komputera (stacjonarnego czy
przenośnego) nie świadczy o tym, że jego właściciele wykorzystują go jako narzędzie do wspomagania procesu podejmowania decyzji. W badanych gospodarstwach komputer (stacjonarny lub przenośny) był na wyposażeniu 130 producentów rolnych (co stanowiło 81,25% badanej grupy) – przy czym w wybranych
gospodarstwach rolnicy wskazywali, że posiadają tylko laptopa, tylko komputer
stacjonarny, bądź też deklarowali, że gospodarstwo jest wyposażone w oba te
sprzęty. Wśród rolników, którzy posiadali komputery nie wszyscy potrafili korzystać z tego sprzętu. Tylko 114 respondentów wskazało, że ma doświadczenie
w użytkowaniu komputera – stanowiło to 71,25% całej badanej grupy i 87,69%
grupy rolników posiadających taki sprzęt w gospodarstwie. Żaden z rolników,
którzy nie posiadali w gospodarstwie komputera nie wskazał, że potrafi obsługiwać komputer.
Staż w korzystaniu ze sprzętu komputerowego był zróżnicowany. Wszyscy rolnicy z grupy gospodarstw o powierzchni powyżej 20 ha UR wskazali, że użytkują
komputer dłużej niż rok (tabela 2). W każdej z wyodrębnionych grup obszarowych największy odsetek stanowili rolnicy użytkujący sprzęt od 4 do 5 lat – wyjątkiem byli tu tylko właściciele najmniejszych obszarowo gospodarstw.
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Tabela 2
Staż w korzystaniu z komputerów wśród producentów rolnych
(podział na grupy w zależności od powierzchni UR w gospodarstwie)*
Wyszczególnienie
%
liczba
wskazań
%
Od 2 do 3 lat
liczba
wskazań
%
Od 4 do 5 lat
liczba
wskazań
%
Od 6 do 7 lat
liczba
wskazań
%
Od 8 do 9 lat
liczba
wskazań
%
Powyżej 10 lat liczba
wskazań
Razem
%
Do 1 roku

Powierzchnia gospodarstwa [ha UR]
1,00-2,00
10,0

2,01-5,00

5,01-10,00

10,01-20,00

3,7

6,0

10,0

1

1

3

2

30,0

22,2

12,0

20,0

pow. 20,00
0,0
–
14,3

Razem
gospodarstwa
6,1
7
17,5

3

6

6

4

1

20,0

33,3

38,0

30,0

42,8

2

9

6

3

10,0

11,1

10,0

0,0

1

3

4

2

–

10,0

11,1

22,0

10,0

28,6

1

3

2

2

20,0

18,6

14,0

20,0

14,3

2

5

7

4

1

19

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

19
8,0

11

20
34,2
39
8,8
10
16,7
19
16,7

* obliczenia wykonane dla grupy rolników, którzy posiadali komputer (stacjonarny bądź przenośny)
i potrafili się nim posługiwać.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

Poza stażem w korzystaniu ze sprzętu komputerowego ważna jest częstotliwość wykorzystania tego oprzyrządowania. Respondentów, którzy korzystali
z komputerów poproszono o określenie jak często użytkowali ten sprzęt. Żaden
z rolników użytkujących od 1 do 2 ha UR nie wskazał, że korzysta z komputera
kilka razy w miesiącu – odpowiedzi rozłożyły się tu pomiędzy opcje kilka razy
w tygodniu (30%) i codziennie (70%). Można przypuszczać, iż z racji niewielkiej
powierzchni gospodarstw rolnicy dysponowali wolnym czasem, co umożliwiało
im korzystanie z komputera codziennie, dlatego w tej właśnie grupie obszarowej odsetek korzystających ze sprzętu codziennie jest taki wysoki. W pozostałych
grupach obszarowych rolnicy najczęściej wskazywali, że zazwyczaj korzystają
z komputera kilka razy w tygodniu (w kolejnych grupach odpowiednio 44%, 40%
oraz 65% wskazań).
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Wykres 1
Częstotliwość korzystania z komputera wśród producentów rolnych
(podział na grupy w zależności od powierzchni UR w gospodarstwie) [%]*

* obliczenia wykonane dla grupy rolników, którzy posiadali komputer (stacjonarny bądź przenośny)
i potrafili się nim posługiwać.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

Rolników poproszono o dokonanie oceny stopnia przydatności sprzętu komputerowego, który wykorzystują w gospodarstwie. Odpowiedzi, które uzyskano
zostały przedstawione dla całej badanej zbiorowości (czyli z uwzględnieniem opinii producentów rolnych, którzy takiego sprzętu nie posiadają). W całej grupie
podobny odsetek respondentów (około 20%) ocenił, że komputer jest im bardzo
potrzebny, czasami przydatny, a około 1/5 respondentów nie potrafiła udzielić
odpowiedzi na zadane pytanie i wskazała odpowiedź „nie wiem” (tabela 3). Tylko
1 osoba z grupy producentów rolnych użytkujących od 5,01 do 10,00 ha UR wskazało, że komputer w gospodarstwie jest niezbędny tylko do rozrywki. W każdej
grupie obszarowej odpowiedzią najczęściej wybierana na pytanie o przydatność
komputera była odpowiedź „przydatny”.
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Tabela 3
Ocena przydatności komputera w gospodarstwie w opinii rolników
(podział na grupy w zależności od powierzchni UR w gospodarstwie)
Wyszczególnienie

Bardzo
przydatny
Przydatny
Czasami
przydatny
Używany tylko
do rozrywki
Zbędny
Nie wiem
Razem

%
liczba
wskazań
%
liczba
wskazań
%
liczba
wskazań
%
liczba
wskazań
%
liczba
wskazań
%
liczba
wskazań
%

Powierzchnia gospodarstwa [ha UR]
1,00-2,00

2,01-5,00

13,3

12,5

2

6

46,7

33,3

7
13,3
2

5,01-10,00

23,4

10,01-20,00

pow. 20,00

24,0

50,0

6

4

39,1

40,0

25,0

16

25

10

20,9

20,2

20,0

25,0

10

13

5

2

15

2

Razem
gospodarstwa

20,6
33
37,5
60
20,0
32

0,0

0,0

1,6

0,0

0,0

0,6

0

0

1

0

0

1

0,0

0,0

3,2

4,0

0,0

1,9

0

0

0

2

1

26,7

33,3

12,5

12,0

8

3

4

16

100,0

100,0

100,0

100,0

3

0,0

19,4

0

31

100,0

100,0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

4. Wnioski
1. Następujące szybko przemiany o charakterze techniczno-instytucjonalnym
powodują dewaluację dotychczas wykorzystywanych metod upowszechniania, pozyskiwania oraz przetwarzania informacji. Najcenniejszym zasobem,
który znajduje się obecnie w posiadaniu organizacji (w tym także producenta rolnego) staje się informacja, która w odpowiednim momencie przekazana i właściwie spożytkowana może stać się źródłem znaczących przewag
konkurencyjnych.
2. Posiadanie komputera pozwala producentom rolnym na korzystania z wielu
różnorodnych opcji zdobywania informacji, otwiera przed nimi nowe kanały kontaktowania się z otoczeniem, ułatwia proces podejmowania decyzji.
W badanej grupie niemal 60% respondentów wskazało przydatność wykorzystania tego sprzętu (odpowiadając, że jest on bardzo przydatny 20,6%
bądź przydatny – 37,5%). Jednocześnie sprzęt ten był w gospodarstwach
wykorzystywany już dość długo bowiem było to średnio 5 lat dla laptopów
i 8 dla komputerów stacjonarnych.
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3. Zwraca uwagę znaczny odsetek rolników, którzy nie posiadają komputera
w gospodarstwie rolnym (18,75%), natomiast w grupie taki sprzęt mających
na wyposażeniu, udział rolników, którzy z niego nie korzystają (12,3%). Staż
w korzystaniu z komputera pozwala przypuszczać, że rolnicy, którzy ten
sprzęt posiadają dobrze radzą sobie z jego obsługą, przy czym udział najmniej zaawansowanych w obsłudze komputera (użytkujących go do 1 roku)
to zaledwie 6,1% grupy.
4. Przeprowadzone badania wskazują na potrzebę dalszej informatyzacji producentów rolnych w województwie małopolskim. Pomimo faktu, że grupa
badawcza dobrana została w sposób celowy, bowiem badaniem zostali objęci producenci świadomi wagi nowych informacji, którzy chcieli poszerzać
swoją wiedzę, to jednak dane dotyczące wykorzystania przez nich komputerów nie kreują pozytywnego obrazu małopolskiego producenta rolnego,
który będzie potrafił odnaleźć się i poradzić sobie w dobie szybko wkraczającej w rolnictwo informatyzacji.
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STRESZCZENIE

W opracowaniu poruszono problem wyposażenia gospodarstw rolnych w województwie małopolskim w wybrane elementy infrastruktury technicznej. Głównym celem
było określenie poziomu wyposażenia gospodarstw rolnych w komputery oraz wskazanie umiejętności i stażu w zakresie korzystania z tego rodzaju sprzętu przez rolników.
Dane do przeprowadzenia analizy zostały pozyskane od celowo dobranej grupy rolników
– byli to producenci rolni, którzy uczestniczyli w szkoleniach dla producentów rolnych
w okresie od stycznia do marca 2013 roku. Pozyskana dane od 160 respondentów. Ponadto w opracowaniu zostały wykorzystane informacje z literatury przedmiotu, jak również
te pozyskane ze statystyki masowej. Analiza pozyskanych informacji pozwoliła stwierdzić,
że wciąż znaczny odsetek rolników nie posiada komputerów w prowadzonych przez siebie
gospodarstwach rolnych (18,75%), a w grupie mających taki sprzęt 12,3% nie potrafi go
obsługiwać. Rolnicy wykorzystują komputery stacjonarne jak i przenośne. Ankietowani
dobrze oceniają przydatność sprzętu – niemal 60% wskazało, że jest to z ich punktu widzenia przydatny, bądź bardzo przydatny sprzęt w gospodarstwie rolnym.

MARTA BARBARA CZEKAJ
THE USE OF COMPUTERS IN FARMS IN MALOPOLSKA DISTRICT

Key words: computers, Małopolska, farmers skills, usefulness for farmers
SUM M A RY

The paper presented problem of the use of selected elements of technical infrastructure in farms in Malopolska district. The main aim of this article was to determine the
level of farm equipment in computers and farmers skills in computer use. Calculations
were conducted based on data obtained from farmers who participated in the training
for agriculture producers from January till March 2013 in Malopolska district. Obtained
data from 160 respondents. The results of the study indicate that 18,75% farmers from surveyed group didn’t have computers, and among those, who had it, 12,3% didn’t use these
equipment (they didn’t have necessary skills). Respondents in majority (60%) recognize
the legitimacy of using computers as a tool of better farms functioning.
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CHARAKTERYSTYKA I ORGANIZACJA FUNKCJONOWANIA
SŁUŻB DORADCZYCH W STRUKTURACH IZB ROLNICZYCH1
1. Wstęp
Myśl zorganizowania zawodowego ruchu rolników była na zachodzie Europy podejmowana od dawna. Miała się ona opierać na podobnych zasadach, jakie
legły u podstaw organizacji społeczno-gospodarczych zrzeszających inne zawody, jak przykładowo izby handlowe, izby rzemieślnicze, izby adwokackie czy izby
morskie. Pierwsze izby rolnicze w Polsce, powstawały na obszarze zaboru pruskiego i na podstawie jego prawodawstwa z 1894 r. Wówczas izby rolnicze powstały w Poznaniu, Gdańsku (Wolne Miasto) i Katowicach.
W odrodzonej Polsce regulacje prawne dotyczące powstawania izb rolniczych
zostały podjęte w 1928 r. które jednak – po krótkim okresie czasu, z uwagi na
nieunormowanie spraw finansowych – zostało znowelizowane w 1932 r. Ustawa
o izbach rolniczych stanowiła, że są one zobowiązane do współdziałania z władzami rządowymi i samorządowymi we wszelkich sprawach dotyczących rolnictwa.
Tak generalnie ustalone zadania tworzyły z izb rzeczywiste organa administracji
rolnej kraju, poprzez wyposażenie ich w szerokie kompetencje, pozwalające wpływać na kierowanie różnymi jednostkami administracyjnymi. Dowodem tej wysokiej pozycji było powierzenie izbom – obok spraw typowo rolniczych, jak nasiennictwo czy hodowla zwierząt – także nadzoru nad niższymi szkołami rolniczymi
oraz nad doradztwem rolniczym. Izby rolnicze były organizacjami jednostopniowymi, to znaczy nie posiadały odpowiedników w powiatach. Działalność opierały
1 Projekt badawczy został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki.
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na dobrowolnych organizacjach powiatowych, zwłaszcza na powiatowych towarzystwach rolniczych. Izbom nadano wysoki status dlatego, ze stanowiły istotne
ogniwo samorządu gospodarczego i były odpowiedzialne – z administracją publiczną- za rozwój rolnictwa [Wawrzyniak 2002].
Historia a także powojenne losy izb rolniczych były krótkie. Jako instytucja nie
przystająca do powojennych stosunków politycznym, już w 1947 r. zostały zlikwidowane i zastąpione przez związki samopomocy chłopskiej. Dopiero w okresie
przemian politycznych po 1989 r., wrócono do idei utworzenia izb rolniczych.
Jednak spory polityczne i powstające grupy lobbingowe powodowały, że każde
środowisko przedstawiało własne projekty i wersje izb rolniczych, które nie znajdywały uznania Sejmu [Walkowiak 2004]. Zjawiska powyższe były przyczyną,
że ustawa o izbach rolniczych została uchwalona dopiero w 1995 r. W ustawie
o izbach rolniczych z 1995 r. postawiono przed nimi szereg celów i zadań, oraz
określono strukturę organizacyjną i sposoby wyłaniania władz przedstawicielskich. Jednym z głównych celów i podstawowym zadaniem samorządu rolniczego
było działanie na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentowanie
interesów zrzeszonych w nim członków. Ponadto wskazano, że izby rolnicze mają
wpływać na kształtowanie polityki rolnej i uczestniczyć w jej realizacji. W szczególności do zadań izby należało sporządzanie analiz, ocen, opinii i wniosków
z zakresu produkcji rolniczej oraz rynku rolnego, które przedstawiano organom
administracji rządowej i samorządu terytorialnego. Wśród innych celów i zadań
postawiono poczynania w zakresie szeroko rozumianego doradztwa rolniczego
[Ustawa o izbach rolniczych 1995].
Badania przeprowadzono wśród osób zatrudnionych w biurach izb rolniczych,
przy czym ankietę skierowano – z tytułu tematu badań - do specjalistów uprawnionych do świadczenia usług doradczych. Sondaż badawczy na temat funkcjonowania podmiotów doradczych w ramach izb rolniczych przeprowadzono na
przełomie lat 2012/2013. Badaniami tymi objęto 63 osoby zatrudnione w izbach
rolniczych. Celem sondażu było więc poznanie specyfiki ich działalności i poddanie ocenie możliwości wywiązania się z zapisów ustawowych o doradztwie rolniczym.

2. Charakterystyka izb rolniczych w układzie województw
Zgodnie z ustawą izbę rolniczą tworzy samorząd rolniczy, który działa na rzecz
rozwiązywania problemów rolniczych i reprezentuje interesy zrzeszonych w nich
podmiotów. Terenem działalności izby jest obszar województwa. Z mocy ustawy członkami izby są wszyscy rolnicy płacący podatek rolny. Zgodnie z celami
badań, charakterystykę izb rolniczych należy rozpatrywać w dwóch układach.
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Jeden układ stanowią ciała przedstawicielskie wybierane przez walne zgromadzenie, które wyłaniają spośród siebie zarządy, komisje rewizyjne oraz rady powiatowe izby. Ciała przedstawicielskie są organami społecznymi, które działają
w oparciu o ustawę i przyjęty statut, uchwały i stanowisko w określonej sprawie
podejmowano na okresowych posiedzeniach. Z kolei izby tworzą Krajową Radę
Izb Rolniczych, w skład której wchodzą prezesi izb oraz delegaci, wybrani przez
walne zgromadzenie, w liczbie po jednym z każdego województwa. Dochody izby
pochodzą z odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku
rolnego pobieranego na obszarze działania izby, a ponadto ze środków na realizację zadań zleconych przez administrację rządową lub samorządową oraz z innych
źródeł (np. składek członkowskich, środków unijnych) [Ustawa o izbach rolniczych 1995].
Drugi układ stanowiły struktury administracyjne, które realizowały zadania
izby przy pomocy biura izby. Biurem izby kierował dyrektor, który w stosunku
do pracowników był ich przełożonym. Zgodnie z przyjętymi przez walne zgromadzenie strukturami organizacyjnymi, każde biuro mogło tworzyć oddziały zamiejscowe (terenowe) i biura powiatowe. Natomiast liczbę i rodzaj etatów
ustalał zarząd w drodze uchwały. Ze względu na wysokość poziomu wsparcia finansowego uzyskanego z tytułu podatków i innych źródeł, każda izba ustalała
inaczej liczbę i sposób zatrudnienia osób na swoim terenie. Sposób zatrudniania
był zróżnicowany, począwszy od osób zatrudnionych na pełnych etatach, poprzez
osoby zatrudnione na półetatach, a dodatkowo na umowę-zlecenie lub na umowę
o dzieło. Struktury organizacyjne izb były niejednolite, zaś idea tworzenia oddziałów zamiejscowych pozostała po dawnych województwach, funkcjonujących
przed reorganizacją administracji terenowej w 1999 r. Najwięcej oddziałów terenowych występuje w woj. mazowieckim (6) oraz w woj. warmińsko-mazurskim
(6), przy czym ten ostatni nie ma z kolei biur powiatowych. Bez biur powiatowych obywa się także woj. lubelskie (3 oddziały), małopolskie (3 oddziały) oraz
zachodniopomorskie (2). Kombinację oddziałów terenowych i biur powiatowych
zanotowano ponadto w woj. kujawsko-pomorskim i świętokrzyskim.
W momencie utworzenia 16 „dużych” województw (1999), biura powiatowe
izby rolniczej zaczęły powstawać we wszystkich powiatach. Na skutek zmniejszonego napływu środków finansowych do izb rolniczych, zaczęto dokonywać reorganizacji, polegającej na redukcji etatów i na powierzaniu jednemu pracownikowi
biura, obsługi dwu lub więcej powiatów (rejonu).
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Tabela 1
Liczba biur i doradców funkcjonujących w ramach izb rolniczych
Województwo

Liczba
powiatów

Dolnośląskie

26

Kujawsko-pomorskie
Lubelskie

Liczba biur
Liczba
powiatowych/
doradców
oddziałów Izby

Płeć doradców

Doradcy wg certyfikatu CDR

Kobiety

Mężczyźni

Rolniczy

Rolnośrodowiskowy

12/0

3

2

1

2

1

19

19

30

12

18

16

14

20

0/3

13

7

6

8

5

Lubuskie

12

11/0

4

1

3

2

2

Łódzkie

21

21

8

6

2

5

3

Małopolskie

19

0/3

12

7

5

8

4

Mazowieckie

37

37/6

14

6

8

10

4

Opolskie

11

8

2

1

1

1

1

Podkarpackie

21

21

4

2

2

3

1

Podlaskie

14

14

6

6

0

3

3

Pomorskie

16

7/2

8

8

0

5

3

Śląskie

17

6

6

4

2

4

2

Świętokrzyskie

13

9/3

6

4

2

5

1

Warmińsko-mazurskie

19

0/6

7

3

4

4

3

Wielkopolskie

31

31

11

4

7

6

5

Zachodniopomorskie

18

0/2

2

1

1

1

1

Ogółem

314

193/25

136

74

62

83

53

Procent

100

61,5/38,5

100,0

54,4

45,6

61,1

38,9

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych MRiRW.

Podstawową kwestią rozstrzygającą o pozycji izb rolniczych wśród innych instytucji i organizacji rolniczych (np. kółek rolniczych), była kwestia źródeł finansowania jej działalności. Oparcie wyliczania poziomu wsparcia finansowego na
podatku rolnym, były powodem niepewności co do wysokości budżetu izb. Przykładowo spadek cen żyta w 2009 r., które jest podstawą obliczania podatku rolnego, spowodował ze mechanizm finansowania działalności izb rolniczych zmniejszył się o 38% w 2010 r. W wyniku tej niekorzystnej sytuacji, izby rolnicze były
zmuszone do wprowadzenia nadzwyczajnych oszczędności, w tym do likwidacji
części biur i zwolnienia niektórych pracowników. Roczne wpływy z 2% odpisu
z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych stanowiły 20 mln zł, pozwalających na
zatrudnienie łącznie około 300 pracowników [www. krir. gov pl 2012].
Tworząc biura izb, najpierw na szczeblu województwa, potem także na szczeblu
powiatów, zarządy dążyły do tego, aby przyjmować fachowców, najlepiej z wyższym wykształceniem. Pozytywnym zjawiskiem było, że dążono do permanentne-
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go podnoszenia kwalifikacji zatrudnionych, poprzez kierowanie ich na szkolenia,
kursy i seminaria. Jednym z ważniejszych poczynań w tym zakresie było umożliwienie kadrze zdobycie specjalizacji zawodowej. Mianowicie na mocy rozporządzenia MRiRW z 2005 r. w sprawie szkolenia doradców dotyczącego PROW
2004-2006 oraz rozporządzenia MRiRW z 2008 r. obejmujące PROW 2007-2013,
również część pracowników izb rolniczych, rozpoczęła kształcenie w ramach
Centrum Doradztwa Rolniczego. Możliwości zdobycia licencji doradcy miały
osoby, które posiadały wykształcenie wyższe, uzyskane na kierunkach rolniczych
lub na kierunkach pokrewnych (ochrona środowiska, ogrodnictwo, technika rolnicza i leśna, weterynaria, zootechnika). Na listę doradców rolnośrodowiskowych
wpisywano osoby, które posiadały wykształcenie wyższe na kierunku architektura
krajobrazu, biologia, ogrodnictwo, lub ukończone kierunki, podobnie jak wymagano przy kształceniu doradców rolniczych. Uzyskanie licencji doradców następowało po złożeniu przed dyrektorem Centrum Doradztwa Rolniczego egzaminu pisemnego z wynikiem pozytywnym, w formie testu sprawdzającego wiedzę
i umiejętności z zakresu zagadnień objętych szkoleniem. Uczestnik szkolenia po
jego ukończeniu zostawał wpisywany na listę doradców rolniczych lub doradców
rolnośrodowiskowych [Rozporządzenie MRiRW 2008].
Liczba doradców skupionych w izbach rolniczych mających uprawnienia,
była niewielka i wynosiła w skali kraju 136 osób. Zwraca uwagę nierównomierne rozmieszenie doradców w poszczególnych województwach. Do województw
o największej liczbie doradców z uprawieniami należy woj. kujawsko-pomorskim
(30 osób), co stanowi 22,1% ogółu występujących. Do kolejnych województw
o stosunkowo wysokim zatrudnieniu doradców z certyfikatem należy zaliczyć
woj. mazowieckie (14), lubelskie (13) oraz małopolskie (12).
Jako obszar świadczonych usług wymieniano na ogół teren danego województwa (72,1%), w mniejszym zaś zakresie teren całego kraju (27,9%). Najwięcej doradców deklarujących świadczenie usług w skali kraju zanotowano w woj. wielkopolskim (11) oraz pomorskim (8). Większość doradców skupionych w izbach
rolniczych została wpisana łącznie na listy doradców rolniczych i rolnośrodowiskowych (89,2%). Tylko nieliczni mieli wyłącznie certyfikaty w zakresie doradców
rolniczych.

3. Sylwetka zawodowa doradcy zatrudnionego w izbach rolniczych
Charakterystykę doradców zatrudnionych w izbach rolniczych należy rozpatrywać w kontekście pierwszego okresu ich funkcjonowania, które przypadło na
połowę 1996 r. Wówczas do głównych zadań izb należało wyłonienie delegatów do
walnego zgromadzenia, które uzależnione było z kolei od spełnienia warunków

Charakterystyka i organizacja funkcjonowania służb doradczych ...

103

pozyskania minimum 20% udziału osób spośród ogółu rolników uprawnionych
do głosowania. Pierwsze osoby znalazły zatrudnienie w powstałych 49 biurach izb
rolniczych na szczeblu wojewódzkim. Dopiero zmiana struktury administracyjnej kraju z 1999 r., polegająca na wyłonieniu 16 nowych województw i powstaniu
314 powiatów, przyczyniła się do organizowania powiatowych biur izb rolniczych.
W tym sensie można mówić o stażu pracy w izbach rolniczych, które w badanej
zbiorowości 63 osób rozkładały się następująco: 9 osób (14,3%) rozpoczęło pracę
w 1997 r., kolejne 12 osób (19,0%) w 1999 r., a pozostałe osoby zostały zatrudnione w poszczególnych okresach na przestrzeni lat 2002-2011. W sensie długości
stażu pracy a zatem i doświadczenia, można mówić, że były to osoby o stosunkowo krótkim okresie zatrudnienia, zwłaszcza dotyczyło to osób przyjętych do
pracy w izbach rolniczych w latach 2009-2012 (25 osób).
Miejscem zatrudnienia wśród 63 badanych doradców 37 (58,7%) były głównie biura powiatowe izb rolniczych oraz dla 22 (34,9%) osób biura izby, przy
czym 4 (6,4%) osoby deklarowały, że pracują w terenowym oddziale biura. Doradcy zatrudnieni byli zarówno w oparciu o umowę o pracę na pełen etat (47,6%),
jak i na umowę o pracę na pół etatu (52,4%). Pierwsza grupa zatrudnionych pracowała przede wszystkim w biurach izby, zaś większość zatrudnionych na pół
etatu w powiatowych biurach izb. Struktura zatrudnionych według płci przedstawiała się następująco: kobiety stanowiły 58,7% (37 osób) zbiorowości, gdy tymczasem w mniejszości (26 osób tj. 41,3%) pozostawali mężczyźni. Wszyscy badani
doradcy legitymowali się dyplomami wyższej uczelni, przy czym przewagę mieli
respondenci kończący wydziały rolnicze (79,4%). Wśród innych kierunków studiów można wymienić zootechnikę, ochronę środowiska, ekonomikę rolnictwa,
a także administrację i zarządzanie, technologię żywności i żywienia człowieka
czy ogrodnictwo. Wśród badanych (41,3%) wskazała, że dodatkowo ukończyła
studia podyplomowe, które to zjawisko należy ocenić pozytywnie.
Zgodnie z założeniami, badaniami objęto osoby mające uprawnienia do doradzania, poprzez ukończenie szkoleń dla podmiotów, objętych działaniami
związanymi z korzystaniem z usług doradczych przez rolników i programem
rolnośrodowiskowym. Osoby zatrudnione w izbach rolniczych na ogół zdobyły
jednocześnie uprawnienia doradcy rolniczego i doradcy rolnośrodowiskowego,
natomiast w mniejszym zakresie doradcy posiadali wyłącznie uprawnienia doradcy rolniczego. Wynika z tego, że osoby te nie mogły doradzać w zakresie działań rolnośrodowiskowych. Większość badanych certyfikat doradcy uzyskała na
stacjonarnych kursach organizowanych przez Centrum Doradztwa Rolniczego
i została wpisana na listę doradców, prowadzoną przez dyrektora CDR. Do pozytywnych zjawisk należy zaliczyć fakt, że większość badanych doradców systematycznie podnosiła swoje kwalifikacje, kończąc przykładowo kursy dotyczące
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wymogów wzajemnej zgodności (87,3%), kursy bezpieczeństwa pracy czy ubezpieczeń w rolnictwie (58,7%), podatku w rolnictwie i VAT, zarządzania projektami UE, organizacji rynków rolnych w UE, itp.
Ogólną charakterystykę badanej zbiorowości warto zakończyć omówieniem
wieku doradców i miejsca ich poprzedniej pracy. W wieku do 40 lat pozostawało 20 (31,7%) doradców, w tym większość kobiet przyjętych zostało do pracy
w ostatnim okresie. W wieku 40-50 lat było 23,8% (15 osób) populacji badanych
oraz najwięcej, bo 28 osób (44,5%) w wieku ponad 50 lat. Ponad 12 (19,0%) osób
pracowała w izbie od chwili pierwszego naboru do izb rolniczych (1997). Dla niektórych osób była to pierwsza praca (14,3%), dla pozostałych poprzednia praca
miała miejsce w indywidualnym gospodarstwie rolnym (23,8%), w administracji
terenowej (31,7%), w sektorze państwowych gospodarstw rolnych (7,9%), a także
w ośrodkach doradztwa rolniczego (3,3%).

4. Charakterystyka doradztwa realizowanego przez pracowników
izb rolniczych
Charakterystykę doradztwa w kontekście izb rolniczych należy rozpatrywać
na tle ustawy o izbach rolniczych, regulującej te kwestie. Ustawa wymienia cztery
zadania stojące przed izbami w tym zakresie, a mianowicie:
1. doradztwo w zakresie działalności rolniczej,
2. wiejskie gospodarstwo domowe,
3. uzyskiwanie przez rolników dodatkowych dochodów,
4. podnoszenie kwalifikacji osób zatrudnionych w rolnictwie.
Respondenci wymienili zgodnie, że realizują z różnym natężeniem doradztwo we wszystkich tych sferach, natomiast poza zainteresowaniem izb rolniczych
pozostawało wiejskie gospodarstwo domowe. Doradcy zwracali uwagę, na fakt
że zostali co prawda profesjonalnie przygotowani do wypełniania usług doradczych, ale są przede wszystkim pracownikami izb rolniczych i muszą się zajmować wszystkimi kwestiami stojącymi przed izbami. Poproszono badanych, aby
określili procentowo, biorąc ogół czynności za 100%, ile czasu pracy poświecono
na poszczególne czynności wchodzące w zakres ich pracy zawodowej. Najwięcej
czasu pracy pochłaniały czynności biurowo-administracyjne bądź techniczno-kancelaryjne (39,3%), następnie funkcje doradcze, w tym głównie szkolenia rolników (24,3%), następnie obsługa rad powiatowych izby (10,6%) organizowanie
spotkań, wystaw, pokazów, itp.(12,6%) oraz inne czynności (13,2%).
Funkcje doradcze realizowane były głównie w zakresie działania PROW 20072013 „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” oraz
w zakresie programów rolnośrodowiskowych. Możliwości spełniania tych funk-
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cji doradczych były przede wszystkim uzależnione od rolników, którzy musieli
zadeklarować chęć współpracy w tej dziedzinie z izbami rolniczymi. Zjawisko
podjęcia doradztwa w tym zakresie, było uzależnione nie tylko od izby, ale od
pozycji ośrodków doradztwa rolniczego lub akredytowanych, prywatnych podmiotów doradczych. Badani doradcy izb wskazywali, że przy realizacji działań
w ramach PROW, należało spełniać szereg wymogów formalnych, typu umowa,
akceptacja ARiMR, udział własny rolników, wystawianie faktur, które w sytuacji
izb rolniczych, jako instytucji nonprofitowych, często trudne były do spełnienia.
Na temat trudności pełnienia funkcji doradczych respondenci wypowiadali różne
opinie. Z jednej strony twierdzono, że nie wystąpiły żadne trudności w realizacji
doradztwa rolniczego, ponieważ izby posiadają zezwolenie (wykładnia MRiRW)
na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług doradczych. Z drugiej
strony w statucie stwierdzono, że izba nie może prowadzić działalności gospodarczej. Wyjściem z tej trudnej sytuacji było tworzenie przy izbach spółek, fundacji
lub stowarzyszeń, przy czym uzyskane w ten sposób dodatkowe dochody mogły
być przeznaczone wyłącznie na realizację zadań ustawowych izby.
Doradcy wywodzący się z izb rolniczych najczęściej udzielali pomocy przy wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie (29 osób, czyli 46,%) oraz przy realizacji programów rolnośrodowiskowych (35 osób, 55,5%). Jednocześnie wielu z nich
udzielało niezbędnej pomocy w prowadzeniu dokumentacji gospodarstwa rolnego
odnośnie rejestru działalności rolnośrodowiskowej (33,3%). Wśród innych działań
zawartych w PROW, największym zainteresowaniem cieszyło się przygotowywanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie działań związanych z modernizacją
gospodarstw rolnych (52,4%), ułatwianiem startu młodym rolnikom (31,7%) oraz
różnicowaniem działalności rolniczej oraz mikroprzedsiębiorstwa (23,8%).

5. Zakres szkoleń zawodowych rolników w ramach izb rolniczych
Z badań wynika, że najlepiej rozwiniętym kierunkiem działalności doradczej
były szkolenia, których tematyka określana była bieżącymi sprawami nurtujących rolników. Problematykę szkoleń należy rozpatrywać w kontekście działania
PROW 2007-2013 „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie
i leśnictwie”, które ze strony ARiMR, jako instytucji pełniącej funkcję zarządzającą, zostały delegowane do Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA),
pełniącej rolę instytucji wdrażającej. W celu wzmocnienia pozycji beneficjentów
konkursu w ramach zamówień publicznych, izby rolnicze tworzyły konsorcja, na
ogół z ośrodkami doradztwa rolniczego, pozwalającymi na zdobycie środków finansowych z funduszy europejskich. W ramach I edycji konkursu rozpisanego
przez FAPA realizowane były następujące tematy:
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1. Zasady otrzymywania dopłat bezpośrednich i obowiązek spełniania przez
gospodarstwo zasad wzajemnej zgodności,
2. Podniesienie konkurencyjności gospodarstw rolnych poprzez zrzeszanie się
rolników,
3. Rolnictwo ekologiczne i zasady sprzedaży bezpośredniej w gospodarstwach
ekologicznych,
4. Produkcja mięsa wysokiej jakości szansą opłacalności produkcji,
5. Produkcja biogazu rolniczego – szansa i zagrożenia,
6. Wykorzystanie komputera, programów komputerowych i internetu.
W sumie w ramach konsorcjum ODR i izb rolniczych w I edycji konkursów
zawarto umowy na kwotę 28,5 mln zł, w trakcie których planowano przeszkolić
76,9 tys. uczestników, planowany średni koszt szkolenia jednego uczestnika wyniósł 370 zł.
W drugiej edycji konkursów preferowane były następujące tematy:
1. Zastosowanie komputera w rolnictwie,
2. Alternatywne źródła energii i ich zastosowanie. Liczba beneficjentów ze strony
ODR i izb rolniczych zmalała, zaś koszt szkolenia jednego uczestnika wzrósł
do 389 zł. Zgodnie z rozporządzeniem MRiRW z 2009 r. refundacji podlegało
do 100% udokumentowanych kosztów kwalifikacyjnych. Za koszt bezpośredni
uznawano koszt naboru uczestników szkolenia, zakup artykułów biurowych,
druk materiałów szkoleniowych, itp. [Rozporządzenie MRiRW 2009].
Badani doradcy z izb rolniczych, zwłaszcza z biur powiatowych, pełnili podwójną rolę; w pierwszej kolejności jako wykładowcy szkoleń, z drugiej strony
jako organizatorzy kursów, poprzez proces pozyskiwania rolników i zapewnienie
frekwencji. Szkolenia w ramach działania mogły być prowadzone w formie kursów, warsztatów i wyjazdów studyjnych.
Z badań wynika, że najczęściej podejmowana tematyka szkoleń dotyczyła dopłat bezpośrednich (100%), zasad wzajemnej zgodności (95,2%), wykorzystanie
komputera w rolnictwie (80,9%) oraz rolnictwa ekologicznego (49,2%). Ponadto
kształcenie rolników odbywało się w ramach własnych środków izb, na tematy
zgłaszane na posiedzeniach powiatowych rad izby. Rozmiar edukacji rolników
był określony umowami spisanymi z FAPA i obejmował na ogół od 20-30 producentów rolnych, zaś zajęcia dydaktyczne były jedno- lub dwudniowe. Mimo
stosowania nowoczesnych środków dydaktycznych, typu rzutniki multimedialne,
czas trwania zajęć (np. 8 godzin), był męczący dla producentów rolnych nie przyzwyczajonych do długiego wysłuchiwania wykładów. Rolnicy cenili sobie zajęcia
terenowe, przeprowadzane w obiektach gospodarczych, w trakcie których mogli
skonfrontować nabytą wiedzę teoretyczną, z wymaganiami wynikającymi z wymogów wzajemnej zgodności.
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Tabela 2
Wykaz beneficjentów, wartości umowy i liczby uczestników szkoleń
w ramach działania PROW 2007-2013
Województwo

Beneficjent

Zawarte umowy w I edycji konkursów

Zawarte umowy w II edycji konkursów

Wartość umowy
w tys. zł

Wartość umowy
w tys. zł

Planowana liczba
uczestników

Planowana liczba
uczestników

Dolnośląskie

ODR + izba rol.

939,9

2000

187,5

360

Kujawsko-pomorskie

ODR + izba rol.

1774,4

7350

295,7

900

Lubelskie

ODR + izba rol.

2517,3

7280

803,3

2240

Lubuskie

ODR + izba rol.

347,5

960

Łódzkie

ODR + izba rol.

2136,1

5020

Małopolskie

ODR + izba rol.

2295,9

5060

Mazowieckie

ODR + izba rol.

4017,5

13020

Opolskie

ODR +izba rol.

630,0

1320

Podkarpackie

ODR + izba rol.

2742,1

5660

Podlaskie

ODR + izba rol.

1746,2

4462

Pomorskie

ODR + izba rol.

757,9

1820

Śląskie

ODR + izba rol.

1051,3

3800

Świętokrzyskie

ODR + izba rol.

2160,8

6860

360,2

800

Warmińsko-mazurskie

ODR + izba rol.

1008,0

2960

168,3

360

Wielkopolskie

ODR +izba rol.

3664,5

8000

Zachodniopomorskie

ODR + izba rol.

670,4

1300

28459,8

76872

1815,0

4660

Razem

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o dane FAPA.

Jednocześnie w trakcie badań respondenci wyrażali swoją opinię dotyczącą
tematyki szkoleń, które należałoby zaplanować w najbliższej przyszłości. Podstawowe znaczenie w tym kontekście zdobyły dopłaty bezpośrednie, zwłaszcza kryteria dostępu do dopłat, które będą obowiązywać w latach 2014-2020. Ponadto
w związku z zasadami cross-compliance, rolnicy byliby zainteresowani sprawami
gospodarstw położonych na obszarach OSN, czyli na terenach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych, oraz
obszarami NATURA 2000.
Przystępując do konsorcjum razem z ODR, izby zdobyły nie tylko środki finansowe na przeprowadzenie szkoleń, ale także uznanie i poważanie części rolników, którzy chcą modernizować swoje gospodarstwa rolne, a zwłaszcza spełniać
wymogi wzajemnej zgodności, w sytuacji gdy nie spełnianie ich grozi sankcjami
finansowymi.
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6. Inne zadania wykonywane przez doradców izb rolniczych
Specjaliści zatrudnieni w izbach rolniczych, nie byli jedynie doradcami, ale
przede wszystkim pracownikami odpowiedzialnymi za całe spektrum poczynań stojących przed izbami. Z badań wynika, że tylko 24,3% czasu pracy mogli
przeznaczyć na doradztwo, resztę na czynności wynikające z zakresu ustalonych
obowiązków służbowych. Badani doradcy stwierdzali, że nie prowadzili rejestru
czynności, stąd trudno było precyzyjnie określić w procentach, ile czasu pochłaniały im poszczególne czynności. Przykładowo doradcy byli zobligowani do opiniowania aktów prawnych, wniosków składanych przez rolników, opracowania
publikacji, przygotowania lokalnego wydawnictwa, napisania artykułu do biuletynu, przygotowania prezentacji na szkolenia dla rolników, itp. Ponadto niektórzy
doradcy każdego roku opracowywali rolnikom plany nawozowe czy plany rolnośrodowiskowe. Pomagali również rolnikom przy wypełnianiu różnego rodzaju
wniosków, a także występowali w ich obronie, przy wsparciu radcy prawnego, gdy
przykładowo ARiMR zwracała się do rolnika o zwrot części środków, wydanych
zdaniem Agencji niezgodnie z przeznaczeniem.
Duży zakres obowiązków zajmowały doradcom porady prawne związane
przykładowo z dziedziczeniem gospodarstw rolnych, obrotem nieruchomościami, przekazywaniem gospodarstw za rentę czy emeryturę, dzierżawą gruntów,
kupnem ziemi a nawet sporami sąsiedzkimi. Doradcy wskazywali, że muszą być
dodatkowo obeznani z prawem łowieckim, ponieważ duży odsetek respondentów utrzymywało, że coraz większa liczba rolników występuje w sprawie szkód
łowieckich. Ponadto doradcy czynnie uczestniczyli w komisjach, szacujących
szkody w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (mróz lub susza). Coraz częściej rolnicy występowali w obliczu nowych zjawisk, jakim były działania
związane z odnawialnymi źródłami energii (OZE), które wymagały wydzielania
terenu pod budowę elektrowni wiatrowych bądź biogazowni.
Prezentując sylwetkę doradcy funkcjonującego w ramach izb rolniczych, można powiedzieć, że poziom merytorycznego przygotowania do spełniania funkcji
doradczych, pozostawał na jednakowym poziomie w porównaniu do doradców
z ODR czy z prywatnych podmiotów doradczych. Doradcy zatrudnieni w izbach
rolniczych przeszli identyczne szkolenia, jak doradcy z grup porównawczych,
systematycznie podnosili swoje kwalifikacje zawodowe na kursach i seminariach.
Izby rolnicze nie szczędziły środków finansowych na ten cel, mając świadomość
konieczności dysponowania kwalifikowanymi kadrami najwyższej jakości. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na dbanie o jakość doradców, był fakt, że
doradcy izb rolniczych musieli być jeszcze bardziej wszechstronni, bowiem obok
wdrażania innowacji czy upowszechniania wiedzy rolniczej, musieli być także
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osobami znającymi prawo, w tym prawo spadkowe, łowieckie, prawo rolne, a także być ekspertami od spraw socjalnych czy nawet rodzinnych.

7. Uwagi końcowe
Przyjęta w 1995 r. ustawa o izbach rolniczych, ukazała się w nieco spóźnionym
terminie, w stosunku do już funkcjonujących instytucji i organizacji rolniczych (np.
agencji, inspektoratów, stacji). Ponadto istniał już związek kółek i organizacji rolników o wieloletniej tradycji, który był ogólnopolskim samorządnym zrzeszeniem
kółek rolniczych, kół gospodyń wiejskich, terenowych związków rolników i organizacji rolniczych. Pełnił więc funkcję związku zawodowego rolników indywidualnych
[Ustawa o społeczno-zawodowych organizacjach rolników 1982]. Członkami izb
rolniczych z mocy prawa byli wszyscy rolnicy, będący płatnikami podatku dochodowego w rolnictwie. Było to więc członkostwo o charakterze przymusowym, co nie
zawsze sprzyja identyfikowaniu się z instytucją. Podstawową kwestią było nadanie
określonych kompetencji i praw izbom, które w nowej rzeczywistości politycznej
były już rozdysponowane. W zamian przyjęto model daleko posuniętej samodzielności izby, która miała rekompensować niedostatki uprawnień decyzyjnych. Wyrazem
tego było przyjęcie, że nadzór nad działalnością izby sprawowany jest na podstawie
kryterium zgodności z prawem. Samorząd rolniczy był niezależny w wykonywaniu
swych zadań i podlegał tylko ustawom. Z kolei obowiązkiem organów administracji
rządowej oraz organów samorządowych, było zasięganie opinii o projektach aktów
prawnych dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych. Jak wiadomo istnieje przestrzeń legalizacyjna między procesem zasięgania opinii a podejmowaniem decyzji, w sytuacji gdy opinie wyraża wiele podmiotów funkcjonujących w rolnictwie.
Nie zawsze głos izby okazywał się najważniejszy czy stanowiący.
Wśród 18 zadań określających działania izb w ramach ustawy, tylko dwa zadania poświęcone zostały doradztwu rolniczemu. W proporcji do zapisów ustawowych zarządy i biura izb określały zakresy obowiązków służbowych swoich
pracowników etatowych. Ponadto pozycja doradców w ramach izb rolniczych
była skrojona na miarę możliwości finansowych i kadrowych, które były skromne w stosunku do obszaru oddziaływania. Duże możliwości doradcze, zwłaszcza
w sferze szkolenia pojawiły się w momencie rozpisywania przez FAPA konkursów (2009), które izby w ramach konsorcjów z ośrodkami doradztwa rolniczego, prowadziły w dość powszechnej skali. Doradcy okazali się przydatni w wielu
sprawach nurtujących rolników, w tym w sferze obrotu nieruchomościami (spadki, dziedziczenie, renty, emerytury), podziału majątku, dochodzenia swoich należności z tytułu szkód łowieckich, odszkodowań za słupy energetyczne, zajęcia
gruntów pod inwestycje, szacowania szkód w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.
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Do nowych zjawisk występujących na obszarach wiejskich w opinii izb, można
zaliczyć regulacje dotyczące odnawialnych źródeł energii (OZE), w tym powstawania farm wiatrowych i biogazowni. Obok pozytywnych zjawisk z tym związanych, jak dodatkowe miejsca pracy, rolnicy mieli zastrzeżenia do lokalizacji tych
obiektów i wyrażali opinie o negatywnym oddziaływaniu na środowisko.
Izby rolnicze wraz jednostkami doradztwa rolniczego nie musiały ubiegać się
o akredytację, jak to było w przypadku komercyjnych podmiotów doradczych
[Chyłek 2012]. Właściwość powyższa skłoniła niektórych dyskutantów konferencji „Jaki system doradztwa rolniczego w Polsce po 2013 r.” zorganizowanej przez
Senat RP do postawienia tezy, że doradztwo rolnicze powinno podlegać organizacyjnie samorządowi rolniczemu w postaci izby rolniczej. W świetle badań i istniejącej ustawy o izbach rolniczych, możliwości przejęcia ODR przez izby rolnicze
wydają się niemożliwe. Prowadzone doradztwo rolnicze w ramach izb rolniczych
jest na obecnym etapie dostosowane do ich możliwości kadrowych i finansowych.
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4. Rozporządzenie MRiRW z dnia 7 lipca 2009 r w sprawie szczegółowych warunków
i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Szkolenie zawodowe
dla osób zatrudnionych rolnictwie i leśnictwie” objętego PROW 2007-2013.
5. Rozporządzenie MRiRW z dnia 31 maja 2010 r zmieniająca rozporządzenie w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Szkolenie zawodowe dla osób zatrudnionych rolnictwie i leśnictwie” objętego
PROW 2007-2013.
6. Ustawa z dnia 8 października 1982 r o społeczno-zawodowych organizacjach rolników.
7. Ustawa z 14 grudnia 1995 r o izbach rolniczych - tekst jednolity
8. Walkowiak K. (2004): Rola izb rolniczych w rozwoju wsi i rolnictwa, WSB, Poznań.
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OWADY I ROZTOCZE PRZYCZYNĄ SCHORZEŃ LUDZI
I ZWIERZĄT DOMOWYCH
1. Wstęp
Pojawy, zwłaszcza liczne jakiegoś gatunku owada czy roztocza mogą powodować różne schorzenia człowieka i zwierząt domowych. Mogą one dotyczyć tylko
niektórych osób lub wszystkich, którzy się w tym środowisku znaleźli. W pierwszym przypadku mogą to być schorzenia alergiczne wywołane przez alergeny wydzielane przez tego stawonoga. W drugim, mogą one wynikać z obecności w powietrzu szczecinek lub/i wydzielin tych stawonogów.
Owady i roztocze (zwłaszcza kleszcze) są wektorami wielu poważnych chorób
ale to zagadnienie wymaga oddzielnego omówienia. Warto tu tylko wspomnieć,
że tylko z powodu komarów, które przenoszą krętki malarii, co roku na świecie
umiera blisko milion ludzi, zwłaszcza dzieci.

2. Alergia
Od czasów pradawnych znane i opisywane były przypadki poważnych schorzeń, czy nawet śmierci po użądleniu przez owady, w tym głównie pszczoły i osy,
roztocze, pająki oraz różne inne stawonogi. Ponadto liczne opisy dotyczą skutków kontaktu z włoskami i innymi częściami ciała stawonogów, zwłaszcza gąsienic motyli. Stawonogi i ich produkty (włoski parzące, łuski skrzydeł, wylinki, kał,
jedwab, jady, toksyny) przy kontakcie ze skórą, wdychane, lub zjadane stymulują
system immunologiczny człowieka i zwierząt domowych i mogą wywoływać objawy alergii [Wirtz 1984]
Schorzenia alergiczne mogą być powodowane przez różne stadia rozwojowe
owadów, zwłaszcza: komarów, muchy domowej, pcheł, pluskiew, wołków i troj-
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szyków, karaczanów, a także roztoczy: kleszczy, rozkruszków, a nawet przędziorków. Spośród tych stawonogów częste i niebezpieczne są alergie spowodowane
użądleniami pszczół, os i mrówek. Czynnikiem powodującym alergie (alergenem) są w tym przypadku głównie białka, rzadziej glikoproteiny. Są to takie same
substancje jak te powodowane przez pleśnie, pyłek kwiatowy czy środki spożywcze. Są one produkowane w gruczołach ślinowych lub gruczołach zlokalizowanych przy żądle, a następnie wyciskane do skóry w czasie nakłuć czy użądleń. Jak
donoszą Pasteels i Gregoire [1983] stawonogi produkują setki różnych związków
chemicznych, które wykorzystują do swojej obrony [Pasteels i Gregoire, 1983].
Reakcje alergiczne powodowane przez te substancje to katar, wysypki na skórze,
astma, zapalenie spojówek oczu, ból głowy, swędzenia, wymioty. Niekiedy reakcje
alergiczne są tak silne, że mogą zagrażać życiu [Arlian 2002].
Jedną z częstszych przyczyn reakcji alergicznych są ukłucia komarów, jednak
tylko wyjątkowo są one groźne dla życia. Ekstrakty gruczołów ślinowych, ale także
innych części ciała tych muchówek zawierają ponad 20 białek, jednak tylko niektóre
z nich są alergenami, indukującymi reakcje IgE. Reakcja organizmu na alergen może
zależeć od gatunku komara oraz liczby nakłuć. Zwykle jest to lokalne zaczerwienienie skóry i lekki obrzęki. po którym następuje swędzenie. Jednak dłuższe przebywanie na terenie, na którym licznie występują komary może jednak spowodować
uwrażliwienie osoby poddanej działaniu alergenów i wówczas reakcje te mogą się
potęgować. Również inne muchówki mogą być przyczyną alergii, wśród nich wiele
doniesień opisuje uczulenia wywoływane przez muchę domową. Przeważnie dotyczyły one osób pracujących przy chowie zwierząt - zwłaszcza krów i świń i sytuacji,
gdy much było bardzo dużo. Objawy powodowane przez te alergeny widoczne były
jako katar, zapalenie spojówek oraz kłopoty z oddychaniem.
Chrząszcze, głównie szkodniki ziarna zbóż i przetworów, suszonych ziół jak:
trojszyki, wołki a zwłaszcza skórek zbożowiec mogą powodować kłopoty z oddychaniem, zapalenia skóry oraz swędzenia. Przyczyną tych reakcji sa alergeny tych
owadów pozostające w produktach. Na takie schorzenia cierpią zwłaszcza młynarze i magazynierzy. Problem ten dotyczy również naukowców. W naszej katedrze
obserwowaliśmy kłopoty niektórych pracowników badających skórka zbożowca.
Problem był na tyle dotkliwy, że niektórzy musieli zmienić pracę.
Bardzo silne alergeny produkują karaczany. Ponad połowa alergików, zwłaszcza dzieci, cierpi z powodu tych szkodników. W Polsce dwa najczęściej występujące gatunki, karaczan wschodni i karaczan prusak, są w tym względzie podobne.
Ich alergeny zawarte są w kale, ślinie, szkielecie zewnętrznym, a także wylinkach
są na tyle silne, że nawet jeden karaczan w mieszkaniu może powodować objawy alergii. Są one rozprzestrzeniane z pyłem domowym i mogą wywoływać różnorakie objawy alergii, jak: astma, zapalenie skóry, katar, opuchnięcia, zapalenia
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spojówek. Istnieją doniesienia, że alergia na karaczany w młodym wieku może
prowadzić do astmy (Litonjua i in. 2001).
Rozkruszki, czyli roztocze żerujące w produktach spożywczych, w naszych
łóżkach i dywanach, nazywane także roztoczami pyłu domowego są jedną z częstszych przyczyn alergii. We wspomnianych środowiskach można znaleźć szereg
gatunków z kilku rodzin, ale najważniejsze są przedstawiciele rodziny kurzolubkowatych, których wyróżniono już ponad 15 gatunków. Ich alergeny, podobnie
jak innych rozkruszków, znajdują się głównie w kale. O znaczeniu tych pajęczaków, jako ważnych szkodników może świadczyć fakt, że około 5% populacji europejskiej, a w Polsce około 500 000 osób, reaguje na alergeny rozkruszków. Najbardziej podatną grupą są dzieci, a zwłaszcza chłopcy. Objawy alergii są natomiast
podobne do opisywanych powyżej.
W literaturze naukowej udokumentowano również przypadki schorzeń alergicznych powodowanych przez roztocze występujące na roślinach, takie jak
przędziorki czy dobroczynki, a także przez świerzbowce, ptaszyńca kurzego oraz
kleszcze.

3. Parzące szczecinki
Okrycie ciała owadów i roztoczy jest zwykle zaopatrzone w szczecinki. Różnią
sie one zarówno kształtem, sposobem osadzenia w skórze, jak i funkcją, która
głównie polega na ochronie organizmu przed wszelkimi wrogami. Szczecinki zawierają często substancje działające deterentnie (unieruchamiająco) na drapieżne
kręgowce (Murphy i in. 2010). U niektórych motyli samica wykorzystuje szczecinki dla okrycia, ochrony złoża swoich jaj.
Włoski okrywające ciało mogą być trzech typów:
a) właściwe szczecinki,
b) zmodyfikowane szczecinki,
c) kolce (Battisti i in. 2011).
Właściwe szczecinki nie mają połączenia z systemem nerwowym, są luźno
osadzone w integumencie i łatwo mogą być mechanicznie wyrwane. Są bardzo
krótkie, nie przekraczają pół milimetra długości i na 1 mm2 powierzchni ciała
może ich być tysiące, a ich liczba rośnie wraz ze wzrostem larwy. Szczeciny te występują zarówno u gąsienic, jak i dorosłych motyli kilku rodzin, a także u niektórych pająków. Stwierdzono, że w skali świata włoski gąsienic motyli z 12 rodzin
mogą być przyczyną powstawania alergii (Diaz 2005). W Polsce schorzenia takie
mogą powodować głównie trzy gatunki motyli z rodziny brudnicowatych: brudnica nieparka, znamionówka tarniówka i kuprówka rudnica. Motyle te niekiedy
występują masowo i wtedy mogą stanowić duży, choć lokalny problem zdrowotny.
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Gąsienice tych motyli szkieletują liście drzew owocowych, parkowych i przydrożnych. Gąsienice kuprówki rudnicy są szare, z dwoma czerwonymi i białymi
liniami po bokach ciała, z rudymi brodawkami na 9 i 10 segmencie. Gąsienice
znamionówki tarniówki są popielate, z podłużnymi białymi liniami i jasnoczerwonymi plamkami na każdym segmencie, z piuropuszami długich, żółtych włosków. Gąsienice brudnicy nieparki są silnie owłosione, z 3 żółtymi liniami wzdłuż
ciała, z 2 niebieskimi i 5 czerwonymi brodawkami. Sporadycznie również brudnica mniszka, niekiedy występuje licznie w lasach iglastych, może powodować
podobne problemy. Gąsienice tego gatunku cechują sie dużą zmiennością ubarwienia, posiadają ciemną pręgę wzdłuż ciała oraz mają jasną plamę na 7 i 8 segmentach.
Odpoczynek pod drzewem zasiedlonym przez te gąsienice lub nawet w odległości kilkunastu metrów od niego, może spowodować że szczecinki dostaną się
do naszych oczu, wkłują się w skórę i wywołają zapalenie spojówek (Horng i in.
2000) oraz obrzęki i swędzenie skóry (Hossler 2010).
Zmodyfikowane szczecinki są większe, ostro zakończone i występują w mniejszym zagęszczeniu niż zwykłe., Ponadto połączone są z systemem nerwowym
owada i w związku z tym, służą do odbierania bodźców z otoczenia. Często połączone są z ujściem gruczołów produkujących różnorakie związki toksyczne,
służące do obrony. Ze względu na łatwa łamliwość, często przyczyniają się do powstawania schorzeń ludzi i zwierząt.
Kolce, zwykle są mniej liczne na ciele stawonogów, również ostro zakończone,
są wypełnione wydzielinami gruczołów, pełnią więc funkcje obronne (Battisti i
in. 2011).

4. Reakcja człowieka i zwierząt na szczeciny
Szczeciny, podobnie jak integument owada czy roztocza, posiadają szkielet
zbudowany z chityny. Wypełniony jest on białkami i okryty lipoproteinami, woskiem i mukopolisacharydami. Chityna występuje u stawonogów, skorupiaków,
robaków i grzybów. W wyniku trawienia chityny u ssaków mogą powstawać procesy zapalne (Kzhyshkovska i in. 2007). Ponadto wszystkie te związki, a zwłaszcza
chityna i jej produkty rozpadu powodują reakcje obronne układu imunologicznego, gdyż zawierają alergeny i toksyny (Ziprkowski i Roland, 1972; Jong i Bleumink
1977). Gąsienice brudnicy nieparki mają na 6 i 7 segmencie ciała nieparzysty gruczoł produkujący kompozycję związków, dzięki którym gąsienice te mają charakterystyczny zapach działajacy deterentnie na organizmy drapieżne (De Jong i in.
1982; Aldrich i in. 1997).
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5. Podsumowanie
Owady, roztocze oraz pająki bronią się przed swoimi wrogami poprzez odpowiednie zachowanie, a także czynniki fizycznie, lub /i chemicznie. Uciekają, atakują, żądlą, gryzą, kłują, chowają się w kryjówkach, przyjmują określone kształty,
kolory lub produkują parzące szczecinki oraz substancje toksyczne, deterentne,
antyfidantne.
Oddziaływanie stawonogów tych na człowieka i zwierzęta domowe jest ciągłe
i różnorakie. Jeśli licznie pojawi się w środowisku jakiś gatunek i uwalnia masowo parzące szczecinki, toksyny czy alergeny, cierpią ludzie a nawet zwierzęta
domowe. Narażeni na takie schorzenia jak zapalenie skóry, oczu, katar, kłopoty
astmatyczne są nie tylko magazynierzy, sadownicy, leśnicy, ale także spacerowicze, którzy odpoczywali pod drzewem porażonym przez brudnicę nieparkę czy
kuprówkę rudnicę. Schorzenia takie mogą obejmować całe ciało, następować nawet dopiero następnego dnia po spacerze i nie ustępować przez kilka tygodni.
Alergie mogą być wywoływane przez parzące szczecinki przenoszone przez wiatr
nawet na odległość kilku kilometrów, bądź przenoszone przez ludzi na swoich
ubraniach.
Alergicy mogą cierpieć przy kontakcie z alergenami pozostawionymi przez pojedyncze osobniki karaczana, czy też przez roztocze rozmnażające się w naszym
łóżku. Objawy alergii mogą objawiać się wysokim ciśnieniem, gorączką, swędem,
opuchlizną, bezsennością, a w skrajnych przypadkach mogą nawet zagrażać życiu. Także nasz pies czy kot może cierpieć z powodu parzących szczecinek jeśli
przypadkowo połknie taką gąsienicę lub szczecinki gąsienic masowo opadające
na glebę pod porażonym drzewem, pod którym odpoczywał.
LITERATURA
1. Aldrich J., Schaefer P., Oliver J., Puaponchareon P., Lee C. J., Vander M.R. (1997):
Biochemistry of the exocrine secretion from gypsy moth caterpillars (Lepidoptera:
Lymantria dispar). Ann. Entomol. Soc. Am., 90:75-82.
2. Arlian L. G. (2002): Arthropod allergens and human health. Annu. Rev. Entomol.,
47:395-433.
3. Battisti A., Holm G., Fagrell B., Larsson S. (2011): Urticating hairs in arthropods: their
nature and medial significance. Annu. Rev. Entomol.,56:203-20.
4. De Jong M.C., Kawamoto F., Bleumink E., Kloosterhuis A.J., Meijer G. T. (1982): A comparative study of the spicule venom of Euproctis caterpillars. Toxicon, 20(2):477-85.
5. Horng C-T., Chou P-I., Liang J.B. (2000). Caterpillar setae in the deep cornea and
anterior chamber. Am. J. Ophthalmol., 129:384-5.

116

Jan Boczek, Mariusz Lewandowski

6. Hossler E.W. (2010): Caterpillars and moths II. Dermatologie manifestations of encounters with Lepidoptera. J. Am. Acad. Dermatol., 62:1-10.
7. Jong M.C.J.M., Bleumink E. Investigative studies of dermattis caused by larva of the
brown-tail moth, Euproctis chrysorrhoea (Lepidoptera, Lymantridae). 3 Chemicał
analysis of skin reactive substances. Arch. Dermatol. Res., 259:247-62.
8. Krhyshkovska J.,Gratchev A, Goerdt S. (2007): Human chitinases and chitinase-like
proteins as indicators for inflammation and cancer. Biomarker Insights. 2:128-46.
9. Litonjua A. A., Cary V.J., Burge H.A.,Weiss S. T., Gold D. R. (2001): Exposure to cockroach allergen in the home is associated in incident doctor-diagnosed asthma and
recurring wheezing. J. Allergy Clin. Immunol., 107:41-47.
10. Murphy S. M., Leahy S. M., Williams M. S., Lill J. T. (2010): Stinging spines protect slud
caterpillars (Limacodidae) from multiple generalist predators. Behav. Ecol., 21:153-60.
11. Pasteels J. M., Gregoire J. C. (1983): The chemical ecology of defence in arthropods.
Annu. Rev. Entomol., 28:263-289.
12. Wirtz R. A. (1984): Allergic and toxic reactions to non-stinging arthropods. Annu.
Rev. Entomol., 29:47-69.
13. Ziprkowski L., Roland F. (1972): Study of the toxin from poison hairs of Thaumetopoea
wilkinsoni caterpillars. J. Invest. Dermatol., 58:274-7.
jan_boczek@sggw.pl

Wskazówki dla autorów

117

WSKAZÓWKI DL A AU TORÓW

1. W kwartalniku Zagadnienia Doradztwa Rolniczego” publikowane są orygi“ prace naukowe z zakresu metodyki i organizacji doradznalne i przeglądowe
twa rolniczego, funkcjonowania agrobiznesu, rozwoju obszarów wiejskich,
ekonomiki i organizacji gospodarstw rolnych, ekonomicznych aspektów nowoczesnych technologii produkcji, ochrony środowiska przed zagrożeniami
z produkcji rolniczej, polityki agrarnej i oświaty rolniczej oraz współpracy doradztwa z nauką w wymienionych obszarach.
2. W Zagadnieniach publikowane są również:
• 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 l 100 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, czcionką 12 pkt.;
• słowa kluczowe w języku polskim i angielskim;
• treść podzielona na rozdziały i z wstępem oraz wnioskami lub podsumowaniem;
• napisane za pomocą edytora pracującego w środowisku Windows (zalecany
Word 2003 i wersje nowsze);
• dopuszczalna objętość prac do 20 000 znaków;
• rysunki, tabele, wykresy i grafika dołączone w pliku zasadniczym, oraz dodatkowo w oddzielnych plikach w programach źródłowych, w których zostały wykonane, najlepiej w programach Word, Excel i CoreIDRAW w formacie B5;
• dane literaturowe - odwołania w tekście do pozycji literaturowych z nazwiskiem autora i rokiem wydania, bez przecinka i w nawiasie kwadratowym,
np. [Kowalski 1990];
• alfabetyczny wykaz literatury na końcu artykułu, numerowany każdorazowo
z nazwiskiem autora, pierwszą literą (literami) imienia, rokiem wydania
(podanym w nawiasach półokrągłych) oraz po dwukropku tytułem publikacji, wydawnictwem lub nazwą czasopisma, numerem woluminu i strony;
– przykład l: Kowalski J., Nowak A. (1997): Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju wsi w Polsce. SGGW, Warszawa, 5-17;
• 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);
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• 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.
4. 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.
5. Nadesłane recenzje, omówienia, przeglądy itp. powinny zawierać tytuł pracy
w oryginalnym brzmieniu i tytuł pracy przełożony na język polski.
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BARBARA PEREPECZKO
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

UWARUNKOWANIA POSTAW PROEKOLOGICZNYCH
MIESZKAŃCÓW WSI
1. Wprowadzenie
Ostatnie lata charakteryzuje dowartościowywanie przyrody, zarówno w sensie przenośnym, jak dosłownym. Idea ekologiczna staje się fundamentalna dla
stosunków i zwyczajów społecznych, a troska o zachowanie środowiska przyrodniczego dla przyszłych pokoleń stała się podstawą jej instytucjonalizacji w końcu
ubiegłego wieku w wyniku Szczytu Ziemi w Rio. Dowartościowanie w sensie dosłownym oznacza, że w wielu krajach wysoko rozwiniętych opłacani są użytkownicy ziemi strzegący takich dóbr publicznych, jak stan wody, powietrza, gleby czy
różnorodności biologicznej. Stają się one przedmiotem regulacji pozarynkowych,
które uwzględnia się w wyborach publicznych.
W Polsce – jak dotąd – nie bierze się pod uwagę walorów środowiska przyrodniczego we wskaźnikach wartościujących położenie ludzi i jakości życia, w jakim żyją mieszkańcy. Próby takie poczyniono w Niemczech przy konstruowaniu
wskaźnika mierzącego stan zadowolenia społeczeństwa. Wśród trzech płaszczyzn
– trzecia jest związana z ekologią [Jędroszczyk 2013]. Oprócz międzynarodowych
decyzji w sprawie roztoczenia szczególnej pieczy i działań na rzecz ochrony przyrody, które zobowiązują nasz kraj i jego administrację do uwzględniania i realizowania tych zaleceń, pojawiały się krajowe, regionalne, a nawet lokalne ustalenia
o charakterze administracyjnym oraz inicjatywy i zorganizowane akcje na rzecz
dobrego stanu środowiska. Żadne ustalenia nie będą należycie realizowane, jeśli
nie uwzględni się postaw mieszkańców – ich wyborów, wiedzy, przeżyć i działań.
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Obszary wiejskie są, w większej mierze niż miejskie, własnością prywatną.
Z tego względu zachowania właścicieli nie tylko w obrębie gospodarstw domowych, powiększonych przestrzennie o siedlisko, a także o gospodarstwo rolne,
będą - w większej mierze niż miejskie – wpływały na stan lokalnego środowiska
przyrodniczego. Stąd podstawowe znaczenie zachowań wiejskich społeczności
lokalnych, a także zabiegów skierowanych na ich kształtowanie, co uczyniono
przedmiotem niniejszej publikacji.
Kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców wsi, jako działalność zorganizowana i celowa, rozpoczęło się najwcześniej na obszarach szczególnie bogatych w zasoby przyrodnicze i podlegające ochronie, czyli na terenie parków narodowych oraz w ich otulinach. Najnowszą formą ochrony przyrody jest Europejska Sieć
Ekologiczna Natura 2000, która obowiązuje w naszym kraju od 2004 roku, czyli od
wejścia do Unii Europejskiej. W 2009 roku przeprowadzono badania w 14 gminach
na terenie Zielonych Płuc Polski objętych przynajmniej w 80% powierzchni Europejską Siecią Natura 2000 i w pięciu gminach porównawczych (bez terenów objętych Siecią)1. Do badań świadomości ekologicznej i postaw mieszkańców wsi wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego i technikę wywiadu bezpośredniego.
Analiza wyników badań przeprowadzonych z mieszkańcami (N=1079), lokalnymi
władzami, instytucjami i organizacjami pracującymi na rzecz świadomości ekologicznej oraz zapoznanie się z literaturą przedmiotu pozwala uchwycić pewne prawidłowości dotyczące uwarunkowań i działań, które mają na celu kształtowanie proekologicznych postaw mieszkańców. Pomoże to dostrzec błędy umniejszające skuteczność różnorodnych działań, co może zwiększyć ich efektywność w przyszłości.

2. Swoistość postaw proekologicznych
Analiza postaw proekologicznych jest trudna ze względu na specyficzne uwarunkowania przedmiotowe i podmiotowe, a także ze względu na relacje między
nimi, ponieważ środowiska naturalnego nie sposób oddzielić od ludzkich aspiracji, potrzeb i zachowań.
Sam przedmiot postaw – środowisko naturalne, zwłaszcza przyrodnicze, ma
bardzo złożony charakter, zawiera liczne pętle zależności, które łączą elementy
odległe od siebie przestrzennie i czasowo. Trzeba brać pod uwagę i to, że przyroda
i procesy w niej zachodzące nie są rozpoznane definitywnie.
Przy czynnikach podmiotowych trzeba podkreślić, że zmiany zachodzące
w przyrodzie są prawie niedostrzegalne zmysłowo, a efekty zachowań ludzi mogą
1 Badania w ramach projektu rozwojowego „Społeczno-gospodarcze uwarunkowania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich objętych siecią Natura 2000 na terenie Zielonych Płuc Polski” zrealizowano w IRWiR PAN pod kierunkiem prof. M.Kłodzińskiego.
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zaistnieć w przestrzeni odległej od sprawców i w czasie odległym od ich jednostkowego, indywidualnego doświadczenia. Następująca w skali kuli ziemskiej coraz
większa degradacja przyrody wynika z zachowań ludzi współcześnie żyjących, ale
ich efekty ujawnią się w przyszłości.
Mieszkańcy wykazujący dbałość o stan środowiska nie mają poczucia bezpośredniego sprawstwa. Nie ma tu bowiem pozytywnego wzmocnienia, które zwykle
następuje – zgodnie z prawem efektu Thorndike’a – między działaniem a efektem,
gdy dostrzegany związek między nimi, sprzyja powtarzaniu działania. Taki korzystny związek w przypadku zachowań proekologicznych nie występuje. Brak widocznych, zmysłowo odbieranych skutków własnego postępowania, nie daje poczucia
sprawstwa w postaci widocznych, dostrzegalnych efektów innych niż estetyczne.
Nie sposób też wydzielić postawy proekologicznej z szerszej perspektywy wyznawanych przez ludzi wartości, norm i stylu życia praktykowanego lub uwzględnianego w ich aspiracjach i dążeniach. Bez uwzględnienia kontekstu sytuacyjnego trudno
kwalifikować działania na rzecz kształtowania postaw i ich rozdzielenie na bariery
i stymulatory. Trudne jest kształtowanie postaw proekologicznych, a zwłaszcza ich
korygowanie w regionie, gdzie nie istnieje – obiektywnie lub subiektywnie odbierane – zagrożenie stanu środowiska, szczególnie zaś tam, gdzie pojawia się lęk o przetrwanie, bezrobocie, obawy przed wykluczeniem społecznym związane przede
wszystkim z niskim poziomem uzyskiwanych dochodów ludności oraz gmin. Jak
wynika z badań, tereny o funkcjach ekologicznych stają się ”obszarami problemowymi” z punktu widzenia prac planistycznych, bo wzrastająca presja inwestycyjna
na te atrakcyjne obszary napotyka bariery w postaci ich ochrony [Hajduk 2011].
Stąd konflikty, które dotyczą: lokalizacji dróg, gospodarki ściekami, zabudowy przestrzennej, stref ciszy wokół jezior, dostępu do wody.

3. Czynniki wpływające na postawy proekologiczne
Na postawy proekologiczne wpływają rozmaite czynniki: celowe i zamierzone
działania o charakterze instrumentów wsparcia, niezamierzone i wywołane przez
inne procesy społeczno-ekonomiczne, a także pewne cechy społeczno-demograficzne i psychologiczno-kulturowe mieszkańców. We wszystkich dotychczas przeprowadzonych badaniach powtarza się pozytywny związek między poziomem
wykształcenia ludzi a ich świadomością ekologiczną. Podobną zależność zauważono między poziomem zamożności a postawą proekologiczną.
Liczne są działania na rzecz kształtowania postaw proekologicznych. Czasem
bodźce trafiają na bariery, które zmniejszają rezultaty oddziaływań lub niwelują ich wpływ. Przykładem może być upowszechnianie wiedzy z zakresu ekologii
wśród słabo wykształconych odbiorców, którym brakuje podstawowych wiado-
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mości niezbędnych do zrozumienia prezentowanych im informacji. Ale bywa też
odwrotnie, gdy efekty działań edukacyjnych są wzmacniane przez opinię osoby
– lokalne autorytety. Ponadto zdarza się i tak, że czynnik będący zamierzonym
stymulatorem staje się w pewnych sytuacjach jednocześnie barierą i stymulatorem. Ta możliwa ambiwalencja wpływu utrudnia ich rozdzielenie i jednoznaczne
zakwalifikowanie. Przykładem może być upowszechnianie wiedzy przez różne
instytucje i organizacje (zwłaszcza działające na terenie gmin pozarządowe organizacje o celach ekologicznych2), które trafiają na osoby nie zainteresowane, bo
nie dostrzegające w swojej okolicy niekorzystnych zmian w środowisku – tych
zaś wśród mieszkańców obszarów chronionych jest większość (85%). W ten sposób dobry stan użytkowanego terytorium sprawia, że nie ma zainteresowania tym
zagadnieniem, szczególnie kiedy brak wiedzy i wyobraźni, a dostrzeganie problemów jest ograniczone do tu i teraz.
Dobry stan lokalnego środowiska przyrodniczego „usypia” mieszkańców, ale
też bywa – zwłaszcza w miejscowościach znanych z bogatych zasobów przyrodniczych – powodem do dumy i jest składnikiem lokalnego patriotyzmu. Nie gwarantuje to niestety działań na jego rzecz, bo komponent emocjonalny w postawach proekologicznych dominuje nad behawioralnym.
Kontakt ludzi z przyrodą – zapewne na wsiach większy niż w miastach – jest
coraz częściej zapośredniczony, czyli pozbawiony osobistych, wielo-zmysłowych
i bezpośrednich wrażeń. Dotyczy to nawet rolników. Niegdyś oracz za pługiem
słyszał śpiew ptaków, czuł zapach odkładanej skiby i słońce na twarzy. Obecnie
– siedząc w klimatyzowanej kabinie traktora jest odizolowany od otoczenia – nie
czuje zapachów, słucha radia lub nagrań muzycznych.
Wśród zamierzonych działań na rzecz kształtowania postaw proekologicznych
za najważniejsze uznaję bodźce natury edukacyjnej, ekonomicznej, prawno-administracyjnej, bodźce społeczne oraz stan infrastruktury lokalnej.
3.1. Stymulatory edukacyjne
Panuje powszechna zgoda co do potrzeby podjęcia szerokich działań na rzecz
podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców i na ogół upatruje się szansy w szeroko rozumianej edukacji. Niewiedza bywa najczęściej źródłem błędnych
poglądów i zachowań niszczących środowisko. Zachowania wobec środowiska,
które można uznać za altruistyczne, a nawet ascetyczne, bywają nimi tylko pozornie. Ograniczenie konsumpcji indywidualnej na rzecz odroczonego efektu –
2 Jak wynika z analiz wykonanych przez Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich latem 2012

roku w ramach części projektu „Dobry start. Centra informacji organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich” jest 16758 organizacji wpisanych w rejestr, a 8151 informuje o celach statutowych, w tym 159 – ekologicznych.
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w postaci dobrostanu przyszłych pokoleń lub nieznanych współcześnie żyjących
– może wynikać z posiadanej wiedzy, sprawności myślenia, wyobraźni i empatii,
także ze zdolności odraczania gratyfikacji poza własny życiowy horyzont. Możliwe jest wtedy przewidywanie (w swoistym rachunku ciągnionym) skutków własnego postępowania odległych w przestrzeni i czasie. Taka świadomość prospektywna i solidarność międzypokoleniowa z troską o przyszłe generacje wydaje się
– jak dotąd – marzeniem podmiotów zabiegających o zmiany mentalności.
Wiele podmiotów na badanym terenie działa na rzecz postaw proekologicznych poprzez edukację, lecz efekty nie są zadowalające. Zauważone w trakcie badań niechętne, a nawet krytyczne opinie mieszkańców o pozarządowych organizacjach ekologicznych [Perepeczko 2011,198] – parających się także edukacją
ekologiczną – wynikają z ich przeważnie „zewnętrznego” usytuowania oraz niewłaściwych czyli nie dostosowanych do odbiorców metod działania. Istotny okazuje się nie tylko stosunek mieszkańców do prezentowanych treści, informacji, ale
także do jej prezenterów – ich wyglądu i zachowań.
Bardzo rzadko ma miejsce organizowanie doświadczeń oraz wyrażanie ich
w poglądach, działaniu, postępowaniu. Ciągle jeszcze w upowszechnianiu wiedzy dominuje podawanie wiadomości, niezwykle rzadko ma miejsce uczenie ludzi przez odkrywanie, działanie i przeżywanie. W praktyce przywiązuje się wagę
przede wszystkim do dostarczania wiadomości z zakresu nauk przyrodniczych.
Przeciętnemu odbiorcy, czyli osobie bez wykształcenia biologicznego, choćby na
poziomie licealnym, niełatwo przychodzi je zrozumieć.
Alternatywą jest prezentowanie stanowisk (nierzadko zróżnicowanych) ekspertów, znawców dziedziny. Pomijając trudność wyboru i opowiedzenia się za
określonym stanowiskiem, co wymaga pewnej kompetencji, trzeba móc obdarzyć
zaufaniem którąś z opcji prezentowanych przez ekspertów. Tymczasem, jak wynika z badań powtarzanych w Diagnozie Społecznej, zaufanie społeczne w Polsce
jest niskie, zwłaszcza wśród mieszkańców wsi.
Trzeba oczywiście pamiętać, że zmiana postaw wymaga zwykle długiej perspektywy, a tymczasem brakuje lokalnej koncepcji i koordynacji działalności
edukacyjnej na rzecz dorosłych mieszkańców. Działania są rozproszone, nie zawsze spójne, czasem nawet – z punktu widzenia mieszkańców – przypadkowe.
Niezbędne staje się wyjaśnianie mieszkańcom – a radnym szczególnie – zagadnień, które wiążą się z energią odnawialną czyli perspektywą instalowania na ich
terenie urządzeń takich jak baterie słoneczne albo farmy wiatrowe. Zdarzające
się sprzeciwy miejscowej ludności oznaczają, że zabrakło potrzebnych prewencyjnych działań na rzecz uświadamiania istoty i korzyści, aby przygotować ich do
akceptowania takich urządzeń.
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Przykładem ambiwalencji działań edukacyjnych może być telewizja, której
programy przyrodnicze przekazują treści wartościowe i ważne dla stanu środowiska naturalnego, całkiem jednak odmienne niż reklamy skłaniające do nabywania
towarów, urządzeń często zwiększające presję człowieka na środowisko. Według
częstotliwości wykorzystywania przez badanych źródeł informacji ekologicznych,
wśród mediów (z najważniejsza rolą telewizji, prasy i radio) zaznacza się Internet
[Perepeczko 2012, 15]. Wysoka dynamika wyposażania wiejskich gospodarstw domowych w komputery sprzyja „karierze” Internetu. W badanej zbiorowości 67%
gospodarstw domowych w 2009 roku było w nie wyposażonych, z Internetu korzystało 55% badanych. Rola Internetu nie sprowadza się wyłącznie do edukacji, ale
może także pełnić rolę narzędzia służącego do interaktywnej komunikacji umożliwiającej współdziałanie w poszerzonych kręgach „sąsiedzkich” oraz udział w sieciach i dostęp do zewnętrznych wobec lokalnego środowiska dobrych praktyk.
Większość podmiotów zajmujących się pozaszkolną edukacją ekologiczną
przywiązuje wagę do kształcenia dzieci. I właśnie z myślą o młodszych odbiorcach realizowane są atrakcyjniejsze metody kameralne (konkursy, wystawy, gry
dydaktyczne) oraz plenerowe - ścieżki edukacyjne, wycieczki, „zielone szkoły”.
W edukacji ekologicznej uczestniczą także niektóre gospodarstwa ekologiczne
oferujące własne programy dla uczestników wycieczek szkolnych, studenckich,
a nawet umożliwiające odbycie praktyk.
3.2. Stymulatory ekonomiczne
Efekty bodźców ekonomicznych skuteczne są w krótszym czasie niż edukacyjnych, których efekt jest odroczony. Chodzi tu o oszczędność lub zarobek:
pierwsza dotyczy wszystkich mieszkańców korzystających z energii elektrycznej,
wodociągu i oznacza zmniejszenie wysokich kosztów, drugi zaś odnosi się także do rolników i osób czerpiących dochody z turystyki wiejskiej, uwarunkowanej przede wszystkim dobrym stanem środowiska i walorami krajobrazowymi.
Oszczędność – jak wynika z badań na terenach wiejskich sieci Natura 2000 – jest
czwartym najczęściej wymienianym motywem zachowań. Mieszkańcy obszarów
atrakcyjnych przyrodniczo wskazują, że na pięknym krajobrazie można zarobić
(86,6%), a świadomość ta sprzyja poglądom i zachowaniom proekologicznym.
Coraz więcej mieszkańców czerpie korzyści bezpośrednio z turystyki, znajdując
dzięki niej zatrudnienie i dochody z szeroko pojętej branży turystycznej. Ma to
miejsce przede wszystkim w gospodarstwach agroturystycznych, pensjonatach,
zakładach gastronomicznych, instytucjach obsługi ruchu turystycznego itp.
Bodźce ekonomiczne stymulujące zachowania proekologiczne dotyczą także
rolników, którzy są beneficjentami dopłat za „usługi” prośrodowiskowe, czyli produkcję rolniczą dostarczającą dóbr nierynkowych w postaci zachowania, a nawet
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odnawiania dobrego stanu gleby, wody, powietrza i bioróżnorodności flory i fauny. Warunkowe wspieranie rolnictwa w ramach WPR (cross compliance) podkreśla
ważną rolę gospodarstw rolnych w kształtowaniu stanu środowiska przyrodniczego. Programy rolnośrodowiskowe i czerpane z nich dopłaty cieszą się uznaniem
rolników i są również, zwłaszcza w przypadku właścicieli większych gospodarstw,
ważnym czynnikiem kształtującym ich postawy, wyrażające się nie tylko w postępowaniu, ale i w gromadzonej wiedzy. W tym kierunku, czyli wynagradzania
za nierynkowe dobra publiczne, podąża polityka, uwzględniając pozarynkowe
funkcje rolnictwa. Gdy bodźce ekonomiczne są wsparte edukacją i doradztwem,
a towarzyszy im wzmacnianie pozytywnej motywacji na rzecz ochrony środowiska
- efekt jest skuteczniejszy i trwalszy.
3.3. Bodźce prawno-administracyjne
Regulacje administracyjne zawierają przepisy chroniące zasoby i przyznające
koncesje na ich wykorzystywanie. Prawo tworzone arbitralnie oraz zmienne reguły często nie odpowiadają intuicyjnemu ich rozumieniu przez mieszkańców3.
Bodźce administracyjne mają najczęściej formę zakazów i nakazów, a ich źródłem
są rozmaite instytucje - zarówno centralne lub regionalne, jak i lokalne. Prawny obowiązek respektowania wymogów ochrony środowiska ciąży na Urzędzie
Gminy, który egzekwuje od mieszkańców działania proekologiczne, częściej powstrzymujące ich przed postępowaniem szkodliwym dla środowiska. Przykładami mogą być: ocena wpływu na środowisko planowanej inwestycji, wymaganie zgody na wycinkę drzew lub nałożenie kar za ich likwidację bez uzyskania
pozwolenia. Wiele kontrowersji, a nawet konfliktów, budzą sprawy osadnictwa,
samowola budowlana, ściganie sprawców nielegalnych wysypisk śmieci czy prowadzących wycinkę drzew bez zezwolenia.
3.4. Bodźce społeczne
Cechy społeczności lokalnej – obyczaje, obowiązujące normy zachowań wobec
środowiska – zaznaczają swój wpływ nie tylko w edukacji szkolnej, ale również
w procesie socjalizacji rodzinnej, towarzyskiej, w kręgach koleżeńskich. Bliskie
kręgi towarzyskie i rodzinne mają spory wpływ nie tyle na wiedzę, co na przekonania i poglądy na temat chronienia środowiska naturalnego, a przede wszystkim
kształtują nawyki. Tą drogą społeczeństwo urabia zachowania i kształtuje to, co
Elias [2011] nazywa „przymusem wewnętrznym”. Kulturowe standardy i normy
zachowań rodzą się w trakcie interakcji międzyludzkich. Standardy zinternalizowane gwarantują kontrolę wewnętrzną powstrzymując jednostkę przed zachowaniami wywołującymi wstyd, poczucie winy i inne negatywne emocje.
3 Przykładem mogą być wymogi ograniczania działalności gospodarczej na terenie ważnym dla
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Wsie tradycyjne charakteryzowała niegdyś silna kontrola społeczna. Obecnie,
wobec słabszych niż kiedyś lokalnych więzi społecznych i większego zróżnicowania społeczno-zawodowego, jej znaczenie nie jest wielkie. Brakuje lokalnych autorytetów, ludzi będących wzorem zachowań prośrodowiskowych akceptowanym
przez mieszkańców. Ich wpływ może mieć silniejsze oddziaływanie niż racjonalne
argumenty. Zaznacza się pozytywny wzór nowoosadników o nikłym – jak dotąd
– wpływie.
W odniesieniu do zamieszkiwanego obszaru pożądana byłaby nie tylko troska
o jego stan, ale i kontrolna rola opinii społecznej wraz z jej restrykcjami – potępieniem moralnym, ostracyzmem społecznym.
3.5. Infrastruktura materialna
Wpływ na ludzi wywiera otoczenie, środowisko materialne, w jakim żyją.
Zachodzące na wsi zmiany o charakterze urbanizacyjnym nie są obojętne dla
stanu środowiska. Zachodzi czasem sprzeczność między dążeniem mieszkańców do ułatwiania sobie życia, a „interesami” środowiska naturalnego. Asfaltowe drogi ułatwiają mieszkańcom komunikację, wybrukowane kostką podwórka
służą utrzymaniu porządku wokół domu, lecz utrudniają – w przypadku obfitych opadów i podtopień – wsiąkanie wody w głąb profilu glebowego. Szczelne
ogrodzenia uniemożliwiają drobnym dzikim zwierzętom przemieszczanie się, co
sprzyja wsobnym krzyżówkom. Z drugiej strony stan wyposażenia wiejskich gospodarstw domowych: kanalizacja, wodociągi i przydomowe oczyszczalnie – na
pewno sprzyjają ochronie środowiska. Służą temu również inwestycje komunalne w zakresie zorganizowanego odbioru segregowanych odpadów, ich utylizacja
i recykling. Postęp techniczny służy na ogół dobremu stanowi środowiska, ważne
jednak, aby mieszkańcy zdawali sobie sprawę również z jego zagrożeń dla środowiska naturalnego.
3.6. Stymulacje i bariery polityczne
Politykę rozumie się tu jako troskę o dobro wspólne, w tym zaś przypadku
o stan lokalnych zasobów naturalnych. Mikropolityka [Leggewie, Welzer, 2012],
czyli działania lokalne, są zazwyczaj niedoceniane. Potrzebne są działania włączające społeczności lokalne w podejmowanie decyzji albo przynajmniej w poprzedzające je debaty i konsultacje. Tych nie było na badanym terenie, co z kolei powoduje brak poczucia podmiotowości wśród mieszkańców. Partycypacja
nie istnieje, mimo że jest gwarantowana przez ustawodawstwo krajowe i unijne.
Może to sprawiać, że mieszkańcy nie czują, by mieli wpływ na sprawy lokalne.
Partycypacja społeczna nie przesądza wprawdzie o trafniejszych decyzjach, ale
ma walory edukacyjne i sprzyja łatwiejszemu wdrażaniu podjętych decyzji, które
uzyskują w ten sposób legitymizację. Takie postępowanie władz przyczynia się do
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wzrostu zaufania do demokracji uczestniczącej. Ułatwia to również władzom lokalnym wgląd w problemy, nastroje panujące wśród mieszkańców i daje szanse na
antycypowanie konfliktów. Z badań wynika, że zaangażowanie mieszkańców jest
na razie niewielkie, prócz oporu wobec narzucanych decyzji, który zwykle świadczy o zasięgania opinii mieszkańców. Lokalne władze samorządowe zazwyczaj nie
dostrzegają tych możliwości, obawiają się otwartych debat. Brak im umiejętności
otwartej interpersonalnej komunikacji społecznej. Takie postępowanie nie dotyczy tylko zagadnień ekologicznych, nierzadko wykorzystywanych przez władze
dla pozorowania odgórnych nacisków, płynących z Unii Europejskiej.
Włączenie mieszkańców w problemy lokalne i proces przeddecyzyjny, zapewnienie udziału w debatach publicznych, nawet rozpoczynanych przy niskiej frekwencji, może przynieść przede wszystkim wzrost społecznej odpowiedzialności
za stan lokalnego środowiska. Potrzebna jest w tym przypadku inna koncepcja
zarządzania, inny styl władzy. Niezbędne jest również tworzenie polityki ochrony
środowiska naturalnego na szczeblu lokalnym z udziałem mieszkańców.

4. Wnioski
Z powyższych spostrzeżeń i analiz wynika, że nie wszystkie działania na rzecz
kształtowania postaw można tak zaplanować, by były one skuteczne dla całej zbiorowości mieszkańców. Bodźce uruchamiane na rzecz postaw proekologicznych
mają rozmaite funkcje i cele – niektóre ograniczają mechanizmy rynkowe, inne
krępują arbitralne decyzje władz, a także naciski lobby, presje rożnych podmiotów gospodarczych, grup interesów oraz kształtują wybory konsumenckie. Różne
są źródła i koszty uruchamianych bodźców, różna trwałość ich wpływu, długotrwałość skutków, a określenie możliwych efektów i ich ewaluacja nie są łatwe.
Mieszkańcy nie są wyposażeni w równym stopniu w informacje, różna jest ich
zdolność do przetwarzania, pomijając różną jakość i siłę motywów skłaniających
do odpowiedzialności za stan środowiska. Wobec dużego zróżnicowania bardziej
efektywne będą zabiegi o postawy proekologiczne inicjowane przez członków
społeczności lokalnej, a przynajmniej uzgadniane w otwartej komunikacji, przy
roztrząsanych dylematach i toczonych sporach o działania na rzecz środowiska
lokalnego. Współpraca, otwarta komunikacja bez lęków i hierarchicznych relacji występują najrzadziej. Odwołując się do prawa minimum Liebiga, wiemy,
że to czynnik będący na najniższym poziomie przesądza o skuteczności całości
uruchamianych bodźców. Tym czynnikiem jest właśnie partycypacja społeczna,
która oznacza dzielenie się wiedzą, doświadczeniami, refleksją, a nawet współdecydowanie.
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Skuteczniejsze są zawsze wpływy wieloczynnikowe, ale łączenie rozmaitych,
skierowanych do mieszkańców bodźców wymaga, po pierwsze – znajomości lokalnej społeczności jako całości oraz, po drugie – przemyślenia i przewidywania związków między różnymi stymulatorami wzajemnie wzmacniających się lub
osłabiających wpływ. Niezbędne jest uwzględnienie koncepcji w kilku perspektywach czasowych i przypuszczalnych skutków w „rachunku ciągnionym”. Ponieważ to brak udziału mieszkańców we współzarządzaniu wydaje się czynnikiem
pozostającym w minimum, można mieć nadzieję, że zmiana stylu rządzenia na
zarządzanie w kierunku animowania, może uwalniać i ujawniać – istniejący, lecz
nie ujawniony - potencjał społeczności lokalnej, który przez dłuższe praktykowanie partycypacji może także wzrastać.
W wyniku badań organizacji pozarządowych przeprowadzonych prawie
10 lat temu w Polsce, Piotr Gliński skonstatował istnienie w społecznościach lokalnych zapotrzebowania i podatności na aktywizację, a za barierę uruchomienia
tego potencjału uznał strukturę mentalno-kulturową elit, brak politycznej woli
zmiany, brak akceptacji dla reform proobywatelskich [Gliński 2006, 270]. Badania
ostatnio przeprowadzone potwierdziły współpracę władz z mieszkańcami ograniczoną do, co najwyżej, informowania i wyjaśniania podjętych decyzji. Współdecydowanie należy do rzadkości. Autorki [Olech, Sobiesiak-Penszko 2012] piszą
o potrzebie edukowania władz lokalnych i mieszkańców w kwestii partycypacji.
Przenosząc powyższe diagnozy na płaszczyznę gminnej polityki środowiskowej można mieć nadzieję, że włączanie interesariuszy w kreowanie polityki środowiskowej gmin będzie sprzyjało łatwiejszemu wdrażaniu jej postanowień, oraz –
co nie mniej ważne – pobudzi kształtowanie postaw obywatelskich mieszkańców.
Potrzebna jest zmiana wyborów konsumenckich na świadome i proekologiczne
decyzje nabywcze i użytkowe, czyli właściwie zmiana stylu życia, która zapewni
w przyszłości „obywatelskość ekologiczną” jako niezbędny element ekologicznej
modernizacji.
Czy uda się zbudować wspólnotę na fundamencie troski o wspólną przestrzeń
i stałą wymianę w otwartej komunikacji? Czy możliwe jest wypracowywanie
w społecznościach lokalnych wspólnoty podzielanych znaczeń i odczuwanych
wartości, wspólnoty akceptowanych celów ekologicznych oraz akceptowanie realizowanych na zamieszkiwanym terenie działań? Wymaga to przemyślanych zabiegów oraz czasu, zwłaszcza w społecznościach od wielu lat żyjących w odgórnie
administrowanym państwie.
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UWARUNKOWANIA POSTAW PROEKOLOGICZNYCH MIESZKAŃCÓW WSI

Słowa kluczowe: mieszkańcy wsi, obszary chronione, postawy proekologiczne, bodźce,
stymulacje, bariery
STRESZCZENIE

Tekst zawiera opis i analizę zabiegów skierowanych na kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców wsi w nawiązaniu do przeprowadzonych badań na obszarach
o bogatych zasobach przyrodniczych. Autorka omawia specyfikę postaw proekologicznych oraz ich kształtowania, zwracając uwagę na szczególną złożoność i trudność przedmiotową i podmiotową tego procesu. Osadzenie analizy na płaszczyźnie literatury, badań
empirycznych i wsparcie się wiedzą z zakresu psychologii, socjologii i andragogiki pozwala na wyłonienie najistotniejszych bodźców stymulujących postawy proekologiczne.
Są nimi bodźce natury edukacyjnej, ekonomicznej, prawno-administracyjnej, bodźce
społeczne oraz stan infrastruktury materialnej, a także stymulacje i bariery polityczne.
Włączenie w kreowanie gminnej polityki środowiskowej mieszkańców powinno ujawnić
tkwiący w nich potencjał i będzie sprzyjało tworzeniu wspólnoty lokalnej na bazie troski
o wspólne terytorium.
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A B S T R AC T

The article contains a description and analysis of methods aimed at the development
of pro-environmental attitudes of rural residents in relation to the conducted research in
protected areas with rich natural resources. The author discusses the nature of pro-environmental attitudes and their development, paying particular attention to the complexity
and objective and subjective difficulty of this process. The analysis of literature and empirical studies with the support of the knowledge of psychology, socjology and andragogy
allows the selection of the most effectives in promoting proekological attitudes. These incentives are of educational, economic, legal/administrative and social nature, with the inclusion of economic infrastructure and political stimulation barriers. Involvement of rural
residents in the creation of local environmental policy should help to reveal their inner
potential and foster the creation of local community-based care for the common territory.
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FUNKCJONOWANIE GOSPODARSTW DROBNOTOWAROWYCH
W RAMACH BIOGOSPODARKI
1. Wstęp
Od czasów pierwszej poważniejszej reformy zapoczątkowanej w 1992 r. rolnictwo UE znajduje się pod ciągłą presją sprostania narastającej konkurencji,
przy jednoczesnym zalecaniu ograniczania niekorzystnego wpływu nowoczesnych metod produkcji na środowisko. Proces reformowania Wspólnej Polityki
Rolnej (WPR) wobec specyfiki struktury agrarnej w państwach Unii Europejskiej
uwzględnia także zagadnienia organizacji rynków rolnych przyjaznych dla małych gospodarstw. W nowych uwarunkowaniach gospodarczych, środowiskowych i społecznych rolnictwo wraz z sektorem przetwórstwa spożywczego stanęło w obliczu wyzwania związanego z rosnącą troską konsumentów o spożywaną
żywność, a zwłaszcza jej bezpieczeństwo, jakość i przystępne ceny, a ostatnio ze
wzmożonym zainteresowaniem zdrowszym sposobem odżywiania. Znaczącą rolę
w realizacji tych wyzwań spełniają także małe podmioty gospodarcze, zaliczane
przede wszystkim do mikroprzedsiębiorstw. Ich funkcjonowanie w systemie gospodarczym i społecznym Unii Europejskiej jest nierozerwalnie związane nie tylko z rolą, jaką one odgrywają w udziale produkcji i przetwórstwa płodów rolnych,
ale także w sposobie oddziaływania na realizację celów związanych ze zrównoważonym rozwojem obszarów wiejskich i z rozwojem biogospodarki. Według danych KE unijne obroty w obszarze biogospodarki wynoszą już prawie 2 bln euro.
Szacuje się, że do 2025 r. każde euro zainwestowane w badania naukowe i innowacje w tym dziale gospodarki przyniesie wartość dodaną w wysokości 10 euro.
W tych warunkach, wykorzystanie potencjału drobnotowarowych gospodarstw
jest szansą ich lepszego usytuowania w cyklu produkcji surowców wykorzystywanych w biogospodarce.
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2. Strategia Europa 2020 i jej oddziaływanie na gospodarstwa drobnotowarowe
Strategia Europa 2020, ustanowiona w ramach Unii Europejskiej jest najważniejszym programem społeczno-gospodarczym wytyczającym kierunki rozwoju
krajów członkowskich. Jej głównym celem jest stworzenie do 2020 r. na terytorium
Europy najbardziej konkurencyjnej i dynamicznej gospodarki na świecie, bazującej na wiedzy, zdolnej do trwałego rozwoju, tworzącej większą liczbę lepszych
miejsc pracy oraz charakteryzującej się większą spójnością społeczną.
Rezultatem działań realizowanych w europejskim systemie gospodarki w ramach strategii Europa 2020 w perspektywie długookresowej powinno być m.in.:
 przyspieszenie rozwoju gospodarczego mierzonego wzrostem PKB,
 wzrost konkurencyjności europejskiej gospodarki,
 rozwój sektorów gospodarki opartej na wiedzy.
Jednym z kluczowych obszarów prac badawczych w ramach programu Horyzont 2020 będą zagadnienia związane z bezpieczeństwem żywnościowym, zrównoważonym rolnictwem oraz badaniami morskimi i biogospodarką. Przewiduje
się, że z kwoty blisko 79 mld euro na badania, w tym też na te, które kończą się
wprowadzeniem produktu na rynek, wydzielona zostanie na badania związane
z biogospodarką kwota około 4,125 mld euro. Dodatkowe kwoty środków finansowych z programu Horyzont 2020 [Horyzont 2020ec.europa.eu/horizon2020]
będą wspierały działania i prace naukowe związane pośrednio z zagadnieniami
biogospodarki, w tym:
 Zdrowiem, zmianami demograficznymi i wellbeing (dobrym samopoczuciem)
– 8 033 mln euro;
 Bezpieczeństwem energetycznym, czystą i wydajną energią – 6 802 mln euro;
 Inteligentnym, zielonym i zintegrowanym transportem – 6 819 mln euro;
 Zmianami klimatu, wydajności zasobów i surowców – 3 819 mln euro.
Wymienione obszary badań naukowych będą wpływały nie tylko na poprawę
wskaźników ekonomicznych produkcji, ale również na poprawę warunków funkcjonowania konsumentów, co jest jednym ze strategicznych celów Unii Europejskiej.

3. Wspólna Polityka Rolna po 2013 roku i jej odniesienie do organizacji
rynków rolnych przyjaznych dla gospodarstw drobnotowarowych
Rolnictwo UE stoi w obliczu szeregu nadchodzących wyzwań, które obejmują
m.in.: postępującą globalizację, kurczące się zasoby energetyczne, zmiany klimatu, oczekiwania zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, a także

Funkcjonowanie gospodarstw drobnotowarowych w ramach biogospodarki

21

niezrównoważoną konsumpcję zasobów naturalnych oraz niedawny wzrost cen
żywności [COM(2008) 321].
Wspólna Polityka Rolna, historycznie pierwsza spośród wspólnych polityk
społeczno-ekonomicznych Wspólnot Europejskich, na przestrzeni kilku dziesięcioleci podlegała ciągłej ewolucji. Zmieniające się uwarunkowania zarówno
wewnętrzne, jak i zewnętrzne wymagały sprostania wielu wyzwaniom, co odzwierciedlały kolejne reformy tej polityki. Najważniejsze z nich obejmują reformę
MacSharry’ego z 1992 roku, uzgodnioną w 1999 roku Agendę 2000 oraz przeprowadzoną w 2003 roku, a więc tuż przed akcesją Polski do UE - reformę z Luksemburga, która obok postanowień dotyczących kształtu WPR do 2013 roku,
zobowiązała również Wspólnotę do przeprowadzenia oceny funkcjonowania tej
polityki (ang. Health-Check) w latach 2007-2008.
Od momentu członkostwa w Unii Europejskiej, Polska w pełni współdecyduje
o zmianach Wspólnej Polityki Rolnej, czego potwierdzeniem jest udział w kolejnych modyfikacjach tej polityki (reformy poszczególnych rynków rolnych: cukru w 2006 r., owoców i warzyw oraz wina w 2007 r., Health-Check 2007-2008).
Już dziś wiadomo, że nieuniknione będą dalsze zmiany, które znacząco wpłyną
na kształt polityki rolnej UE w dłuższej perspektywie, w szczególności po 2013
roku. Debata polityczna na temat kształtu Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku
została zapoczątkowana przez Prezydencję Francuską jeszcze w trakcie trwania
Health-Check. Polskie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uznając wagę WPR
dla funkcjonowania polskiego rolnictwa przygotowało dokument konsultacyjny
pt. Polska wizja Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku – założenia i wstępne
propozycje, który wskazuje najbardziej kluczowe dylematy i uwarunkowania, jakie powinny zostać uwzględnione w publicznej debacie.
Polska domagała się wyłączenia małych gospodarstw z redukcji płatności
w sytuacji niezbilansowania budżetu rolnego, co ma duże znaczenie dla warunków ich funkcjonowania, a także ich przyszłego rozwoju w obliczu zwiększającej
się w sektorze rolnym konkurencyjności zarówno wewnętrznej jak i globalnej.
Parlament Europejski, Rada Ministrów UE i Komisja Europejska osiągnęły
porozumienie w sprawie reformy wspólnej polityki rolnej (WPR) po 2013 r. Porozumienie to spowoduje głębokie zmiany: bardziej sprawiedliwe i nakierowane
na produkcję w warunkach przyjaznych dla środowiska płatności bezpośrednie,
wzmocnienie pozycji rolnika w łańcuchu żywnościowym oraz zwiększenie skuteczności i przejrzystości WPR. Decyzje te stanowią zdecydowaną odpowiedź UE
na wyzwania, jakie niesie ze sobą bezpieczeństwo żywnościowe, zmiana klimatu
i wzrost zatrudnienia w obszarach wiejskich. WPR w latach 2014-2020 zdecydowanie przyczyni się do osiągnięcia ogólnego celu polegającego na propagowaniu
zrównoważonego i inteligentnego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu.
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WPR na lata 2014-2020 wzmacnia pozycję rolników w łańcuchu żywnościowym.
Ukierunkowaniu na europejski rynek rolnictwa będą towarzyszyć nowe środki,
w które zostaną wyposażeni rolnicy, aby stanowić silne ogniwo łańcucha żywnościowego.
Ocena dotychczasowych instrumentów WPR wskazuje na jej skuteczność
i działania adekwatne do celów, występują jednak obszary jej oddziaływania wymagające korekt. Skuteczność płatności bezpośrednich jest wysoka na poziomie
makro, jednak bardzo zróżnicowana na poziomie gospodarstwa. Poszerzająca się
luka pomiędzy kosztami produkcji, a cenami produktów rolnych, wskazuje na potrzebę kontynuacji oddzielonego od produkcji wsparcia dochodów. Po rozszerzeniu UE zmiany strukturalne w rolnictwie i relatywne zbliżenie kosztów produkcji
między państwami członkowskimi sprawiają, że trudno uzasadnić kontynuację
historycznej dystrybucji płatności w przyszłości. Programy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich (II filar WPR) na lata 2007-2013 są przedmiotem stałej ewaluacji. Można jednak zaobserwować utrwalanie dotychczasowych tendencji (pathdependency) w procesie programowania i trudności poszczególnych regionów lub
grup społecznych w dostępie do funduszy. Ponadto nie zawsze zachodzi synergia
pozwalająca na realizację wspólnych celów przez II filar WPR i pozostałe polityki wspólnotowe. W odniesieniu do instrumentów rynkowych istnieje potrzeba
utrzymania siatki bezpieczeństwa i dalszej refleksji nad zarządzaniem ryzykiem,
a także usprawnienia (streamline) istniejących narzędzi. Występuje także potrzeba polepszenia funkcjonowania łańcucha żywnościowego. Ponadto, pomimo że
następuje poprawa procedur w zakresie włączania problematyki środowiskowej
do WPR i wprowadzania środowiskowej legislacji na poziomie gospodarstwa, istnieje potrzeba dalszych działań mających na celu zapewnienie zrównoważonego
zarządzania krajobrazami i zrównoważonego korzystania z zasobów przyrodniczych. Tym samym oba filary Wspólnej Polityki Rolnej muszą mieć na względzie
taki dobór mechanizmów interwencji, by również małe gospodarstwa rolne mogły funkcjonować w obszarze oddziaływania biogospodarki na obszarach wiejskich, a także by ich wsparcie finansowe z budżetu Unii Europejskiej było społecznie i ekonomicznie akceptowane.
Istniejąca struktura agrarna w państwach Unii Europejskiej wymusza działania po stronie Komisji Europejskiej, których celem jest zabezpieczenie zrównoważonego funkcjonowania gospodarstw drobnotowarowych. Pod względem liczby
gospodarstw rolnych Polska zajmuje obecnie drugą po Rumunii pozycję wśród
krajów UE. Liczba naszych gospodarstw stanowi około 25 % ogółu gospodarstw
UE-25. W Polsce dominują gospodarstwa rolne o powierzchni poniżej 5 ha, stanowią one aż 70,7% ogólnej ich liczby. Można przy tym zauważyć znaczne zróżnicowanie regionalne struktury agrarnej. Na terenach województw małopolski,
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podkarpackiego, świętokrzyskiego czy lubelskiego występuje nieporównywalnie
większe rozdrobnienie tej struktury niż w województwach Polski północnej czy
zachodniej. Wśród krajów UE, Polska nie wypada jednak najgorzej. Kraje takie,
jak Cypr, Malta, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria i Włochy, charakteryzują
się jeszcze większym rozdrobnieniem gospodarstw. Jednocześnie dla niewielu
państw UE rolnictwo ma tak duże znaczenie jak dla gospodarki narodowej w Polsce. W 2011 roku w sektorze rolnym w Polsce wytworzono 4,3% wartości dodanej
brutto. Tymczasem nawet państwa o tradycyjnie silnej pozycji rolnictwa, jak np.
Francja, mają ten wskaźnik na znacznie niższym poziomie, a średnia dla całej
Unii Europejskiej wynosi zaledwie 1,9% [Eurostat 2012].
Powszechnie uznaje się [SCAR Foresight World Development Report 2008], że
aby zmierzyć się z wymienionymi powyżej wyzwaniami, należy utworzyć w Europie prężny obszar badań naukowych w dziedzinie rolnictwa. Badania te powinny dostarczać wiedzy niezbędnej do dogłębnego zrozumienia rozwoju obszarów
wiejskich oraz informacji na temat czynników przyczyniających się do zrównoważonego rozwoju oraz go utrudniających, a także wnosić wkład w tworzenie nowych technologii i innowacji niezbędnych do rozwoju sektora rolniczego.
Naukowe wsparcie działań politycznych, w postaci wyników uzyskanych przez
wspólnotę naukowców oraz ich wiedzy eksperckiej, odgrywa coraz większą rolę
w procesie identyfikacji gospodarczych, środowiskowych i społecznych skutków ewentualnej interwencji politycznej [Chyłek 2012]. Podejście to jest zgodne z podjętym przez Komisję zobowiązaniem do tworzenia lepszych uregulowań
prawnych, a w szczególności do sporządzania wysokiej jakości ocen skutków.
Pomimo, że europejskie badania w dziedzinie rolnictwa obejmują swoim zasięgiem szerokie spektrum dyscyplin naukowych i wiele różnych zainteresowanych
podmiotów, wysiłki badawcze pozostają jednak często rozproszone i słabo skoordynowane, a także niedoinwestowane, co uniemożliwia osiągnięcie niezbędnej
masy krytycznej. W wielu przypadkach pojedyncze państwo członkowskie nie ma
wystarczających środków ani zdolności, aby samodzielnie prowadzić potrzebne
badania i podejmować niezbędne działania polityczne. Na ten stan nakłada się
sytuacja ekonomiczna rolnictwa, w tym zwłaszcza występująca w gospodarstwach
drobnotowarowych, których nie stać jest na zaangażowanie własnych środków
nie tylko w finansownie badań, ale również we wdrożenie dostępnych rozwiązań
innowacyjnych.
Ten stan uwarunkowań wymusza wprowadzenie do realizowanej polityki
w ramach Wspólnych Ram Strategicznych (WRS), w tym zwłaszcza w ramach
Funduszu Spójności (FS), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
(EFRR) czy Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), takich mechanizmów by umożliwić efektywne zaangażowanie
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się właścicieli gospodarstw drobnotowarowych w realizację wyzwań związanych
z realizacją celów biogospodarki.

4. Zakres oddziaływania biogospodarki
Biogospodarka, zgodnie z definicją zaproponowaną w komunikacie Komisji
Europejskiej (KE) pt. „Innowacje w służbie zrównoważonego wzrostu: biogospodarka dla Europy” [COM(2012) 60] obejmuje produkcję odnawialnych zasobów
biologicznych oraz przekształcanie tych zasobów i powstających w procesie ich
przetwarzania odpadów w produkty o wartości dodanej, między innymi takie jak
żywność, pasze, bioprodukty i bioenergia.
Biogospodarka obejmuje wiele gałęzi przemysłu, w tym przemysł rolno-żywnościowy, a także powiązane z nim leśnictwo, przemysł chemiczny, farmaceutyczny, biotechnologiczny i energetyczny. Biogospodarka obejmuje wszystkie sektory
i związane z nimi usługi, które produkują, przetwarzają lub wykorzystują zasoby
biologiczne występujące w każdej z możliwych form [Chyłek, Rzepecka 2011].
Polityka Unii Europejskiej (UE) zmierza do nadania państwom Wspólnoty
dynamicznego kierunku rozwoju i nowego podejścia do sposobu wykorzystania
zasobów odnawialnych. Inicjatywa przewodnia strategii Europa 2020 - Unia innowacji wskazuje na wyzwania jakie stoją przed Europą w zakresie nauki i innowacji
oraz na działania jakie powinny być zrealizowane w państwach Unii, by cel zapewnienia stabilnego rozwoju gospodarczego mógł być realizowany. Racjonalne
wykorzystanie zasobów ekosystemów świata roślinnego, zwierzęcego i mikroorganizmów, przy wsparciu jakie daje: biotechnologia, genetyka, chemia, fizyka czy
nauki ekonomiczne może zapewnić zarówno producentom rolnym, konsumentom, a także gospodarce Unii oczekiwane rezultaty.
Biogospodarka łączy intensywne badania w wielu dziedzinach nauki z innowacyjnym wszechstronnym wykorzystaniem odnawialnych surowców powstających w świecie roślin, zwierząt i mikroorganizmów. Biogospodarka stanowi także
strategiczną, ponadsektorową integrującą formę działań wpływających na rozwój
gospodarczy i wpisuje się w dominujące obecnie interdyscyplinarne podejście zarówno do zasad finansowania badań naukowych [Chyłek 2012], jak i zasad partnerstwa publiczno-prywatnego w ramach Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego.
Celem programu „Biogospodarki” jest stworzenie podstaw dla bardziej innowacyjnego, zasobooszczędnego i konkurencyjnego społeczeństwa, w którym zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego realizowane będzie w warunkach gwarantujących ochronę środowiska, a jednocześnie nie będzie wchodziło w konflikt
z zasadami zrównoważonego wykorzystania zasobów odnawialnych dla innych
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sektorów przemysłu. W obszar biogospodarki włączone są również zagadnienia
energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych, a także procesy wytwórcze
między innymi takich przemysłów jak: włókienniczy, papierniczy, chemiczny,
kosmetyczny czy farmaceutyczny. Ta integrująca funkcja biogospodarki będzie
miała kluczowe znaczenie dla przyszłości Unii Europejskiej jako centrum biznesu
i technologii, w strukturach której od maja 2004 roku funkcjonuje również Polska.
Tym samym przed polską gospodarką pojawia się szansa dynamicznego rozwoju,
a także znacznego oddziaływania na politykę innowacyjną w europejskim modelu
biogospodarki. Wykorzystanie tej szansy powinno stać się priorytetem wszystkich sił wspierających sektor rolno-żywnościowy, zarówno naukowych, gospodarczych jak i politycznych Polski. Biogospodarka jest też szansą dla gospodarstw
drobnotowarowych, w których możliwe jest wytwarzanie produktów – surowców
o wysokim nakładzie pracy i o bardzo wąskiej specjalizacji.

5. Gospodarstwa drobnotowarowe i ich oddziaływanie na rynek
i obszary wiejskie
Polska od ponad 9 lat jest krajem członkowskim Wspólnoty. W jej strukturach
i programach funkcjonuje polskie rolnictwo, przemysł rolno-spożywczy, rynki
rolne, rybołówstwo i obszary wiejskie. Rozwój tych wszystkich ważnych z gospodarczego i społecznego punktu widzenia zagadnień był, jest i będzie uwarunkowany wsparciem, jakie uzyskają one dzięki nauce i badaniom oraz skutecznemu
transferowi wiedzy do praktyki. Współczesne uwarunkowania rozwoju rolnictwa,
przemysłu spożywczego i obszarów wiejskich wskazują, że w obliczu wyzwań,
związanych m.in. z kurczącymi się zasobami energetycznymi, zmianami klimatu,
niezrównoważoną konsumpcją zasobów przyrodniczych oraz niestabilną sytuacją
na rynkach światowych, konieczne jest wsparcie ze strony nauki, by pojawiające
się problemy mogły być skutecznie rozwiązywane. Aby zmierzyć się z tymi wyzwaniami, podejmowane są działania na rzecz wspierania i odpowiedniej koordynacji badań naukowych w dziedzinie rolnictwa oraz realizacji tematów interdyscyplinarnych na poziomie strategicznych programów badawczych.
Obecnie w Polsce, pomimo trwających od dłuższego czasu przemian sektora rolnego istnieje wiele gospodarstw małych, charakteryzujących się niewielkim
obszarem oraz znikomą wielkością ekonomiczną. Do takich gospodarstw z pewnością można zaliczyć większość gospodarstw drobnotowarowych. Zgodnie z definicją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) są to jednostki o wielkości ekonomicznej 2-4 ESU (mierzonej za pomocą wartości standardowych
nadwyżek bezpośrednich). Gospodarstwa te cechują się także tym, iż tylko część
wytwarzanych przez nie produktów trafia na rynek. Z punktu widzenia szans roz-
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wojowych [Sulewski i Kołoczko-Gajewska 2010] wyróżnili 4 grupy gospodarstw
drobnotowarowych:
– „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.
Badanie przeprowadzone przez Wspólne Centrum Badawcze Komisji (Joint
Research Centre (JRC)) identyfikuje dziewięć głównych czynników związanych
z zaprzestawaniem użytkowania gruntów w obrębie 27 państw członkowskich
UE. Są to mianowicie: niskie dochody z gospodarstwa, brak inwestycji w gospodarstwo rolne, wiek właściciela gospodarstwa, kwalifikacje prowadzącego gospodarstwo rolne, wielkość gospodarstwa, zobowiązania w zakresie programu zarządzania gospodarstwem, atrakcyjność rynkowa ziemi, gęstość zaludnienia, a także
odległe od ośrodków miejskich położenie.
W raporcie opracowano zbiorcze indeksy głównych czynników wpływających
na rezygnację z użytkowania gruntów, w celu zidentyfikowania regionów narażonych na największe ryzyko tego typu. Są to następujące regiony/kraje: Portugalia,
Estremadura (Hiszpania), Korsyka (Francja), Peloponez, Macedonia (Grecja),
Łotwa, Estonia, północna Finlandia, północna Szwecja oraz Connacht i Donegal
w Irlandii. Do regionów tych włączone zostały również północne i południowe
tereny Polski.
Przeprowadzone badania wykazały, że typy gospodarstw najczęściej występujących na obszarach o najwyższym ryzyku obejmują specjalistyczne uprawy
wieloletnie oraz gospodarstwa z inwentarzem wypasanym na trwałych użytkach
zielonych.
W raporcie stwierdzono, że zaprzestawanie hodowli zwierząt na pastwiskach
oraz porzucanie ziemi z uprawami wieloletnimi może negatywnie oddziaływać
na utrzymanie krajobrazu oraz różnorodność biologiczną, na którą ma wpływ:
ekstensywny sposób użytkowania ziemi, półnaturalne użytki zielone i/lub obszary o wysokich walorach przyrodniczych. Inne skutki środowiskowe zaprzestawania użytkowania gruntów obejmują „utratę mozaikowatości terenu wraz
z charakterystycznymi dla nich gatunkami [zwierząt] oraz utratę siedlisk na krawędzi lasów”.
W raporcie dodano, że rezygnacja z użytkowania gruntów może również obniżyć genetyczną różnorodność dzikich gatunków oraz ograniczyć lokalne rasy
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zwierząt inwentarskich lub różnorodność upraw, a także zwiększyć ryzyko pożaru
lasów w obszarach, gdzie pastwiska funkcjonują jako przerwy ogniowe.
„W Europie Zachodniej, podobnie jak w wielu innych częściach świata, większość rolników prowadzi własną działalność w formie gospodarstw rolnych, które
są tradycyjnie przekazywane z pokolenia na pokolenie” – stwierdza CEPS [Agroekspres 2013]. „W rezultacie, istotny udział w spadku zatrudnienia w rolnictwie
mają decyzje dzieci rolników, wybierających pracę w branży przemysłowej lub
w sektorze usług, zamiast przejmowania firmy rodziców”. Na przykład, w Holandii w 2008 roku tylko 27% rolników powyżej 50 roku życia stwierdziło, że ma
następcę. Podobne uwarunkowania przypuszczalnie występują również w Polsce.
Uwzględniając to zjawisko, w ramach reformy WPR na lata 2014-2020 Komisja poszukiwała sposobów zwiększenia atrakcyjności sektora rolnego dla młodych ludzi poprzez oferowanie mechanizmu w formie o 25% wyższych dopłat
bezpośrednich dla rolników poniżej 40 roku życia.
Obserwacje własne wskazują, że gospodarstwa drobnotowarowe są często
pomijanymi przedmiotami badań naukowych. Wynika to głównie z faktu, iż ich
wpływ na wyniki sektora rolnego jest niewielki. Ponadto gospodarstwa drobnotowarowe nie są w takim samym stopniu konkurencyjne jak jednostki większe, a co
się z tym wiąże ich szanse rozwojowe są w pewnym sensie ograniczone. Jednak ze
względu na fakt ich występowania w znaczącej liczbie, zasadne wydają się działania prowadzące do analizy możliwości zwiększenia ich aktywności gospodarczej.
W ramach PROW Komisja Europejska proponuje dofinansowanie dla gospodarstw drobnotowarowych, aby mogły przekształcić się one w jednostki żywotne
ekonomicznie i rozwojowe. Dotychczasowe wsparcie 1250 euro/rok/gospodarstwo, nie cieszyło się dużą popularnością wśród badanej populacji rolników, gdyż
jedynie 5,6% deklarowało uczestnictwo w tym programie. Jednak rolnicy, którzy
skorzystali z tego dofinansowania w większości (66,7%) uważali wyżej wymienioną sumę za wysoką.

6. Uwarunkowania przedsiębiorczości w gospodarstwach
drobnotowarowych
Na rozwój przedsiębiorczości w gospodarstwach o małym areale mają wpływ
uwarunkowania wynikające z:
 małej aktywności ekonomicznej, społecznej i kulturalnej właścicieli gospodarstw;
 niedostatecznego rozwoju infrastruktury technicznej, społecznej i kulturalnej;
 niskiego poziomu wykształcenia i kwalifikacji właścicieli gospodarstw;
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wysokiego uzależnienia ludności rolniczej od przychodów z rolnictwa;
niewielkich możliwości zatrudnienia i pozyskania dochodów poza rolnictwem;
 niewielkiej dostępności usług służących prowadzeniu działalności gospodarczej;
 niskiego poziomu dochodów, ograniczającego efektywny popyt na towary
i usługi pozarolnicze;
 słabości instytucji i organizacji wspierających rozwój obszarów wiejskich;
 marginalizacji dziedzictwa kulturowego obszarów wiejskich i małych miast.
Na ten stan nakładają się również uwarunkowania wynikające z głównych problemów sektora rolnego, do których zaliczyć należy:
 niedostosowanie wielkości i jakości produkcji do wymogów odbiorców;
 niewłaściwą organizację rynku rolnego;
 brak więzi pomiędzy poszczególnymi ogniwami łańcucha marketingowego
żywności;
 niedoinwestowanie gospodarstw rolnych;
 poziom wiedzy fachowej w zakresie technologii produkcji, marketingu i zarządzania;
 niski stopień samoorganizacji rolników.
Na rozwój przedsiębiorczości ważący wpływ wywierają również problemy wynikające z konieczności uwzględniania uwarunkowań środowiska naturalnego:
 obszary wydzielone Natura 2000;
 lokalne zagrożenia środowiska naturalnego obszarów wiejskich;
 poziom wyposażenia poszczególnych podmiotów gospodarczych w urządzenia służące ochronie środowiska;
 zagospodarowanie opakowań i odpadów produkcyjnych.
Sytuacja ekonomiczna terenów o rozdrobnionej strukturze agrarnej, a także
i gospodarstw rolnych na nich funkcjonujących, jest trudna. Konieczne są więc
efektywne działania wspierające proces przemian i dostosowania istniejących
struktur gospodarczych i społecznych do współczesnych warunków popytowo-podażowych w obszarze sektora rolno-żywnościowego. Działania te najbardziej
efektywnie mogą podjąć przede wszystkim kadry doradztwa rolniczego, tak by
rolnik na tych terenach nie pozostał bez stosownego wsparcia.
Zgodnie ze strategią gospodarczą i społeczną MRiRW w ramach PROW 20142020 planowane jest dofinansowywane transferu wiedzy i działań w ramach Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego, co powinno służyć przyspieszonemu rozwojowi przedsiębiorczości i wprowadzeniu rozwiązań innowacyjnych również do produkcji rolniczej gospodarstw rolnych o niewielkim areale. W związku z rosnącym
zapotrzebowaniem na wsparcie doradcze mieszkańców obszarów wiejskich, zwłasz
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cza w zakresie poszukiwania i tworzenia nowych miejsc pracy w zakresie przedsiębiorczości również i pozarolniczej celowe jest dostarczenie posiadaczom drobnych
gospodarstw rolnych, członkom ich rodzin, a także pozostałym mieszkańcom obszarów wiejskich niezbędnej wiedzy. Działania te przyśpieszą proces przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu mieszkańców wsi, reorientacji zawodowej rolników,
będą też wspierały proces poprawy sytuacji ekonomicznej mieszkańców wsi.
W nowym okresie programowania Unia Europejska kreśli nowe zadania dla
kadr doradczych. Oprócz obowiązkowej pomocy rolnikom w gospodarowaniu
zgodnie z zasadami cross-complince dochodzą nowe zadania, w tym:
– przeciwdziałanie zmianom klimatycznym,
– promowanie odnawialnych źródeł energii,
– ochrona bioróżnorodności,
– wdrożenie zasad integrowanej ochrony roślin.
Zgodnie z nowymi wytycznymi, doradztwo rolnicze ma znacznie rozszerzyć
zakres swojej działalności i realizować programy, w tym również skierowane do
małych gospodarstw, pomagać w podejmowaniu nowej, pozarolniczej działalności w celu dywersyfikacji źródeł dochodu rodzin wiejskich oraz wspierać proces
reorientacji zawodowej i aktywizacji środowiska wiejskiego.
Określając zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w perspektywie 2014-2020 (PROW 2014-2020) zaplanowano trzy działania, których adresatem jest doradztwo rolnicze. Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich ze środków Europejskiego
Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) przewiduje,
że podmioty doradcze będą zaangażowane we wdrażanie trzech działań:
1. Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i zastępstw;
2. Transfer wiedzy i działania informacyjne;
oraz działanie
3. Współpraca.
Przy realizacji działania Współpraca z udziałem gospodarstw rolnych, w tym
gospodarstw drobnotowarowych, celowe jest skorzystanie z wypracowanych
i uznawanych standardów, w szczególności z tzw. podręcznika z Oslo i zastosowanie podziału innowacji na 4 kategorie, tj dotyczące:
– produktu/nowy lub istotnie zmodyfikowany/;
– technologii wytwarzania /nowa lub istotnie zmodyfikowana/;
– organizacji /produkcji, logistyki, zaopatrzenia/;
– marketingu.
Pozwoli to sprawniej udzielać pomocy tworzącym się grupom z udziałem gospodarstw rolnych i nawiązywać współpracę. Niewątpliwie w działaniach grup
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operacyjnych z udziałem gospodarstw rolnych, w tym zwłaszcza gospodarstw
drobnotowarowych, należy zwrócić szczególną uwagę na innowacje nietechnologiczne tj. organizacyjne lub marketingowe, bo w tej kategorii jako kraj wypadamy
najgorzej (ostatnie miejsce w UE).
Wzajemne powiązania i zasady współpracy instytucji biorących udział w realizacji idei partnerstwa innowacyjnego (EPI) w działaniu „Współpraca” obrazuje
schemat numer 1.
Schemat 1

EPI – grupy operacyjne
Źródło: Opracowanie własne.

Struktura organizacyjna instytucji realizujących działania w ramach EPI powinna uwzględniać instytucje działające w obszarze: informacyjnym (np. sieć
jednostek doradztwa rolniczego i instytucji naukowo-badawczych wspierana
działaniami brokerów innowacji) oraz wdrażającym i płatniczym (np. Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa).
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Wobec dużej liczby gospodarstw rolnych, przedsiębiorstw przetwórczych oraz
innych podmiotów funkcjonujących w rolnictwie i jego otoczeniu, sprawne funkcjonowanie sieci na rzecz działań informacyjnych o zasadach partnerstwa innowacyjnego i grupach operacyjnych EPI jest szansą dla zespolenia działań istniejących podmiotów w ramach sektora rolno-żywnościowego, zwłaszcza na rzecz poprawy efektywności działań obejmujących swoim zakresem kompleks zagadnień
biogospodarki, w tym również skrócenia łańcucha żywnościowego.

7. Rola ODR w pokonywaniu barier rozwoju przedsiębiorczości
w ramach biogospodarki w gospodarstwach drobnotowarowych
Proces tworzenia aktywnych postaw życiowych jest długotrwały i wymaga często zmiany pokoleniowej. Należy jednakże wpływać na aktywizowanie społeczności lokalnych, przekazując (delegując) podejmowanie decyzji do środowisk bezpośrednio nimi zainteresowanych. Nowoczesna edukacja (w tym wykorzystanie
technik komputerowych) oraz lepsze możliwości kształcenia dla młodzieży i dorosłych mogą przyspieszyć ten proces. Aktywizacji społecznej środowisk wiejskich
służyć będzie zaangażowanie kadr doradztwa, w tym rolniczego, poprzez realizację
ich trzech podstawowych funkcji: edukacyjnej, wdrożeniowej i informacyjnej.
Edukacja ustawiczna i doradztwo rolnicze, podobnie jak to miało i ma miejsce w krajach UE, spełniać powinny funkcje adaptacyjne, wyrównawcze i reedukacyjne. Wiele osób staje wobec konieczności posiadania wiedzy i umiejętności
potrzebnych w nowych warunkach, jakie pojawiają się wraz z nowymi wyzwaniami. Osoby te stają przed koniecznością aktualizacji swojej wiedzy i umiejętności (funkcja reedukacyjna oświaty). Ten nowy zakres wiedzy będzie niezbędny
również przy podejmowaniu działalności gospodarczej w ramach biogospodarki,
która jest szansą także dla posiadaczy gospodarstw drobnotowarowych, pod warunkiem wdrożenia w ich warsztatach pracy nowych innowacyjnych rozwiązań,
w tym organizacyjnych, technicznych i technologicznych.
Uwzględniając doświadczenie WODR w pracy z rolnikami i mieszkańcami
obszarów wiejskich, pozytywny wizerunek tej instytucji w tym środowisku, strukturę organizacyjną sięgającą poziomu gminy oraz znajomość rodzin wiejskich
i umiejętność identyfikacji potrzeb, związanych z aktywizacją osób i dywersyfikacją źródeł dochodu, zasadne jest uwzględnienie tych instytucji jako podmiotów
mogących skutecznie promować i wdrażać rozwiązania innowacyjne, pozwalające na wykorzystanie potencjału również i drobnotowarowych gospodarstw w łańcuchu działań obejmującym poszczególne segmenty biogospodarki.
Doradcy z WODR, posiadając wiedzę na temat kluczowych zagadnień z zakresu biogospodarki powinni zaktywizować mieszkańców wsi, często posiadających
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już pewne kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, do podejmowania nowych
wyzwań, ustalić odpowiedni kierunek reorientacji zawodowej. Oprócz doradztwa
indywidualnego prowadzącego do reorientacji zawodowej ważne jest zapewnienie
członkom rodzin rolniczych szkoleń specjalistycznych np. na temat zasad sprzedaży bezpośredniej, udoskonalania pracy istniejących podmiotów gospodarczych
czy poszukiwania nowych ofert w ramach biogospodarki.
W celu wzmocnienia zdolności doradców, zatrudnionych w ODR, do realizacji zadań związanych z dywersyfikacją działalności na obszarach wiejskich, należy
objąć ich szkoleniami, które ogólnie można podzielić na 2 grupy tematyczne:
 szkolenia których celem byłoby nabycie umiejętności współpracy z zakresu
poradnictwa zawodowego, w tym zarządzania czasem, zarządzania samokształceniem, trening asertywności i budowania pewności siebie, asertywności i kreatywności w biznesie, skutecznej motywacji, wywierania wpływu,
coaching;
oraz
 szkolenia z zakresu przepisów prawnych i uwarunkowań gospodarczych
podejmowania działalności pozarolniczej, w tym np. szkolenia z przepisów
prawnych, dotyczących zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, warsztaty na temat pisania i rozliczania wniosków unijnych, zarządzania i kierowania zespołem, zasad marketingu i budowy wizerunku firmy,
komunikacji marketingowej, w tym również sprzedaży bezpośredniej.
W nowym okresie programowania przewiduje się działanie związane z doskonaleniem zawodowym doradców rolniczych w ramach PROW 2014-2020 oraz
dokonywanie zakupu sprzętu, niezbędnego do prowadzenia demonstracji i pokazów. Powinno to znacznie ułatwić transfer wiedzy z nauki do praktyki, w tym
również z zakresu biogospodarki. Zgodnie z wieloma opiniami, przekazywanymi
również do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, doradztwo rolnicze, finansowane ze środków UE, będzie bezpłatne dla rolników, a beneficjentem pomocy
będą instytucje doradcze. Ułatwi to rolnikom i mieszkańcom obszarów wiejskich
korzystanie z tych ważnych dla rozwoju gospodarczego usług doradczych.

8. Podsumowanie i wnioski
Obecny udział gospodarstw drobnotowarowych we wdrażaniu rozwiązań innowacyjnych, w obszarze objętym biogospodarką jest znikomy. Jest to spowodowane istnieniem szeregu barier, takich jak: ograniczenia związane z infrastrukturą
i wzorcami zachowań oraz niedostatek wiedzy, a także niepewność rynków, niewystarczające odzwierciedlenie potencjalnych korzyści jak i kosztów podejmowanych inicjatyw gospodarczych. Znaczący wpływ na ograniczony udział innowa-
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cji w tym zakresie ma też brak zaufania inwestorów do nowatorskich rozwiązań
obarczonych ryzykiem niepewności. Ten stan wskazuje, że konieczna jest budowa
systemu zachęt i wsparcia, które staną się „akceleratorem” innowacji w działaniach związanych z biogospodarką. Szczególnie ważne w tym kontekście jest osiągnięcie efektu synergii polityk poprzez realizację zaproponowanego przez KE powiązania innowacji z innymi działaniami dotyczącymi biogospodarki, w ramach
inicjatyw przewodnich strategii Europa 2020 takich jak: Unia innowacji i Europa
efektywnie korzystająca z zasobów.
Jednym z głównych celów synergii krajowej polityki gospodarczej i naukowej
jest przygotowanie warunków umożliwiających udział, także gospodarstwom
drobnotowarowym w inicjatywach i rozwiązaniach realizujących działania w ramach biogospodarki. Aktualny stan organizacyjny w rolnictwie, zwłaszcza jego
rozproszenie wskazuje, że tylko poprzez rozwój struktur integracji poziomej czyli współdziałania mikroprzedsiębiorców, w tym właścicieli gospodarstw drobnotowarowych można stworzyć potencjał, który ułatwi podejmowanie nowych
inicjatyw i wchodzenie w projekty z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego, Europejskich Partnerstw Innowacyjnych (EPI) w ramach programu PROW
2014-2020.
Szacuje się, że innowacje są źródłem ok. 2/3 wzrostu gospodarek wysoko rozwiniętych. Przy czym innowacyjność nie polega na wprowadzaniu na rynek pojedynczych rozwiązań technologicznych lub produktów, ale jest ciągłym procesem zachodzącym wewnątrz każdego podmiotu gospodarczego czy organizacji
oraz na styku między biznesem a nauką, najczęściej na obszarach łączących różne
specjalizacje. Tym samym, innowacje powinny stać się ważnym obszarem działań przedsiębiorstw i jednostek naukowych, wpisując się w realizację koncepcji
biogospodarki oraz strategii inteligentnych specjalizacji. Należy więc dążyć do
tego, aby wdrożenie wyników prac B+R miało miejsce również w gospodarstwach
drobnotowarowych. Biogospodarka jest jedną z najszybciej rozwijających się aktualnie dziedzin życia społeczno-gospodarczego. Szacuje się, że do 2020 r. w Unii
Europejskiej może powstać ok. 1,5 mln nowych miejsc pracy związanych z samym tylko sektorem energetyki odnawialnej. Finansowanie ze środków publicznych powinno przyśpieszyć wdrażanie innowacji w sektorze prywatnym, w szczególności w mikroprzedsiębiorstwach, wydatnie wspomagając środki prywatne.
Priorytety działalności WODR zmieniały się wraz ze zmianami polityki rolnej. Instytucje doradcze muszą być wiarygodne, dysponować odpowiednim
zapleczem szkoleniowo-dydaktycznym, a doradcy powinni posiadać wysokie
kwalifikacje, systematycznie podnoszone i doskonalone. Doradztwo rolnicze
realizowane w ODR szybko dostosowywało się do nowych wyzwań, odgrywając znaczącą rolę w przemianach wsi i rolnictwa. Uwzględniając założenia WPR
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na lata 2014-2020 oraz konieczność ich realizacji w ramach polityki rolnej Polski, jednostki doradztwa rolniczego muszą podjąć bezzwłocznie działania w celu
przygotowania doradców do funkcjonowania w warunkach konkurencyjnego
i wymagającego rynku usług doradczych, w tym również obejmującego zagadnienia biogospodarki. Konieczne jest też przygotowanie spójnego systemu doradztwa rolniczego (Farm Advisory System), instytucji do efektywnej realizacji nowych
zadań i nowych wyzwań. Skala nowych wyzwań jest bardzo duża, uwzględniając
nie tylko zróżnicowaną strukturę agrarną, ale również ciągle jeszcze słabe przygotowanie zawodowe rolników, niski potencjał ekonomiczny i niewystarczający
stopień zorganizowania gospodarczego.
Aktualnie funkcjonujące struktury doradztwa rolniczego w Polsce działają
w trudnych warunkach. Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego podlegają
organizacyjnie Zarządom wojewódzkim. Finansowanie ich działalności statutowej
realizowane jest na poziomie średnio 57 % z budżetu państwa za pośrednictwem
budżetu Wojewodów. Odpowiedzialnym za realizację polityki rolnej jest Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tak więc trzy instytucje są odpowiedzialne za działalność
WODR – inna za finansowanie, inna za nadzorowanie działalności WODR, a jeszcze inna kompetencyjnie odpowiada za rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich. Dodatkowym utrudnieniem w działaniach na rzecz rozwoju aktywności w sferze biogospodarki jest to, że za realizację rozwiązań umożliwiających działania w ramach
biogospodarki odpowiedzialne jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi realizując wyznaczone cele zarówno w strategii Europa 2020 jak i WPR, będzie wspierał działania na rzecz poprawy konkurencyjności sektora rolno-żywnościowego, rozwoju biogospodarki poprzez
wprowadzenie korzystnych rozwiązań na rzecz wdrażania innowacji w gospodarstwach rolnych, w tym również o małym areale, które w krajobrazie polskiego
rolnictwa spełniają znaczącą rolę.
Struktura agrarna w województwach Polski południowej i wschodniej jest
szczególna i stawia przed Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego specyficzne i wcale nie łatwe do wykonania zadania. W województwach tych występują w znacznej liczbie gospodarstwa rolne o małym areale, a jednocześnie obszary te charakteryzują się najniższym w kraju wskaźnikiem urbanizacji i wysokim
udziałem obszarów prawnie chronionych w powierzchni ogółem. Specyfiką tych
województw jest wysoka liczba ludności wiejskiej w odniesieniu do zasobów ziemi,
bowiem na 100 ha użytków rolnych przypada ponad 130 osób, podczas gdy średnio
w kraju wskaźnik ten wynosi ok. 87 osób. Dlatego też tereny te wymagają szczególnego zaangażowania jednostek doradztwa rolniczego, w tym również w zakresie
rozwoju działań w obszarze biogospodarki wśród mieszkańców obszarów wiejskich
posiadających i pracujących w gospodarstwach rolnych o małym areale.
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Reasumując stwierdzić należy, że zarówno unijne propozycje rozwiązań zawarte w strategii Europa 2020, w Horyzont 2020, a także w WPR, jak i propozycje
ujęte w projekcie PROW 2014-2020 dają w Polsce realne możliwości rozwoju biogospodarki, a przy jej realizacji stwarzają szansę na rozwój działalności gospodarczej w drobnotowarowych gospodarstwach rolnych.
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STRESZCZENIE

Działania Komisji Europejskiej poprzez wprowadzenie biogospodarki do planów pracy zarówno Wspólnej Polityki Rolnej, jak i działań na rzecz realizacji strategii Europa
2020, a także programu Horyzont 2020 wskazują, że dla aktywnie działających podmiotów
gospodarczych w Unii Europejskiej, w tym zwłaszcza w rolnictwie i jego otoczeniu najbliższe lata będą szansą ich rozwoju i poprawy konkurencyjności. Duże znaczenie w rozwoju
działań gospodarczych w ramach biogospodarki przywiązuje się do działalności gospodarstw drobnotowarowych, zwłaszcza tych które prowadzą produkcję o wysokim wskaźniku nakładu pracy. Ich funkcjonowanie w systemie gospodarczym i społecznym Unii
Europejskiej, jest nierozerwalnie związane nie tylko z rolą jaką one odgrywają w udziale
produkcji i przetwórstwa płodów rolnych, ale także w sposobie oddziaływania na realizację celów związanych z rozwojem specyficznych segmentów biogospodarki i zrównoważonym rozwojem obszarów wiejskich.
EUGENIUSZ KAROL CHYŁEK
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Keywords: bio-economy, small farms, Europe 2020 strategy, Common Agricultural Policy,
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SUM M A RY

Activities of the European Commission, through the introduction of bio-economy to
work plans as well as the common agricultural policy and action for the implementation
of the strategy Europe 2020, and also the programme Horizon 2020 indicate that for active
traders in the European Union, especially in agriculture and its surroundings next years
will be an opportunity to develop and improve their competitiveness. Great importance
in the development of economic activities in the framework of the bio-economy is for
small farms holdings, especially those that result in the production of high index of manual input. The functioning of the economic and social system of the European Union is
inextricably linked not only with the role that they play in agricultural production and
processing, but also in the way they impact on the achievement of the objectives related
to the development of specific segments of the bio-economy and sustainable development
of rural areas.
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PROBLEMY DYSPARYTETU POGŁOWIA OWIEC
W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM
1. Wstęp
Kryzys strukturalny i tym samym produkcyjny w rolnictwie polskim odnosi
się do wielu aspektów jego funkcjonowania. Na południu Polski w największym
stopniu ma swe podłoże w niewielkim rozmiarze gospodarstw, a stąd niewielkiej
ich sile ekonomicznej oraz małej skali produkcji. W okresie ostatnich 50-60 lat
większość gospodarstw zlokalizowanych w południowej Polsce, a zwłaszcza na
obszarach ziem górskich ulegała nasilonemu rozdrabnianiu poprzez podziały rodzinne i dziedziczenie. Praktykowano tu rodzinny podział ziemi rolniczej,
a często nawet dzielenie niemal każdego pola na każde dziedziczące dziecko.
W efekcie na ok. 340 tys. gospodarstw rolnych funkcjonujących obecnie w mezoregionie karpackim około 216 tys. wykazuje powierzchnię powyżej 1 ha. Gdy
od tej liczby odejmie się kolejną grupę obszarową, tj. od 1,00 ha do 1,99 ha (88,8
tys. gospodarstw), wówczas pozostaje około 127 tys. gospodarstw powyżej 2,0 ha,
które można klasyfikować do grupy będącej w zainteresowaniu polityki rolnej.
O złożoności sytuacji agrarnej obszaru Karpat świadczy fakt, że tylko 960 gospodarstw to podmioty o powierzchni ogólnej powyżej 15 ha (tj. tylko 0,28% wszystkich gospodarstw mezoregionu). Zakładając, że gospodarstwa te (tj. największe)
mają zdecydowanie lepszą wyjściową sytuację kapitałową i ekonomiczną, można stwierdzić że 99,7% podmiotów rolnych należy do rozdrobnionych agrarnie,
a stąd potencjalnie i faktycznie niekonkurencyjnych. Są one także mało podatne
na instrumenty polityki rolnej, w tym kreacji produkcji i przemian wywołanych
poprzez bodźce pochodzące z zewnątrz [Musiał 2013, 116-119; Musiał, Sroka
i Wojewodzic 2010, 23-24].
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Z punktu widzenia ogólnospołecznego istotnym jest, aby gospodarstwa określane jako drobne i drobnotowarowe położone na obszarach górzystych nadal
podtrzymywały swe funkcje produkcyjne. Powinny one, zwłaszcza w terenach
o dominacji trwałych użytków zielonych prowadzić zarówno produkcję roślinną jak też i zwierzęcą, w tym utrzymywać zwierzęta korzystające z wypasu (trawożerne). W sytuacji, gdy produkcja taka nie jest w gospodarstwie prowadzona
następuje faktyczna deproduktywizacja użytków zielonych, co oznacza często ich
odłogowanie, zakrzaczenie i trwałe wyłączenie z produkcji rolnej. Na obszarach
górzystych, a zwłaszcza górskich, z zasady niewielkie są możliwości uzasadnionego środowiskowo, alternatywnego wykorzystania ziemi rolniczej. Przed laty
z powodu niedoboru żywności była ona przeznaczana pod uprawę płużną, a pastwiska powiększano kosztem lasów. Obecnie następuje odwrócenie jej sposobu zagospodarowania, gdyż na części użytków zielonych obserwuje się sukcesje
leśne, a porzucane grunty orne przekształcają się samoistnie w użytki zielone,
a następnie często porastają roślinnością krzaczastą. Ważnym jest, aby potencjał
rolny regionów górzystych, cennych przyrodniczo i rozdrobnionych agrarnie
został podtrzymany. Jest to w interesie ogólnospołecznym, mając chociażby na
względzie kwestie ekologiczne i krajobrazowe, ale także w interesie regionów, dla
których produkty lokalne i zachowanie atrakcyjnego turystycznie i środowiskowo
krajobrazu stanowią ważne atuty w promocji [Bernacka i inni 2011, 65-66].
Celem opracowania jest syntetyczna diagnoza i opis statystyczny, a także
analiza indukcyjno-dedukcyjna stanu produkcji owczarskiej w województwie
(regionie) małopolskim. W opracowaniu podjęto problem wypasu owiec, jako
przykład budowy, a obecnie także w dużym stopniu odbudowy zrównoważonego
użytkowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Wskazano na łańcuch zależności i powiązań ekonomicznych i ekologicznych oraz zidentyfikowano głównych
beneficjentów pożytków z chowu i wypasu owiec w górach. Na tle analizy stanu
pogłowia owiec i potencjału produkcyjnego regionu podjęto problem niedoboru
inwentarza trawożernego w regionie Małopolski, w tym na obszarach górzystych
(górskich i pogórskich). W analizie zastosowano topograficzną delimitację regionu małopolski na subregiony nizinny, wyżynny, pogórski i górski. Analizy oparto
o dane statystyczne z Powszechnego Spisu Rolnego przeprowadzonego w 2010 r.
(PSR-2010).
2.

Spektrum pożytków oraz beneficjenci produkcji owczarskiej

Wypas owiec na obszarach gór można rozpatrywać jako przykład budowy
trwałego i zrównoważonego modelu użytkowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Model rozwoju zrównoważonego jest przejawem nowego rozumienia
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i kształtowania jakości życia, realizacji jego nadrzędnych priorytetów oraz nowego kształtowania proporcji w korzystaniu z kapitałów: ekonomicznego, przyrodniczego i społecznego [Musiał 2004, 440]. Należy liczyć się z faktem, że w dłuższej
perspektywie w produkcji rolnej maleć będą korzyści ekonomiczne, a rosnąć straty związane z ograniczaniem działań, zakresu i głębokości ingerencji w procesy
produkcyjne w obszarze przyroda – gospodarka. Z drugiej jednak strony uzyskuje
się korzyści związane ze wzrostem wartości środowiska, w tym zarówno korzyści wymierne i łatwo identyfikowalne, jak też trudno wymierne i niewymierne
(lub trudne do pomiaru). Takim właśnie działaniem może być odbudowa wypasu zwierząt na terenach, w których pozostawienie przyrody „samej sobie” jest
nieakceptowane społecznie i kulturowo, oraz powoduje straty ekonomiczne dla
społeczności lokalnej i znaczącej części społeczeństwa. Może być również niebezpieczne dla siedlisk naturalnych i agrocenoz [Molik i inni 2007, 22-23]. Stąd
też zmiany w gospodarce rolnej terenów chronionych lub cennych przyrodniczo
rozpatrywane są zarówno przez rolników, ekonomistów, jak również przez ekologów. Tak też, niezwykle istotny jest wypas zwierząt trawożernych, zwłaszcza na
obszarach o dużym udziale trwałych użytków zielonych.
Wypas owiec, a zwłaszcza zbiorowy (czy wielkostadny), może mieć różny charakter w zależności od głównego beneficjenta czy adresata pozyskiwanych pożytków. W sytuacji, gdy głównym beneficjentem wypasu jest szeroko rozumiane środowisko przyrodnicze, wówczas wypas ma charakter typowo kulturowy i w takiej
formie jest on prowadzony głównie w parkach narodowych. Nie oznacza to, że
z wypasu takiego nie uzyskuje się również innych korzyści, w tym ekonomicznych. Gdy korzyści ekonomiczne są znaczne lub nawet dominują nad pożytkami
stricte ekologicznymi, wówczas wypas ma charakter komercyjno-kulturowy (lub
kulturowo-komercyjny). Gdy cele wypasu mają charakter stricte ekonomiczny,
wówczas wypas ma charakter komercyjny. W Karpatach Polskich prowadzone są
wszystkie trzy formy wypasu, a obecnie prowadzony wypas w warunkach górskich jest przywróceniem tradycyjnego szałaśnictwa nawiązującego do pierwotnego, zespolonego z przyrodą i krajobrazem, pasterskiego sposobu użytkowania
pola – ograniczonego wymogami ochrony przyrody (ilościowo, czasowo i przestrzennie). Odbudowa i utrwalenie gospodarcze wypasu kulturowego i kulturowo-komercyjnego niesie ze sobą szereg następstw produkcyjnych, ekonomicznych i ekologicznych (rysunek 1).
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Rysunek 1
Produkcyjne, ekonomiczne i ekologiczne następstwa odbudowy
kulturowego (lub kulturowo-komercyjnego) wypasu owiec w górach

Źródło: Opracowanie własne.

Wypas polegać powinien na restytucji pogłowia owiec lub (i) bydła do takiego
stanu liczebnego i takiej obsady, która nie zagraża środowisku (w tym zwłaszcza
przenawożeniu azotem). Produkcja pasz powinna być oparta w zdecydowanej
mierze o naturalną produktywność ekosystemów i w efekcie decydować o pogłowiu inwentarza. Samo utrzymanie zwierząt tworzy znaczącą specyfikę technologiczną i ekonomiczną z uwagi na podział na dwa wyraźne cykle: zimowy i letni
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oraz utrzymanie zimą zwierząt w gospodarstwie, a latem zbiorowy, sezonowy wypas na halach lub pastwiskach górskich.
Głównym celem utrzymania owiec przez rolnika jest uzyskanie przychodów
ze sprzedaży żywca (najczęściej odchowu jagniąt sprzedawanych na eksport wielkanocny do Włoch) [Mikołajczyk i inni 2005, 247]. Dodatkowe dochody pochodzą z dotacji do owiec-maciorek hodowlanych, a także ze sprzedaży lub uboju
owiec wybrakowanych i w niewielkim stopniu ze sprzedaży wełny. Oddanie owiec
dojnych (po odsadzeniu jagniąt) pasterzowi (bacy) do wypasu sezonowego umożliwia rolnikowi (gaździe) zgromadzenie paszy objętościowej na zimę i zaoszczędzenie zielonki, którą byłby zmuszony skarmić w sezonie letnim, a także odchów
zwierząt do reprodukcji stada. Pasterz przejmujący od rolników owce do wypasu
uzyskuje przychody z tytułu pozyskania i przerobu mleka owczego na ser (w tym
oscypki), a także incydentalnie, z tytułu opłat za wypas owiec młodych [Musiał
i inni 2005, 264-265]. Restytucja, rozszerzenie i utrwalenie wypasu niesie więc
z sobą wzmocnienie ekonomiczne gospodarstw, wzrost wartości dodanej, wytworzonej w regionie (u rolnika i pasterza). Powinno to zaowocować również zmianami w zarządzaniu wypasem (opartym obecnie głównie na corocznym zbieraniu
przez pasterza owiec i organizowaniu terenów wypasowych) oraz przejściem na
system umów wieloletnich z rolnikami posiadającymi owce i umów z podmiotami dysponującymi ziemią (wspólnoty gruntowe, grunty gminne, Skarb Państwa,
właściciele indywidualni). W sytuacji zwiększenia rozmiarów wypasu i wielkości
produkcji finalnej następuje utworzenie kompleksowego produktu rynkowego,
związanego z wypasem owiec. Produkt taki obejmuje wyroby regionalne uzyskane z przerobu mleka i mięsa, a także rzemieślnicze wyroby ze skór, wełny i wyroby
regionalne oraz artystyczne kojarzone z owcami i górami.
W konsekwencji odbudowy i rozwoju chowu i hodowli owiec (i innych zwierząt trawożernych) w górach, następować będą także istotne zmiany w sferze biotycznej. Nastąpi proporcjonalne do potrzeb paszowych zmniejszenie powierzchni
odłogów, które są już dużym problemem gospodarczym i ekologicznym, zwłaszcza w Beskidzie Niskim, ale także na Podhalu i Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.
Regionalnie mogą pojawiać się tendencje (i zagrożenia) wdrażania niewskazanych tu intensywnych technologii produkcji. Zwiększenie masy odchodów zwierzęcych oraz wypas i wykaszanie użytków zielonych powodować będzie zmiany fitosocjologiczne, a nawet zmiany w krajobrazie kulturowym. Ważnym jest,
by procesy rozwoju produkcji przebiegały w sposób przemyślany, nadzorowany
i doprowadziły do osiągnięcia pożądanego stanu zagospodarowania przestrzeni
rolno-leśnej.
Pomimo powszechnej opinii o niskiej opłacalności produkcji owczarskiej, czego potwierdzeniem jest nadal postępująca recesja owczarstwa w Polsce, grupa fak-
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tycznych lub potencjalnych beneficjentów chowu owiec jest bardzo liczna (rysunek 2). Są to rolnicy prowadzący chów i hodowlę owiec, z której otrzymują zarówno produkty przeznaczone na sprzedaż (towarowe) jak też i na samozaopatrzenie.
Produktami tymi są: inwentarz hodowlany – jagnięta, przeznaczone do dalszego
odchowu, jagnięta rzeźne lekkie lub ciężkie (na rynek krajowy lub eksport) oraz
żywiec (owce wybrakowane). Część pogłowia owiec ubijana jest we własnym gospodarstwie, a ich mięso sprzedawane jest sąsiadom, rzadziej turystom, służy zaopatrzeniu stołówek, kuchni agroturystycznych, czy incydentalnie przygotowaniu
tuszki jagnięcej na ognisko. Rolnik otrzymuje z chowu owiec także tradycyjne
pożytki, tj. wełnę, skóry ze zwierząt ubijanych we własnym gospodarstwie, mleko
od owiec pozostawionych w gospodarstwie po odsadzeniu jagniąt lekkich. Pozostaje także cenny dla produkcji rolnej obornik. Gospodarstwo odnosi również
konkretne korzyści finansowe tj. dopłaty krajowe i inne wynikające ze Wspólnej
Polityki Rolnej. Dopłaty te to m.in. dopłaty do drobnostadnego chowu, dopłaty
o charakterze rolnośrodowiskowym, tj. do ekstensywnych łąk górskich oraz do
zachowania ras zagrożonych wyginięciem. Do przychodów gazdy zaliczyć można także szczątkowe już obecnie korzyści wynikające z otrzymywanego od bacy
sera, stanowiącego wynagrodzenie za użyczenie owiec na wypas. Przed 20 laty ser
(zwykle pół oscypka1 za jedną owcę) stanowił – biorąc pod uwagę 20-30 użyczanych owiec konkretny przychód gazdy i znaczne wsparcie jego diety białkowej
w okresie zimowym. Obecnie wynagrodzenie to w ogóle nie jest praktykowane,
lecz sprowadza się do symbolicznej (pod względem wartości) redykołki2. Baca,
będąc organizatorem i realizatorem letniego wypasu prowadzonego na własne ryzyko i na własny rachunek otrzymuje wynagrodzenie w formie pozostawionej do
jego dyspozycji całej ilości mleka owczego, udojonego podczas wypasu. Mleko to
nie jest produktem towarowym, lecz podlega przetwarzaniu na bundz (ser słodki) oscypki, redykołki i pozostającą z procesu produkcji sera serwatkę - żentycę.
Wypasając łącznie ze stadem owiec kilka krów (zwykle ras miejscowych) baca pozyskuje od nich mleko, które dodaje do mleka owczego. Stanowi ono dodatkowy
surowiec do produkcji serów. Ma to istotne znaczenie zarówno dla początkowej
wczesnowiosennej – majowej pory wypasu, gdy mleko owcze jest zbyt rzadkie, jak
też późną jesienią, gdy mleko od owiec jest bardzo tłuste, lecz pozyskiwane jest
w tak małej ilości, że wątpliwą staje się zasadność jego przerobu.

1 Tradycyjny oscypek podhalański waży przeciętnie ok. 0,7 kg.
2 Rodzaj sera wytwarzanego głównie na Podhalu z resztek bundzu, pozostałych z wyrobu oscypka.
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Rysunek 2
Główni beneficjenci i ich powiązanie poprzez uzyskiwane pożytki
z chowu i wypasu owiec w górach

Źródło: Opracowanie własne.

Bacowie wypasający owce poza parkami narodowymi starając się o dodatkowe przychody oraz zapewnienie godziwej i uznaniowo akceptowalnej zapłaty za
pracę juhasów, którzy pomagają im w wypasie, utrzymują także obok szałasu kilka sztuk tuczników. Własnością bacy są 1-3 tuczników, każdy z juhasów ma też
często swojego tucznika, którego po zakończeniu sezonu wypasu zawozi do domu
celem ubicia go na zimę dla rodziny. Tuczniki karmione są paszami treściwymi
(zwykle zbożem), odpadkami z kuchni prowadzonej w szałasie, a nade wszystko mniej wartościową paszowo żentycą, która pozostaje codziennie po przerobie
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mleka. Część żentycy konsumowana jest przez obsługę stada, a przy trasach turystycznych w sezonie jest regułą, że żentyca jest sprzedawana turystom, ceniącym
sobie (lub chcącym spróbować) produkty przerobu mleka owczego. Ponadto baca
wydzierżawiający legalnie (umownie) pastwisko otrzymuje także dopłaty bezpośrednie oraz dopłaty górskie (ONW). W ostatnich latach dość częstą praktyką jest
żądanie od gazdów kilkunastu złotych za przyjęcie owcy na wypas i pozostawienie
jej pod opieką bacy. Gazdowie oddając owce na wypas mogą zaoszczędzić na zwykle deficytowej paszy i sporządzić siano na zimę, które pozwoli utrzymać niemal
podwójną ilość pogłowia, jaką mogłoby utrzymać gospodarstwo, gdyby produkowana w nim pasza przeznaczona była na całoroczne żywienie owiec utrzymywanych wyłącznie w gospodarstwie.
Beneficjentami chowu owiec są także rolnicy, którzy pomimo posiadania
trwałych użytków zielonych nie prowadzą produkcji zwierzęcej. Uzyskiwane
korzyści nie mają tylko charakteru stricte ekonomicznego, lecz również ekonomiczny odroczony w czasie. Korzyści ekonomiczne to otrzymywany od wydzierżawiających ziemię rolników czynsz dzierżawny (renta gruntowa) lub co częściej
jest praktykowane pobieranie przez właścicieli ziemi dopłaty obszarowej, a nawet
dopłaty górskiej (w całości lub części), które są należne faktycznemu użytkownikowi ziemi. Na tak zwane korzyści odroczone składa się podtrzymywanie poprzez
wypas dotychczasowej formy użytkowania ziemi, tj. np. zachowanie statusu łąki
lub pastwiska, które leżąc w strefie borealnej stosunkowo szybko ulegają porastaniu roślinnością krzaczastą i zalesianiu, co może być zjawiskiem niepożądanym
zarówno dla rolnika jak też i dla subregionu ze względu na niezamierzone zmiany
w krajobrazie.
Beneficjentem chowu owiec są nie tylko rolnicy utrzymujący owce, ale także
ich rodziny, które zajmują się przerobem wełny na gotowe wyroby (swetry, skarpety), przerobem skór na kapcie, serdaki, poduszki, a także sprzedażą własnych lub
powierzonych na sprzedaż oscypków. Z chowu owiec utrzymuje się nadal wielu
profesjonalnych rzemieślników garbujących skóry, szyjących kożuchy i galanterię
skórzaną oraz handlarzy straganowych sprzedających oscypki i sery owczo-krowie, a także sery krowie. Zasadne jest więc stwierdzenie, że przy licznym gronie
potencjalnych beneficjentów produkcji owczarskiej oraz pojawiających się trendach powrotu do tradycji, produkcja ta powinna być odbudowywana i stawać się
jednym z filarów rozwoju regionów górskich.
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3. Potencjał produkcyjny regionu w zakresie produkcji owczarskiej
oraz niedobory inwentarza trawożernego
Oceniając sytuację w zakresie stanu owczarstwa w województwie małopolskim należy zauważyć duże zmiany w pogłowiu w ciągu ostatnich 15 lat (rysunek
3). Wahania pogłowia wykazują cykliczność, przy czym spadki w latach 19952000 pokrywają się z szybkim spadkiem pogłowia zwierząt trawożernych ogółem
(i dekoniunkturą okresu przedakcesyjnego). W latach 2002-2008 pogłowie owiec
utrzymywało się na poziomie 80-88 tys. sztuk. Rok 2000 wskazuje na wyraźnie
załamanie stanu pogłowia inwentarza, na co miał wpływ niski poziom cen oraz
spadek optymizmu w odniesieniu do chowu owiec.
Rysunek 3
Pogłowie owiec w województwie małopolskim
w latach 1995-2010 (tys. szt.)

Źródło: Obliczenia własne na podstawie PSR-2010.

Pomimo, że obecnie poziom pogłowia owiec w województwie małopolskim
można uznać za bardzo niski, to jednak stanowi on ok. 25% ogólnego pogłowia
owiec w kraju [Musiał i inni 2013, 17]. Analiza przestrzenna lokalizacji pogłowia (i stad owiec) wskazuje, że owce występują głównie w subregionie górskim
(tabela 1), w którym skupione jest 84,3% pogłowia. Na pogórzu udział ten wynosi 10,9%, natomiast w regionie określonym jako wyżynny (predestynowanym do
produkcji owczarskiej, lecz bez większych tradycji w zakresie owczarstwa) pogłowie wynosi tylko 0,4 tys. sztuk, tj. 0,6% pogłowia całego województwa.

46

Wiesław Musiał, Wojciech Sroka, Jarosław Mikołajczyk

Pogłowie owiec według grup użytkowo-wiekowych
w województwie małopolskim w 2010 roku
Owce ogółem
Subregion

tys. szt.

%

Maciorki 1-roczne i starsze (tys.)
Jagnięta
(tys.)

użytkowane
w kierunku
mlecznym

użytkowane
w innych
kierunkach

Tabela 1

Pozostałe owce
dorosłe
(tys.)

Nizinny

2,7

4,2

0,6

0,2

1,5

0,4

Wyżynny

0,4

0,6

0,1

0,1

0,2

0,0

7,0

10,9

1,8

0,5

3,8

0,9

Górski

Pogórski

53,9

84,3

13,1

15,4

19,7

5,8

Województwo
małopolskie*

64,0

100,0

17,1

17,6

27,4

7,7

* tylko gminy wiejskie, ogółem w województwie 69,8 tys. sztuk

Źródło: Obliczenia własne na podstawie PSR-2010.

W 2010 r. chów owiec prowadziło w województwie 4731 gospodarstw indywidualnych (w 2002 r. - 4868), tj. zaledwie 2,1% ogółu gospodarstw indywidualnych
prowadzących działalność rolniczą. Analizując przestrzenne rozlokowanie owiec
w woj. małopolskim, wyraźnie widoczne są długotrwałe tendencje zmniejszenia lub
nawet zaniechania chowu w powiatach prowadzących bardzo intensywną i wysokonakładową produkcję oraz nasilenie lokalizacji owiec w subregionie pogórskim,
a zwłaszcza górskim. W powiecie dąbrowskim wg danych PSR-2010 nie odnotowano gospodarstw, w których prowadzony byłby chów owiec. W powiecie miechowskim gospodarstw takich było tylko 5, a w proszowickim zaledwie 6 prowadziło
taką produkcję. Na drugim biegunie w tym zakresie są powiaty nowotarski - 1370
gospodarstw, tatrzański - 955 gospodarstw i limanowski - 612 gospodarstw. Także
w granicach administracyjnych Krakowa i Nowego Sącza utrzymywane są owce,
odpowiednio w 4 i 10 gospodarstwach. Jedynie w czterech powiatach pogłowie jest
większe aniżeli 5 tys. sztuk, tj. w nowosądeckim (5576 sztuk), limanowskim (6436
sztuk), tatrzańskim (19211 sztuk) i nowotarskim (30 046 sztuk).
Obsada zwierząt gospodarskich zwykle mierzona jest na 100 ha użytków rolnych (UR) lub 100 ha trwałych użytków zielonych (TUZ). Owce są tu jednym
z trzech gatunków zwierząt tzw. trawożernych, dla których baza paszowa w formie zielonki lub /i/ siana, stanowi w warunkach polskich (tj. na ogół ekstensywnej i średniointensywnej produkcji) o potencjale paszowym gospodarstw, wsi,
czy subregionów. W paszy tej partycypują głównie bydło i konie ale także kozy.
Ogólna obsada owiec w woj. małopolskim jest bardzo niska i wynosi ok. 11 sztuk
fizycznych owiec ogółem na 100 ha UR (tabela 2). Jest ona ponad 10 krotnie niższa aniżeli w okresie największego powojennego nasilenia chowu owiec, jakie
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występowało w latach 70-tych. Jedynie w subregionie górskim obsada ta wynosi
średnio 37 sztuk/100 ha UR, w tym 24,1 sztuk maciorek.
Obsada owiec w województwie małopolskim (2010 r.)
Subregion**
Nizinny

Liczba owiec ogółem
na 100 ha UR
1,0

Liczba maciorek
na 100 ha UR
0,6

Liczba owiec
na 100 ha TUZ
4,7

Tabela 2

Liczba maciorek na
100 ha TUZ
3,0

Wyżynny

0,6

0,4

5,6

4,2

Pogórski

4,7

2,9

10,2

6,3

Górski

37,0

24,1

50,5

32,9

Województwo
małopolskie*

11,0

7,1

29,2

18,8

*razem z miastami,
** w subregionach opisywana wielkość nie obejmuje obszarów miast.

Źródło: Obliczenia własne na podstawie PSR-2010.

Odnosząc pogłowie owiec tylko do bazy paszowej jaką tworzą trwałe użytki
zielone (TUZ), widoczna jest także niska obsada wynosząca ok. 0,5 sztuki fizycznej na 1 ha TUZ w subregionie górskim. Gdy analizę tę odniesie się do powiatów,
wówczas okazuje się jak duże są różnice w tym zakresie pomiędzy poszczególnymi
powiatami. Jedynie w powiecie tatrzańskim statystycznie 1,1 owcy przypada na
1 ha użytków rolnych. W powiecie nowotarskim jest to już tylko 0,3 owcy na 1 ha,
w powiecie limanowskim 0,1 owcy, a w nowosądeckim 0,07 owcy na 1 ha UR.
Dla oceny rzeczywistego stanu chowu zwierząt trawożernych, w tym zwłaszcza owiec, niezmiennie ważna jest ocena rzeczywistej i potencjalnej powierzchni
paszowej jaka jest lub może być do dyspozycji inwentarza trawożernego w województwie i w poszczególnych subregionach. W tym celu określono główną i rezerwową powierzchnię paszową (tabela 3). Wskaźnik głównej powierzchni paszowej przypadającej na 1 DJP3 jest bardzo wysoki i wynosi średnio dla województwa 1,38 ha. Gdy przekracza on 0,75 ha TUZ na 1 DJP oznacza to (w ekonomice
rolnictwa) złe gospodarowanie zasobami pasz bezwzględnych (zielonka, siano,
kiszonka) w gospodarstwie, wsi czy subregionie [Fereniec 1999, 312]. Wskaźnik
ten nie jest przekroczony tylko w subregionie wyżynnym, choć tu również jest
wysoki. Ponadto do głównej powierzchni paszowej doliczono tzw. rezerwową powierzchnię paszową, którą stanowią łąki i pastwiska wyłączone z produkcji rolnej
(porzucone) oraz ziemia ugorowana. Sumarycznie ujęta główna i rezerwowa po3 DJP, duża jednostka przeliczeniowa inwentarza (ang. LU, LSU – Livestock Unit) – umowna

jednostka liczebności zwierząt hodowlanych w gospodarstwie, według polskich norm odpowiadająca jednej krowie o masie 500 kg. Używana jest m. in. do szacowania zapotrzebowania gospodarstwa
na paszę.
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wierzchnia (nazwana tutaj potencjalną całkowitą powierzchnią paszową) wynosi
średnio 1,7 ha na 1 DJP tj. ok. 2 a nawet 3 razy więcej aniżeli wskazuje wskaźnik
racjonalnego gospodarowania zasobami paszowymi.
Tabela 3
Rzeczywista i rezerwowa powierzchnia paszowa w ha na DJP
inwentarza trawożernego wg subregionów
Subregion**
Nizinny

Główna powierzchnia
paszowa/ 1 DJP
1,12

Rezerwowa powierzchnia
paszowa/ 1 DJP
0,49

Potencjalna całkowita
powierzchnia paszowa/
1 DJP
1,61

Wyżynny

0,65

0,40

1,05

Pogórski

1,28

0,24

1,52

Górski

1,83

0,18

2,00

Województwo
małopolskie*

1,38

0,32

1,70

GPP – to łąki i pastwiska oraz kukurydza na zielonkę i okopowe pastewne.
Powierzchnia rezerwowa to łąki i pastwiska wyłączone z produkcji oraz ugory.
*razem z miastami,
** w subregionach opisywana wielkość nie obejmuje obszarów miast.

Źródło: Obliczenia własne na podstawie PSR-2010.

Jednym z celów opracowania jest wskazanie jakie są rzeczywiste rezerwy
województwa i subregionów w zakresie produkcji zwierzęcej odnośnie inwentarza
trawożernego. Oceniając niedobór inwentarza trawożernego w województwie
należy przyjąć założenie, że liczbę tę powinno się ustalić pamiętając o obowiązku
zachowania zasad zrównoważonego rozwoju. Względy ekologiczne powinny być
tu traktowane na równi z ekonomicznymi i społecznymi. Należy także uwzględnić
to, iż wobec dużych rezerw ziemi odłogowanej oraz ugorowanej, a także
ograniczonego popytu na produkty owczarskie nie ma obecnie uzasadnienia dla
intensyfikowania produkcji rolniczej w górach [Musiał, Sroka i Wojewodzic 2010,
29]. Analizę tę przeprowadzono zatem przy założeniu, iż graniczny próg, uznany
za racjonalny z punktu widzenia organizacji gospodarki paszowej powinien wynosić 0,75 ha/1 DJP.
Przeprowadzone obliczenia (tabela 4) wskazują, że pożądane pogłowie zwierząt trawożernych w województwie, przy założonym wskaźniku 0,75 ha potencjalnej powierzchni paszowej przypadającej na 1 DJP powinno wynosić ok.
401 tys. DJP, przy czym zdecydowanie najwięcej zwierząt powinno być chowane
w subregionie górskim oraz pogórskim – łącznie ponad 66% ogólnego pogłowia
w województwie. Konfrontując stan pogłowia w woj. małopolskim wynoszący
ogółem ok. 180 tys. DJP z potencjalnymi możliwościami produkcyjnymi, (ma-
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jąc na względzie zasoby pasz) niedobór inwentarza wynosi ok. 221,1 tys. DJP, tj.
odpowiednik 122,8% obecnie utrzymanego stanu inwentarza trawożernego. Jeśli
założyć, że struktura inwentarza trawożernego ma pozostać na niezmienionym
poziomie (stała relacja pogłowia owiec, krów, kóz i koni), to w województwie małopolskim zasoby paszowe pozwalają na zwiększenie pogłowia owiec nawet o 100
tys. szt. oraz krów o prawie 240 tys. szt. Szacunki te należy uznać za bardzo ostrożne, gdyż w rzeczywistości rezerwy pasz są znacznie większe. Po doliczeniu do nich
gruntów nie utrzymywanych w dobrej kulturze rolnej (a które można przeznaczyć
na utrzymanie zwierząt) niedobory inwentarza będą jeszcze o kilkadziesiąt procent wyższe.
Tabela 4
Pożądana liczba pogłowia inwentarza trawożernego i jego niedobór
w poszczególnych subregionach województwa małopolskiego
Subregion*
nizinny

wyżynny

pogórski

górski

Województwo
małopolskie*

Zwierzęta trawożerne w tys. DJP

54,9

12,5

54,2

58,4

180,0

Główna powierzchnia paszowa (tys. ha)

61,3

8,1

69,4

106,8

245,6

Rezerwowa powierzchnia paszowa (tys. ha)

26,9

5,0

13,2

10,3

55,4

Potencjalna całkowita powierzchnia
paszowa (tys. ha)

88,2

13,0

82,6

117,1

300,9

Pożądane pogłowie inwentarza w tys. DJP1

117,6

17,4

110,1

156,1

401,2

Brakujące pogłowie inwentarza w tys. DJP

62,7

4,9

55,9

97,6

221,1

114,1%

39,5%

103,0%

167,1%

Wyszczególnienie

Niedobór inwentarza w odsetkach stanu
wyjściowego

122,8%

Niedobory inwentarza w tys. sztuk2
Niedobór pogłowia owiec (tys. szt.)

3,2

0,2

7,3

90,1

100,7

Niedobór pogłowia bydła (tys. szt.)

68,3

5,6

62,5

104,7

241,1

1

założono, że na 0,75 ha potencjalnej całkowitej powierzchni paszowej utrzymuje się 1 DJP.
obliczeniach założono utrzymanie obecnej struktury gatunkowej zwierząt.
* analizy dotyczą wyłącznie obszarów wiejskich
2 Przy

Źródło: Opracowanie własne na podstawie PSR-2010.

Obliczony niedobór inwentarza jest w szczególny sposób nasilony na obszarach górskich, a w następnej kolejności nizinnych. W szczególnie cennym przyrodniczo oraz predestynowanym do chowu zwierząt trawożernych, subregionie
górskim, nawet przy założeniu niewielkiej intensywności produkcji niedobory
inwentarza sięgają ok. 167% stanu obecnego, co przekłada się na niedobór pogło-
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wia owiec na poziomie 90 tys. szt. Możliwe jest więc zwiększenie stanu pogłowia
owiec o ponad 90 tys. sztuk bez negatywnego wpływu na środowisko, a nawet
poprawiające jego stan.
Rachunek powyższy należy jednak traktować jako wyraz oceny niedoboru,
który zapewne nie da się odbudować w krótkim czasie (a być może w ogóle).
Część powierzchni odłogów porosła roślinnością krzaczastą lub została zalesiona
(samowolnie). Rolnicy, którzy porzucili produkcję zwierzęcą, zwykle niechętnie,
lub w ogóle do niej nie wracają. Pomieszczenia inwentarskie, zwykle niewielkie
i raczej zdekapitalizowane, uległy już w tych gospodarstwach degradacji technicznej i ponowne podjęcie chowu zwierząt wymagałoby znaczących inwestycji. Mając na względzie współczesne realia gospodarcze, zwłaszcza krajów UE-15 i globalizacji, należy stwierdzić, iż aby produkcja bydła, czy owiec była konkurencyjna,
to poza wieloma względami istotna jest nowoczesna technologia, wysoka wydajność (także pracy zatrudnionych w tej produkcji), a nade wszystko koncentracja
produkcji. Nawet ostrożna projekcja wskazuje, że powinna ona być prowadzona
w oborach liczących 50-100 krów mlecznych i owczarniach liczących 300-1000
sztuk matek. Taki stan wymagałby olbrzymich zmian w sferze strukturalnej wsi
i w sferze agrarnej, oraz bardzo dużych inwestycji rozłożonych w czasie. Do tak
budowanego scenariusza przemian potrzebna byłaby także o wiele większa baza
przetwórcza, która obecnie, subregionalnie została bardzo zawężona. Jednakże
mając na względzie perspektywę średniookresową np. 5-10 lat uzasadnione jest
czynienie różnorodnych starań, które zapobiegać będą dalszej redukcji chowu
i hodowli zwierząt trawożernych, w tym zwłaszcza owiec i będą prowadzić do
stopniowego odbudowywania liczebności i wielkości stad, w tym także w tych
gminach terenów górzystych, w których braki owiec są szczególnie duże.

4. Podsumowanie i wnioski
Na obszarze Małopolski, w tym także na terenach górskich i podgórskich pogłowie inwentarza trawożernego ulegało na przestrzeni minionych lat znacznemu ograniczaniu. Przez wiele lat za pogłębiającą się recesję produkcji owczarskiej
odpowiadała ekonomika produkcji oraz brak tradycji w społeczeństwie polskim
konsumpcji na szeroką skalę produktów owczarskich. W efekcie dziś na terenie
Małopolski występuje znaczny niedobór inwentarza odciskający swoje negatywne
piętno na krajobrazie i dostępnych do produkcji rolniczej zasobach ziemi (postępująca sukcesja) oraz wynikach ekonomicznych gospodarstw rolnych. Przeprowadzone analizy i rozważania upoważniają do wyciągnięcia kilku wniosków
i spostrzeżeń.
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1. Obecny stan produkcji owczarskiej w Małopolsce należy uznać za wysoce
niezadowalający. Wina natomiast za stan rzeczy rozmywa się pomiędzy bardzo różne czynniki ekonomiczne (niska opłacalność produkcji) i kulturowe
(brak tradycji konsumpcji produktów owczarskich).
2. W województwie małopolskim istnieje bardzo duży i nieracjonalnie wykorzystywany potencjał paszowy adekwatny dla zwierząt trawożernych. Główna powierzchnia paszowa przypadająca na 1 DJP wynosi 1,38 ha (średnio
w województwie) i jest o ok. 85% wyższa aniżeli to wynika z norm technologicznych dla ekstensywnej i średnioekstensywnej produkcji inwentarza trawożernego. W predestynowanym w szczególny sposób do produkcji
zwierzęcej subregionie górskim, główna powierzchnia paszowa wynosi aż
1,85 ha/DJP i jest wyższa od norm (i potrzeb) ok. 150%. Uwzględnienie rezerwowej powierzchni paszowej znacząco powiększa obszar przypadający
na zwierzęta.
3. Zestawienie rzeczywistej liczby zwierząt (owiec i bydła) z potencjałem paszowym wskazuje na znaczne niedobory inwentarza trawożernego na omawianym terenie. Wobec powyższego w aspekcie wyżywienia zwierząt istnieją bardzo duże potencjalne możliwości rozwoju produkcji owczarskiej.
4. Znaczne grono potencjalnych beneficjentów produkcji owczarskiej, do których obecnie zaliczają się nie tylko podmioty bezpośrednio związane z samą
produkcją, ale także konsumenci, daje możliwości jej rozwoju. Konieczne
jest jednak wykorzystanie współczesnych korzystnych trendów opierających się na rosnącej świadomości ekologicznej i żywieniowej społeczeństwa.
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WIESŁAW MUSIAŁ, WOJCIECH SROKA, JAROSŁAW MIKOŁAJCZYK
PROBLEMY DYSPARYTETU POGŁOWIA OWIEC W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM

Słowa kluczowe: województwo małopolskie, niedobór pogłowia owiec,
analiza subregionalna
STRESZCZENIE

Owczarstwo jest gałęzią gospodarki rolnej, która w ostatnim 20-leciu przeżywała duży
regres. Nastąpił głęboki i relatywnie trwały spadek pogłowia, a nawet zanika chów owiec
w wielu subregionach kraju, w których przed laty produkcja ta odgrywała znaczącą rolę.
Zmniejszeniu pogłowia owiec zwykle towarzyszyło zmniejszenie pogłowia bydła, co spowodowało narastanie problemu porzucania użytkowania trwałych użytków zielonych oraz
odłogowania i ugorowania ziemi, jej zakrzaczenie i naturalne zalesianie. Owce mogą ponownie stać się cennym gatunkiem restytucji produkcyjnego wykorzystania terenów rolniczych, ich produktywizacji i dostarczania miejsc pracy i dochodów ludności miejscowej.
Jest to szczególnie ważne na obszarach górzystych w naturalny sposób predestynowanych
do produkcji zwierzęcej, w tym gór terenów podgórskich Małopolski. W opracowaniu
wskazano na spektrum korzyści wynikających z przywrócenia chowu owiec, w tym ich
wypasu kulturowego i komercyjno-kulturowego. Podjęto także problem skali niedoboru
pogłowia inwentarza trawożernego w Małopolsce. Z badań wynika, że rezerwy paszowe
są obecnie bardzo duże, a niedobór inwentarza trawożernego w Małopolsce wynosi ponad
220 tys. DJP, tj. ok. 123% obecnego stanu inwentarza, w tym ok. 100,7% stanu pogłowia
owiec.
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PROBLEMS IN THE SHORTAGE OF SHEEP POPULATION IN MAŁOPOLSKA PROVINCE

Keywords: The Małopolska Province, shortage in sheep population, sub-regional analysis
SUM M A RY

Sheep-farming is the branch of agricultural economy which in the last 2 decades has
faced a serious regress. It should be noted that a deep and relatively stable decrease in
sheep population has occurred. Moreover, the sheep breeding in many sub-regions of
Poland, where years ago their production played a significant role, is also disappearing.
The decrease in sheep population has been usually concomitant with the decrease in cattle population which has finally resulted in the increasing problem of abandonment of
grasslands, the process of land being brownfielded and fallowed, and the process of land
forestation and shrubs. Sheeps can again become unique species of animal reintroduction
for productive usage of agricultural areas, their productiveness, and the provision of both
workplace and local population incomes. These premises are particularly significant for
mountainous areas, including mountains and foothills in the Małopolska Province, which
are naturally predestined for animal production. In the analysis the emphasis has been
put on the wide array of benefits which result from the sheep breeding reintroduction,
including both cultural and commercial-cultural sheep pasture. Problem concerning the
scale of sheep population shortage in the herbivorous livestock in Małopolska Province
has also been tackled. The conducted analysis have shown that feed reserves are currently
enormous, whereas the shortage of herbivorous livestock in Małopolska Province amounts to over 220 thousand. LU, that is 123% of a current state of livestock, including about
100,7% of sheep population state.
e-mail: rrmusial@cyf.kr.edu.pl
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DZIAŁANIA DORADCZE PODEJMOWANE DLA TRANSFERU
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1. Wstęp
Innowacje są jednym z głównych czynników postępu w rolnictwie. Postęp
w rolnictwie jest procesem długotrwałych, nieodwracalnych zmian, które zachodzą w potencjale i organizacji produkcji rolniczej mając zapewnić rolnikom efekty
pracy poprawiające jakość ich życia [Kujawiński 2012, 13].
Termin innowacja wywodzi się od łacińskiego słowa innovare i oznacza tworzenie czegoś nowego. Zdaniem Kujawińskiego innowacja definiowana może
być w dwojaki sposób: jako proces i jako rezultat [Kujawiński 2012, 13]. Według
Pomykalskiego innowacją są „wszelkie procesy twórczego myślenia zmierzające
do zastosowania i użytkowania ulepszonych rozwiązań w technice, technologii,
organizacji, życiu społecznym” [Pomykalski 2001, 17]. Zdaniem Stonera innowacja to przekształcanie nowego pomysłu w nową firmę, nowy proces, nowy sposób produkcji [Stoner i in. 2001, 413]. Według OECD „innowacją (innovation)
jest wprowadzenie nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu czy
usługi) lub procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem” [OECD 2005, 48]. Begg uważa, że innowacja to zastosowanie nowej wiedzy
w procesie produkcji [Begg 1997, 341]. W opinii Pietrusińskiego „innowacje są
zmianami o charakterze jakościowym, przyczyniającymi się do rozwoju, a ich wewnętrzna siła polega na tym, że są w stanie naruszyć równowagę w danej dziedzinie” [Pietrusiński 1971, 19]. W opracowaniu przyjęto definicję zaproponowaną
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przez Kujawińskiego, zgodnie z którą „innowacja to: zweryfikowana w praktyce
korzystna nowość materialna lub niematerialna, dostępna do przenikania (dyfuzji) i upowszechnienia oraz do absorpcji przez zainteresowane nią podmioty”
[Kujawiński 2012, 13].
Innowacje są miarą postępu technicznego. Może on przejawiać się w postaci
innowacji technologicznych (tzw. innowacji twardych) związanych z produktem
oraz procesem produkcji jak również innowacji nietechnologicznych (tzw. innowacji miękkich) – marketingowych i organizacyjnych [Heijman i in. 1997, 226;
Kujawiński 2012, 19]. Efektem innowacji produktu są zupełnie nowe produkty
lub stare produkty udoskonalone [Griffin R. W. 2004, 426]. Ten rodzaj innowacji
praktycznie nie istnieje w rolnictwie, bowiem zupełnie nowe rodzaje działalności
pojawiają się w gospodarstwach rolniczych bardzo rzadko, natomiast pojawiające
się na rynku nowe produkty żywnościowe powstają w przemyśle spożywczym.
Dość często natomiast występują w rolnictwie innowacje procesu produkcyjnego
związane z zastosowaniem nowych metod produkcji [Heijman i in. 1997, 226].
Według Schumpetera proces innowacyjny stanowi ciąg zdarzeń, od powstania
pomysłu (inwencja), poprzez jego ucieleśnienie (innowacja) oraz upowszechnienie czy dyfuzję (imitacja) [Poznańska 2001, 119-128]. Innowacja jest więc efektem procesu twórczego generowania rozwiązań doskonalszych od już istniejących
i następujących po nim procesów wdrożeniowych. Zgodnie z Kujawińskim istnieją dwa rodzaje procesów innowacyjnych: pierwszy związany z przedsięwzięciami
badawczymi i pracami rozwojowymi podejmowanymi w sektorze badawczo-rozwojowym (B+R): placówkach naukowych Polskiej Akademii Nauk, jednostkach
badawczo-rozwojowych, uczelniach, jednostkach obsługi nauki, jednostkach
rozwojowych (przedsiębiorstwa posiadające własne zaplecze badawcze), drugi
– związany z ich rozprzestrzenianiem [Kujawiński 2012, 24]. Proces twórczego
generowania doskonalszych rozwiązań obejmuje następujące etapy [Kujawiński
2012, 24-25]:
1. badań podstawowych – powstają idee mogące mieć praktyczną przydatność,
2. badań stosowanych – następuje przekształcenie idei naukowych w inwencje
– pomysły ich wykorzystania w praktyce,
3. prac rozwojowych – inwencja przekształcana jest w nowość, powstaje
pierwszy egzemplarz nowego urządzenia.
W odniesieniu do nauk rolniczych nowa wiedza tworzona jest przez takie
nauki jak: biologia, genetyka, biochemia, fizyka itp. W kolejnych etapach analizowane są warunki w jakich wdrożenie nowej wiedzy może przynieść korzyści
ekonomiczne oraz opracowywane są konkretne rozwiązania techniczne (nowe
metody uprawy roślin czy chowu zwierząt). Ma to miejsce w stacjach badawczych
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w warunkach podobnych do warunków produkcyjnych, gdzie wiedzę z wcześniej
wymienionych dyscyplin naukowych wykorzystują przedstawiciele nauk stosowanych: uprawy roślin, chowu zwierząt czy mechanizacji rolnictwa [Heijman i in.
1997, 230]. Następnie nowe rozwiązania techniczne rozprzestrzeniają się różnymi
kanałami. Dyfuzja innowacji polega na samoistnym rozprzestrzenianiu się innowacji na drodze interakcji społecznych przy bezpośrednim kontakcie potencjalnego użytkownika ze źródłem powstania lub miejscem pierwszego zastosowania
innowacji (w przypadku innowacji rolniczych kontakt dotyczy gospodarstw rolniczych, które były miejscem pierwszego ich zastosowania), natomiast upowszechnienie innowacji to przekaz sterowany przez ogniwo pośredniczące od źródła ich
powstania do miejsca pełnego ich zastosowania. Jednym z formalnych kanałów
upowszechniania innowacji są publiczne instytucje zajmujące się doradztwem
rolniczym [Kujawiński 2012, 26]. O zastosowaniu nowych technologii w praktyce
decyduje ich ekonomiczna efektywność oraz możliwość przyswojenia związanej
z nimi niezbędnej wiedzy przez producentów. Nie są one od razu akceptowane
przez potencjalnych użytkowników ze względu na posiadane na początku pewne
techniczne niedoskonałości oraz pojawiające się opory wobec zmian [Heijman
i in. 1997 241, Robbins, DeCenzo 2002, 333]. Jednak ze względu na specyfikę
rolnictwa, sektora o wysokim stopniu konkurencyjności, w którym produkcja
odbywa się w dużej liczbie małych gospodarstw, których wpływ na cenę wytwarzanych przez siebie produktów jest znikomy (występują one na rynku w roli
cenobiorców) jedyną drogą poprawy sytuacji ekonomicznej jest zmniejszanie
kosztów produkcji. Powoduje to, że innowacje technologiczne zwiększające produkcję i pozwalające na zmniejszenie kosztów jednostkowych są przyjmowane
przez rolników [Heijman i in. 1997, 241]. Konkurencji w warunkach gospodarki
rynkowej nie sprosta producent nie posiadający umiejętności lub spóźniający się
z ich wdrażaniem.
Wiele popełnianych błędów w technologii produkcji przez polskich rolników
wynika z niewiedzy [Klepacki 2005, 125]. Bardzo ważnym kanałem rozprzestrzeniania nowej wiedzy technologicznej są w Polsce Ośrodki Doradztwa Rolniczego.
Doradcy mają więc do spełnienia ważne zadanie polegające na zmianie postaw
i filozofii myślenia rolników, budowaniu motywacji innowacyjnej (mechanizmu
akceptowania nowości) [Kania i in. 2011, 27; Kujawiński 2012, 33]. Wykorzystując takie metody jak: szkolenia i komunikacja, uczestnictwo, ułatwianie i wspomaganie, negocjacje mogą ograniczać ich opory wobec zmian [Robbins, DeCenzo 2002, 333]. Informacje dotyczące innowacji rolniczych przekazywane są też
rolnikom zgłaszającym zapotrzebowanie na taką usługę [Kujawiński 2012, 47].
Doradca przekazuje im informacje o innowacjach oraz przygotowuje do sprawnego ich wprowadzania i użytkowania, natomiast współpracujący z nim rolnik
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uzyskuje wiedzę niezbędną do zastosowania innowacji we własnym gospodarstwie rolniczym [Kujawiński 2012, 38]. Zdaniem Kujawińskiego innowacyjnym
jest gospodarstwo, dla którego rozwoju, zarządzający systematycznie wprowadza
innowacje rolnicze [Kujawiński 2012, 33].
Dla pogłębienia wiedzy o innowacjach rolnicy mogą zostać poddani kształceniu
w ramach szkolenia zawodowego, zarówno w gospodarstwach przykładowych jak
i poza nimi. Do bezpośrednich form udostępniania informacji o innowacjach należą:
wycieczki specjalistyczne, wystawy rolnicze, targi, wykłady, opisy, wyjaśnianie, porady informacyjne [Kujawiński 2012, 53, 76-79]. Jednak transfer wiedzy i wyników
badań do gospodarstw rolniczych nie przebiega bez zakłóceń [Kania i in. 2011, 27].
Celem opracowania było przedstawienie działań doradczych podejmowanych
w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego dla transferu innowacji
technologicznych do gospodarstw rolniczych.

2. Źródła danych
W województwie kujawsko-pomorskim wsparcia rolnikom udziela Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego (KPODR). W analizowanym okresie
w KPODR zatrudnionych było 130 doradców terenowych i 51 specjalistów zakładowych1. Na jednego doradcę terenowego przypadało 600 gospodarstw, natomiast
na specjalistę zakładowego 15292. Analizą objęto lata 2011-2013. Źródłem danych
były: Sprawozdania z realizacji rocznego programu działalności KPODR w Minikowie za 2011 i 2012 r., Program działalności Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego na 2013 r. oraz Regulamin organizacyjny KPODR.

3. Działania doradcze podejmowane w Kujawsko-Pomorskim
Ośrodku Doradztwa Rolniczego dla transferu innowacji
technologicznych do gospodarstw rolniczych
Dokonujące się zmiany i szybki postęp wymagają nieustannego dokształcania.
Producent rolny, aby sprostać konkurencji na rynku powinien nieustannie pogłębiać wiedzę technologiczną z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej. Umożliwiał
to realizowany w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w ramach PRIORYTETU I „Poprawa konkurencyjności gospodarstw rolnych w województwie kujawsko-pomorskim”3 Program 1. „Transfer innowacji technologicznych”, który obejmował 3 zadania:
1 Stan na dzień 30 września 2012 r.
2 Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności KPODR w Minikowie za 2012 r.

3 Jeden z czterech priorytetów realizowany w KPODR w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
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1. Wprowadzanie innowacji technologicznych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
2. Upowszechnianie innowacji technicznych w ramach Centrum Techniki
Rolniczej;
3. Prowadzenie kursów i szkoleń kwalifikacyjnych.
Celem działań doradczych podejmowanych w zakresie zadania „Wprowadzanie
innowacji technologicznych w produkcji roślinnej i zwierzęcej” było podniesienie
poziomu wiedzy rolników oraz nabycie przez nich umiejętności wykorzystywania
nowych technologii w produkcji roślinnej i zwierzęcej. Najnowsza wiedza technologiczna przekazywana była przez doradców w różnych formach. Były to: porady,
szkolenia, konferencje, opracowania, lustracje w gospodarstwach, pokazy, poletka
demonstracyjne, konkursy (tabela 1). W produkcji roślinnej porady i lustracje dotyczyły ochrony roślin, zmianowania oraz zaleceń nawozowych. W produkcji zwierzęcej w 2011 r. związane były z zagadnieniami technologii produkcji, opłacalności
chowu świń, dobrostanu zwierząt, warunków zachowania norm ochrony środowiska przy tej produkcji, magazynowania i przechowywania stałych oraz płynnych
odchodów zwierzęcych. Miały one pomóc rolnikom w podjęciu decyzji dotyczących rozwoju gospodarstw, wprowadzania nowoczesnych rozwiązań w budynkach
inwentarskich dla poprawy dobrostanu zwierząt. Przeprowadzając lustracje gospodarstw doradcy zwracali uwagę na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. KPODR zorganizował także znaczną liczbę szkoleń i konferencji (tabele
1-3). Ich tematyka została tak przygotowana, aby każdy z rolników miał dostęp
do interesujących go zagadnień. Producentom trzody chlewnej zaproponowano szkolenia i konferencje dotyczące produkcji mięsa wysokiej jakości, nadzoru weterynaryjnego nad stadami zarodowymi, produkcji wieprzowiny w Polsce
– w oparciu o Polski Klaster Mięsny, poprawy opłacalności produkcji poprzez
współpracę hodowców z wytwórcami pasz i zakładami mięsnymi, wprowadzania
nowoczesnych rozwiązań technologicznych ze zwróceniem szczególnej uwagi na
dobrostan zwierząt, ochronę zdrowia świń połączoną z profilaktyką. Ze względu na rosnące problemy małych gospodarstw mlecznych (utrzymujących mniej
niż 9 krów) dla których alternatywą może być nastawienie się na produkcję bydła mięsnego oraz zapotrzebowanie na wołowinę wysokiej jakości na rynku UE,
KPODR zaplanował w 2013 r. konferencję poświęconą tej tematyce. Dwie kolejne konferencje dotyczą odpowiedniego wykorzystania potencjału genetycznego
krów mlecznych poprzez unikanie błędów związanych z niewłaściwym żywieniem oraz zapewnienia dobrostanu krowom mlecznym. W wyniku rosnącego zainteresowania mięsem drobiowym w tym samym roku KPODR z Zakładem Doświadczalnym Instytutu Zootechniki w Kołudzie Wielkiej zamierza zorganizować
konferencję dla producentów drobiu na temat hodowli i chowu nowej rasy „Gęsi
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Białej Kołudzkiej”. Producenci będą mogli poznać zasady prowadzenia stad hodowlanych i towarowych w sposób innowacyjny. Kolejna konferencja poświęcona
zostanie stanowi obecnemu i przyszłości produkcji drobiarskiej w Polsce. Dla hodowców szynszyli zostanie zorganizowana konferencja dotycząca pracy hodowlanej dla poprawy czystości barwy i jakości okrywy włosowej tych zwierząt z wykorzystaniem wzorca oceny. Miód i inne pszczele produkty stanowią dodatkowe
źródło dochodów. Dlatego w 2013 r. przewiduje się zorganizowanie szkoleń i konferencji dotyczących pszczoły miodnej. Skierowane one będą do doświadczonych
pszczelarzy, których wiedza wymaga uzupełnienia, oraz do młodego pokolenia
w celu uświadomienia mu roli pszczół w życiu człowieka i w środowisku naturalnym. W 2013 r. po raz dwudziesty pierwszy zostaną zorganizowane: Forum
Pszczelarzy w Przysieku oraz IV Kujawsko-Pomorskie Miodowe Lato w Zarzeczewie. Z zakresu produkcji roślinnej w KPODR prowadzone były działania dla
poszerzenia wiedzy i umiejętności rolników dotyczące uprawy roślin zbożowych
i ziemniaków. Tematyka szkoleń i konferencji oscylowała wokół nowych odmian
i technik siewu, nawożenia, ochrony przed chorobami oraz nowoczesnych technik uprawowych. Dużym zainteresowaniem w 2012 r. cieszyło się szkolenie „Co
w polu piszczy?”, którego współorganizatorami były firmy: KWS Lochow, BASF,
Jawal Mrocza, Danko, PHR Tulce, oraz Ekoplon, a uczestnikami: rolnicy, doradcy oraz uczniowie szkół rolniczych. Dotyczyło ono agrotechniki uprawy roślin
zbożowych i motylkowych grubonasiennych, zwalczania chorób, szkodników
zbóż oraz chwastów. W 2013 r. KPODR zamierza zorganizować wraz ze stacją
Doświadczalną Oceny Odmian w Chrząstowie oraz we współpracy ze znanymi
firmami nasiennymi - Forum nasienne, na którym producenci uzyskają informacje dotyczące nowych odmian. Z wielu form szkolenia korzystają też sadownicy
i producenci warzyw dla których w KPODR zaplanowano wiele działań, w tym
konferencje i szkolenia. W 2013 r. planuje się m. in. zorganizowanie IV Zjazdu
Sadowników Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz konferencję dla plantatorów cebuli na temat ochrony przed szkodnikami i chwastami. Od 2011 r.
zapoczątkowano poradnictwo dla grup celowych, zorganizowanych w każdym
powiecie, polegające na analizie i rozwiązywaniu problemów pojawiających się
w gospodarstwach. Prace te będą kontynuowane w kolejnych latach.
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Tabela 1
Wybrane działania doradcze w KPODR w ramach zadania
„Wprowadzanie innowacji technologicznych w produkcji roślinnej
i zwierzęcej” – zrealizowane w latach 2011 i 2012 i zaplanowane w roku 2013
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Działanie

2011
3249
259
19
549
989
17
298

Porady1
Szkolenia2
Konferencje
Opracowania
Lustracje w gospodarstwach
Pokazy
Poletka demonstracyjne

1

W 2011 r udzielono w KPODR 15805 porad ogółem, natomiast w 2012 r. – 16530.

2

W 2011 r. w KPODR przeprowadzono 1122 szkoleń ogółem, w 2012 r. – 1259.

Lata
2012
3950
290
22
769
1875
19
259

2013
3597
302
21
505
1339
18
.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdań z realizacji rocznego programu
działalności KPODR za 2011 i 2012 r. i Programu działalności KPODR na 2013 rok.

Tabela 2
Tematyka ważniejszych szkoleń w KPODR w ramach zadania
„Wprowadzanie innowacji technologicznych w produkcji roślinnej
i zwierzęcej” w latach 2011-2012 oraz zaplanowanych w 2013 roku
Temat

Liczba
szkoleń

Liczba
uczestników

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1

32
111
67
30
55
17
32
35
53
33
100
54
48
16
28
38
143

Zrealizowane w 2011 i 2012 r.
PRODUKCJA ROŚLINNA
Nowe odmiany kukurydzy
Dobór mieszańców kukurydzy do produkcji mleka
Kompleksowa uprawa kukurydzy
Elementy agrotechniki kształtujące plon kukurydzy w uprawie na kiszonkę
Nawożenie i ochrona zbóż i kukurydzy
Technologia uprawy rzepaku ozimego
Nowe technologie ochrony roślin w uprawie zbóż i rzepaku
Nawożenie podstawą każdej technologii zbożowej
Ochrona zbóż, rzepaku i kukurydzy
Ochrona zbóż przed chorobami – poznajemy choroby roślin zbożowych
Lokalne Dni Pola
Co w polu piszczy
Dopłaty i opłaty związane z materiałem siewnym
Uprawa strączkowych jako element zmianowania w rolnictwie zrównoważonym
Trwałe użytki zielone
Mieszanki do podsiewu na TUZ, nowe rozwiązania w żywieniu krów mlecznych
Odmiany, ochrona i produkcja rozsad warzyw kapustnych
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Temat
Ochrona cebuli i warzyw kapustnych na podstawie obserwacji z 2010 roku
Ochrona warzyw ze szczególnym uwzględnieniem cebuli
Odmiany i problemy w uprawie kalafiora i brokułu dla przemysłu
Problemy w uprawie kalafiora i brokułu
Ochrona warzyw przed chorobami
Problemy i trendy w uprawie warzyw pod osłonami
Agrotechnika upraw warzywniczych ze szczególnym uwzględnieniem zbilansowanego
nawożenia zapobiegania zachwaszczeniu
Jak założyć oraz prowadzić dochodowy sad czereśniowy
Nowoczesne rozwiązania w sadownictwie
Wybrane zagadnienia w produkcji wiśni
Rola zbiorników wodnych w krajobrazie rolniczym

Liczba
szkoleń
1
2
2
3
1
1

Liczba
uczestników
65
113
147
250
27
23

1

49

1
1
1
3

54
50
39
41

Produkcja mięsa wysokiej jakości szansą opłacalności produkcji
Żywienie krów wysokowydajnych
Pasze objętościowe w żywieniu bydła
Podsumowanie wyników oceny wartości użytkowej bydła mlecznego uzyskanych
w 2011 r.
Porażenia poporodowe w hodowli bydła
Problemy zdrowotne bydła opasowego
Nowe technologie odchowu cieląt
Żywienie bydła i odchów cieląt

47
1
1

1172
31
175

1

51

1
1
1
4

30
13
23
78

Choroby układu oddechowego cieląt. Niedobory wapnia w okresie okołoporodowym
przyczyną wielu chorób przy wycieleniu

1

65

Różne systemy utrzymania zwierząt a ich dobrostan
Profilaktyka i zwalczanie chorób u prosiąt
Prawidłowe warunki utrzymania loch, prosiąt i warchlaków
Produkcja tuczników o podwyższonej jakości
Problemy zdrowotne w chlewni
Efektywna produkcja królików rzeźnych –
pasze i technologia
Wpływ dobrostanu królików na efekty produkcyjne stada
Przyzagrodowy chów gęsi
Prace wiosenne w pasiece
Jesienne prace w pasiece i pokaz wytapiania wosku
Wpływ środowiska na zdrowie pszczół
Zaplanowane na 2013 r.

2
1
1
3
6

69
43
55
97
110

1

40

1
10
1
1
1

29
244
40
33
50

1
1
1
1
1
1
1

20
20
30
20
30
30
50

PRODUKCJA ZWIERZĘCA

PRODUKCJA ROŚLINNA
Nowe odporne odmiany zbóż – ważny element integrowanej ochrony
Integrowana ochrona pszenicy ozimej i jarej w praktyce
Co w polu piszczy?
Charakterystyka 51 odmian rzepaku ozimego
Trwałe użytki zielone
Przyszłość produkcji truskawek w Polsce
Ochrona i nawożenie pomidorów gruntowych
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Temat
Wybrane zagadnienia z zakresu ochrony drzew owocowych
Kalibracja opryskiwacza polowego
Czynniki wpływające na plonowanie czereśni
Zasady tworzenia i funkcjonowania grup producentów
PRODUKCJA ZWIERZĘCA
Podsumowanie wyników oceny bydła mlecznego za 2012 rok
Nowe trendy w hodowli i chowie królików
Optymalizacja żywienia królików w świetle nowych norm
Efektywna produkcja królików rzeźnych – pasze i technologia
Przyzagrodowy chów gęsi
Ochrona i odtwarzanie rodzimych ras drobiu
Prawidłowe pozyskiwanie miodu

Liczba
szkoleń
1
2
1
12
1
1
1
1
2
1
1

Liczba
uczestników
30
40
30
150
30
25
25
40
30
20
20

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdań z realizacji rocznego programu
działalności KPODR za 2011 i 2012 r. i Programu działalności KPODR na 2013 rok.

Tabela 3
Tematyka ważniejszych konferencji w KPODR w ramach zadania
„Wprowadzanie innowacji technologicznych w produkcji roślinnej
i zwierzęcej” w latach 2011-2012 oraz zaplanowanych w 2013 roku
Temat

Liczba
uczestników

Zrealizowane w 2011 i 2012 r.
PRODUKCJA ROŚLINNA
Doskonalimy uprawę zbóż i rzepaku
Forum zbożowe

380
79

Dzień Kukurydzy - nowe spojrzenie na uprawę kukurydzy w regionie Pomorza i Kujaw

142

Dzień kukurydzy - kukurydza rośliną uniwersalną

111

Najnowsze metody uprawy i przechowywania zbóż na cele konsumpcyjne

192

Nowości w roślinach strączkowych i zbożach
Sposób na odbudowę areału roślin strączkowych w Polsce
Ocena możliwości zwiększenia areału uprawy i stosowania w żywieniu zwierząt rodzimych źródeł
białka roślinnego
Precyzyjne technologie w rzepaku

80
129
87
184

Forum nasienne

89

Ziemniaki na Kujawach i Pomorzu. Choroby ziemniaka. Podstawowe zagrożenia dla plantacji
nasiennych i towarowych

13

Nowe perspektywy dla uprawy ziemniaka na Kujawach i Pomorzu

138

Ochrona cebuli

55

Odmiany i nawożenie pomidorów gruntowych

47

Aktualna sytuacja w produkcji porzeczki czarnej w Polsce i na świecie oraz główne problemy
w uprawie

40

Aspekty uprawy roślin jagodowych

79
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Temat
Aspekty uprawy roślin sadowniczych

Liczba
uczestników
80

Technika zabiegów w sadownictwie

58

Wpływ cięcia jabłoni i grusz na plonowanie roślin

110

Optymalizacja nawadniania upraw sadowniczych w Polsce z uwzględnieniem przebiegu pogody
i zasobów wodnych gleby w głównych rejonach upraw sadowniczych

41

II Konferencja Sadownicza „Święto Czereśni”

62

Metody poprawy trwałości przechowalniczej jabłek

40

II i III Zjazd Sadowników Województwa Kujawsko-Pomorskiego

193

PRODUKCJA ZWIERZĘCA
Aktualne trendy w hodowli bydła mlecznego

118

Warunki utrzymania i profilaktyka chorób zakaźnych w stadach bydła mięsnego

71

Przyszłość wieprzowiny w Polsce – czy w oparciu o Polski Klaster Mięsny?

57

Optymalizacja produkcji trzody chlewnej i jej wpływ na produkcję żywności wysokiej jakości

42

Konferencja trzodziarska

85

W jaki sposób efektywnie zarządzać stadem świń

51

Racjonalizacja produkcji trzody chlewnej w obecnych warunkach rynkowych

55

Racjonalne żywienie szynszyli

48

Drobiarstwo w regionie kujawsko-pomorskim

40

DOBRA POLSKA GĘSINA – uwarunkowania hodowlano-produkcyjne

40

Nowe rozwiązania technologiczne w produkcji drobiarskiej zgodne z przepisami unijnymi

40

Teraźniejszość i przyszłość gęsi w Polsce

51

XX Forum Pszczelarzy

553
Zaplanowane na 2013 r.
PRODUKCJA ROŚLINNA

Nowe tendencje w hodowli odmian w zbożach i roślinach strączkowych
Integrowana ochrona pszenicy ozimej i jarej – nowe wymagania

70
100

Uprawa rzepaku

80

Forum nasienne – forum strączkowe
Produkcja roślin zbożowych i pastewnych a możliwości ich wykorzystania w konkretnej produkcji
zwierzęcej
Uprawa użytków zielonych i pasze objętościowe podstawa efektywnego żywienia bydła

50

Ochrona cebuli w praktyce

30

Perspektywy uprawy wiśni w Polsce

30

Zagrożenia w uprawie roślin sadowniczych

40

Nowości technologiczne wdrażane do sadownictwa
IV Zjazd Sadowników Województwa Kujawsko-Pomorskiego

50
70

40
100

PRODUKCJA ZWIERZĘCA
Aktualne trendy w hodowli bydła mlecznego

40

Produkcja bydła mięsnego

50
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Temat

Liczba
uczestników

Profilaktyka w produkcji prosiąt i loch

50

Organizacja produkcji świń a wyniki ekonomiczne

60

Aktualne trendy w produkcji trzody chlewnej

60

Praca hodowlana na fermie szynszyli z wykorzystaniem wzorca oceny po jego modyfikacji

35

Teraźniejszość i przyszłość produkcji drobiarskiej w Polsce

40

Polska rasa „Gęś Biała Kołudzka” – hodowla i chów
XXI Forum Pszczelarzy

40
300

Rola pszczoły miodnej w przyrodzie

30

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdań z realizacji rocznego programu
działalności KPODR za 2011 i 2012 r. i Programu działalności KPODR na 2013 rok.

W ramach zadania „Wprowadzanie innowacji technologicznych w produkcji
roślinnej i zwierzęcej” KPODR zorganizował też liczne pokazy. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy pracy maszyn rolniczych (tabela 4).
Przeprowadzono też konkursy na najlepszą odmianę ziemniaka, na najsmaczniejszą odmianę ziemniaka oraz ziemniak w tradycji kuchni Pomorza i Kujaw.
Tabela 4
Tematyka pokazów zorganizowanych w KPODR w ramach zadania
„Wprowadzanie innowacji technologicznych w produkcji roślinnej
i zwierzęcej” w latach 2011-2012 oraz zaplanowanych w 2013 roku
Temat

Liczba
uczestników

Zrealizowane w 2011 i 2012 r.
PRODUKCJA ROŚLINNA
Dni Pola

42

Nowości odmianowe w uprawie zbóż, kukurydzy, rzepaku i warzyw
Praca maszyn w polu

31
200

Pokaz pracy maszyn rolniczych podczas Dni Pola

2500

Pokaz kalibracji opryskiwacza polowego

34

Pokaz pracy maszyn do zbioru kukurydzy na kiszonkę

80

Pokaz zbioru fasolki szparagowej kombajnem

8

Prawidłowe ustalenie dawki nawozowej pod rośliny uprawne na podstawie prób glebowych

11

Wpływ pożytecznych mikroorganizmów na strukturę gleby oraz jakość sporządzanych pasz

43

PRODUKCJA ZWIERZĘCA
Uwarunkowania środowiskowe w produkcji szynszyli

44

Profilaktyka i utrzymanie zwierząt futerkowych (królików)

41

Inseminacja matek pszczelich

20
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Temat
Pokaz pracy wozu paszowego

Liczba
uczestników
38

Prace związane z prawidłowym wybieraniem ramek i wirowaniem miodu

39

Zaplanowane na 2013 r.
PRODUKCJA ROŚLINNA
Uprawa rzepaku zgodnie z technologią konkretnej firmy hodowlano nasiennej w gospodarstwie
rolnika indywidualnego
Pokaz pracy maszyn do produkcji roślinnej
Pokaz pracy maszyn do uprawy kukurydzy

25
2300
50

Rozwój wybranych gatunków chwastów

60
PRODUKCJA ZWIERZĘCA

Pokaz drobnego inwentarza

5

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdań z realizacji rocznego programu działalności KPODR za 2011 i 2012 r. i Programu działalności KPODR na 2013
rok.

Podejmowane w KPODR w ramach zadania 1 działania doradcze, takie jak:
porady kursy, szkolenia, konferencje, opracowania, lustracje w gospodarstwach,
pokazy i konkursy umożliwiły producentom rolnym zapoznanie się z najnowszą
wiedzą techniczną i technologiczną dotyczącą zarówno produkcji roślinnej jak
i zwierzęcej, umożliwiając wykorzystanie jej w gospodarstwie.
Celem zadania 2. „Upowszechnianie innowacji technicznych w ramach Centrum Techniki Rolniczej” realizowanego w KPODR w ramach Programu 1. „Transferu innowacji technologicznych” było zapoznanie rolników, zarówno teoretyczne jak i praktyczne, z najnowszymi rozwiązaniami technicznymi w urządzeniach
i maszynach wykorzystywanych w gospodarstwach rolnych. W ramach Centrum
Techniki Rolniczej w 2011 i 2012 r. zorganizowane zostały dwa szkolenia, na 2013
zaplanowano przeprowadzenie czterech. W 2011 roku uczestnicy zainteresowani
uprawą kukurydzy na dużych areałach zapoznali się z pracą kombajnu do zbioru
kukurydzy oraz transportem zebranej sieczki specjalnymi przyczepami do maszyny ładującej ją w rękaw z foli. Dużym zainteresowaniem rolników cieszyło się
szkolenie „Najnowsze rozwiązania w technice i technologii orki”, na którym mogli zapoznać się z najnowszymi pługami obracalnymi przed podjęciem decyzji
o ich zakupie. W roku 2012, w ramach szkolenia „Technologia zbioru zielonek”,
szkoleni (w większości hodowcy bydła mlecznego) zapoznali się z nowościami
technicznymi i technologicznymi, pracą sprzętu do zbioru zielonek oraz w jaki
sposób otrzymać zielonkę dobrej jakości. Na szkoleniu zorganizowanym w 2012 r.
dla rolników i młodzieży szkół rolniczych, przedstawiciele firm: Amazone, Kuhn,
Unia Group, Kverneland oraz Kawasaki (mikrociągniki) zaprezentowali sposoby
ustawiania rozsiewacza umożliwiające precyzyjny, nie przynoszący strat wysiew
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nawozów. Uczestnicy mogli samodzielnie przetestować ustawienia rozsiewaczy.
W 2013 r. odbędą się dwa szkolenia praktyczne: pierwsze dotyczyć będzie wykonywania zabiegów ochrony roślin, drugie – zastosowania agregatów uprawowych
(tabela 5).
Tabela 5
Tematyka szkoleń w ramach zadania „Upowszechnianie innowacji
technicznych w ramach Centrum Techniki Rolniczej” zorganizowanych
w KPODR w latach 2011-2012 oraz zaplanowanych w 2013 roku
Temat

Liczba
uczestników

Zrealizowane w 2011 i 2012 r.
Zbiór kukurydzy na kiszonkę

51

Najnowsze rozwiązania w technice i technologii orki

151

Technologia zbioru zielonek. Prezentacja maszyn i ciągników firm: Pöettinger i New Holland

42

Najnowsze rozwiązania w technice nawozowej

60

Zaplanowane na 2013 r.
Opryskiwacze polowe i sadownicze w ochronie roślin

100

Agregaty uprawowe w nowoczesnym gospodarstwie

100

Ciągnikowe debiuty – parametry decydujące o wyborze ciągnika

100

Zastosowanie GPS i programów komputerowych w racjonalizacji kosztów uprawy

100

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdań z realizacji rocznego programu działalności KPODR za 2011 i 2012 r. i Programu działalności KPODR na
2013 rok.

Celem zadania 3. „Prowadzenie kursów i szkoleń kwalifikacyjnych” było podniesienie kwalifikacji zawodowych rolników i osób związanych z produkcją rolniczą. Ustawa o ochronie roślin zobowiązuje producentów rolnych oraz osoby
wykonujące zabiegi ochrony roślin do posiadania odpowiednich kwalifikacji.
Dlatego KPODR prowadzi szkolenia dla tych osób kończące się egzaminem i wydaniem dokumentu potwierdzającego kwalifikacje. Szkolenia chemizacyjne są
obowiązkowe, a uzyskane uprawnienia muszą być aktualizowane co 5 lat. Tematyka szkoleń obejmuje również bezpieczeństwo i higienę pracy. W 2011 r. przeprowadzono 119 dwudniowych szkoleń, w tym dla rolników pracodawców (producentów sadowniczych), po których uprawnienia uzyskały 3663 osoby, w 2012
– 153 (uprawnienia uzyskało 4490 osób), na 2013 r. zaplanowano 152 szkolenia.
Liczba szkoleń wynika z zapotrzebowania zgłaszanego przez rolników.
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4. Podsumowanie i wnioski
Przedstawiona analiza potwierdziła, że KPODR pełni ważną rolę w regionie
dla transferu innowacji technologicznych do gospodarstw rolniczych. Pokazała,
że doradcy podejmują wiele działań mających pokonać opory rolników wobec
zmian, przybliżyć im nowe technologie produkcji i przekonać do ich wykorzystania w gospodarstwach. Działania doradcze dla transferu innowacji technologicznych do gospodarstw rolniczych w KPODR były możliwe dzięki, realizowanemu
w Ośrodku w ramach PRIORYTETU I „Poprawa konkurencyjności gospodarstw
rolnych w województwie kujawsko-pomorskim” uwzględniającemu założenia
PROW 2007-2013, programowi „Transfer innowacji technologicznych”. Program
obejmował 3 zadania: „Wprowadzanie innowacji technologicznych w produkcji
roślinnej i zwierzęcej”, „Upowszechnianie innowacji technicznych w ramach Centrum Techniki Rolniczej” oraz „Prowadzenie kursów i szkoleń kwalifikacyjnych”.
Na podstawie przeprowadzonej analizy sformułowano następujące wnioski:
1. Prace doradcze prowadzone w KPODR w analizowanym okresie dla transferu innowacji technologicznych do gospodarstw rolniczych obejmowały:
porady, szkolenia, konferencje, opracowania, lustracje w gospodarstwach,
pokazy, poletka demonstracyjne i konkursy.
2. Z dużym zainteresowaniem prowadzących gospodarstwa spotkały się działania doradcze prowadzone w ramach zadania „Wprowadzanie innowacji
technologicznych w produkcji roślinnej i zwierzęcej”. Znaczna liczba rolników skorzystała z porad, które stanowiły blisko 21% udzielonych porad
ogółem w KPODR w 2011 r. i 24% w 2012 r. Wielu rolników wzięło udział
w szkoleniach prowadzonych dla uzyskania i doskonalenia umiejętności
innowacyjnych ich uczestników, uzupełnionych przekazaniem niezbędnej
wiedzy. Stanowiły one 23% przeprowadzonych szkoleń ogółem w KPODR.
3. Spośród przeprowadzonych szkoleń związanych z produkcją roślinną największym zainteresowaniem wśród rolników cieszyły się te, które poświęcone były nowościom w uprawie kukurydzy i produkcji warzyw (kalafiora
i brokułu) oraz nawożeniu i ochronie roślin. Znaczna liczba prowadzących
gospodarstwa wzięła udział w Lokalnych Dniach Pola.
4. W szkoleniach dotyczących produkcji zwierzęcej odnotowano duży udział
rolników w tych, poświęconych produkcji mięsa wysokiej jakości, żywieniu bydła oraz warunkom utrzymania trzody chlewnej, a także tematyce
związanej z dobrostanem zwierząt. W 2012 r. wielu rolników uczestniczyło
w szkoleniach na temat przyzagrodowego chowu gęsi.
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5. W analizowanym okresie KPODR zorganizował liczne konferencje. Największy udział rolników zaobserwowano w konferencjach poświęconych
doskonaleniu uprawy zbóż i rzepaku, precyzyjnym technologiom w uprawie rzepaku oraz nowemu spojrzeniu na uprawę kukurydzy w regionie.
Duża liczba rolników wzięła udział w konferencji poświęconej odbudowie
areału roślin strączkowych oraz w konferencjach dla sadowników. W konferencjach dotyczących produkcji zwierzęcej dużą frekwencję odnotowano
w tych poświęconych: aktualnym trendom w hodowli bydła mlecznego oraz
warunkom utrzymania i profilaktyce chorób zakaźnych w stadach bydła
mięsnego a także z zakresu produkcji trzody chlewnej. Dużym zainteresowaniem cieszyło się XX Forum Pszczelarzy.
6. Bardzo wielu rolników wzięło udział w pokazach pracy maszyn rolniczych.
Zainteresowaniem cieszyły się konkursy na najlepszą i najsmaczniejszą odmianę ziemniaka.
7. Spośród szkoleń zorganizowanych w ramach programu „Upowszechnianie
innowacji technicznych w ramach Centrum Techniki Rolniczej” największą frekwencję odnotowano w poświęconych najnowszym rozwiązaniom
w technice i technologii orki.
8. W ramach zadania „Prowadzenie kursów i szkoleń kwalifikacyjnych” zorganizowano szkolenia dla zainteresowanych producentów rolnych oraz osób
wykonujących zabiegi ochrony roślin w celu uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje.
9. Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że mimo wielu
zróżnicowanych działań prowadzonych w KPODR dla transferu innowacji technologicznych do gospodarstw rolniczych, uczestnictwo rolników
w nich w analizowanym okresie było relatywnie niskie. Biorąc pod uwagę
liczbę gospodarstw w regionie działania KPODR (70,8 tys. gospodarstw4)
oraz liczbę prowadzących gospodarstwa korzystających z działań doradczych w ramach programu „Transfer innowacji technologicznych” można ustalić, że była to jednak niewielka liczba producentów rolnych. Wiele
wskazuje na to, że byli to rolnicy z gospodarstw innowacyjnych.
10. Dla ustalenia przyczyn tej sytuacji należałoby przeprowadzić bardziej szczegółowe badania z udziałem doradców i rolników. Celowe wydaje się poznanie
ich opinii.

4 Dane GUS, Warszawa 2012.
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DZIAŁANIA DORADCZE PODEJMOWANE DLA TRANSFERU INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH DO GOSPODARSTW ROLNICZYCH NA PRZYKŁADZIE KUJAWSKO-POMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

Słowa kluczowe: działania doradcze, innowacyjność, innowacje technologiczne
STRESZCZENIE

Celem opracowania było przedstawienie działań doradczych podejmowanych w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego (KPODR) dla transferu innowacji
technologicznych do gospodarstw rolniczych. Źródłem danych były dokumenty i dane
sprawozdawcze KPODR z lat 2011-2013. Ośrodek pełni ważną rolę w regionie dla transferu innowacji technologicznych do gospodarstw rolniczych. Doradcy podejmują wiele
działań (obejmujących: porady, szkolenia, konferencje, opracowania, lustracje w gospodarstwach, pokazy, poletka demonstracyjne i konkursy) mających pokonać opory rolników wobec zmian, przybliżyć im nowe technologie produkcji i przekonać do ich wykorzystania w gospodarstwach. W wyniku tego rolnicy województwa uzyskują wiedzę pozwalającą na zastosowanie innowacji w gospodarstwach.

MARIA JOLANTA ORŁOWSKA
ADVISORY ACTIONS TAKEN FOR TECHNOLOGICAL INNOVATIONS FOR FARMS ON
THE EXAMPLE OF KUJAWSKO-POMORSKI AGRICULTURAL ADVISORY CENTRE

Keywords: advisory activities, innovation, technological innovation
SUM M A RY

The aim of the study was to provide guidance activities undertaken in Kujawsko-Pomorskie Agricultural Advisory Centre for the transfer of technological innovations to the
farms. The data source was KPODR documents from the years 2011-2013. KPODR plays
an important role in the region for the transfer of technological innovations to farms.
Advisors take a lot of activities (including advice, training, conferences, studies, audits
on farms, shows, demonstrations and competitions) which aim in overcoming farmers
resistance to changes, introduce them to new production technologies and to convince
them to use the solutions on their farms. As a result, farmers of this region gain important
knowledge which allowes them to use the innovation actions on their farms.
e-mail: orjol@utp.edu.pl
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STRATEGIE ROZWOJU GMIN WIEJSKICH JAKO NARZĘDZIE
WSPOMAGANIA DZIAŁALNOŚCI TURYSTYCZNEJ
1. Wstęp
Od lat obserwuje się przemiany struktury funkcjonalnej obszarów wiejskich.
Z jednej strony maleje rola rolnictwa, a z drugiej – zwiększa się rola pozostałych
działów gospodarki. Jednym z kierunków rozwoju działalności na wsi i poszukiwania dochodów przez ludność wiejską jest działalność turystyczna, zwłaszcza
działalność agroturystyczna.
Zainteresowanie rozwojem turystyki w gminach wiejskich jest dosyć duże,
o czym może świadczyć to, że w strategiach większości tych gmin są zawarte zagadnienia rozwoju działalności turystycznej, wskazujące na preferowane kierunki
jej rozwoju i cele, które ma ona do spełnienia. Jednakże działania dotyczące rozwoju turystyki w gminach wiejskich nie zawsze są w pełni realizowane, w rezultacie nie są one pomocą, ale niespełnionym życzeniem
Biorąc pod uwagę obserwowane tendencje w niniejszym artykule podjęto próbę naświetlenia istoty systemu zarządzania rozwojem turystyki w gminie wiejskiej
i oddziaływania na jej rozwój oraz skuteczności podejmowanych działań w tym
zakresie. Celem artykułu było wskazanie, że strategie gmin wiejskich nie zawsze
są dostatecznym narzędziem rozwoju działań turystycznych, gdyż nie w pełni
uwzględniają instrumenty i uwarunkowania ich realizacji.
Przedstawione zagadnienia są przedmiotem rozważań w niniejszym artykule,
opartym na literaturze przedmiotu, wybranych strategiach 4 gmin wiejskich oraz
własnych przemyśleniach Autora. Zebrany materiał był podstawą zastosowania
metod przetwarzania danych (tj. analizy i syntezy) oraz metod wnioskowania logicznego (indukcji, dedukcji i redukcji), a następnie – napisania tekstu niniejszego artykułu.
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2. Istota systemu zarządzania rozwojem turystyki w gminie
Turystyka jest domeną gospodarki lokalnej, w której występują określone
walory turystyczne oraz zasoby społeczne, które są zdolne do uruchomienia tych
walorów i przygotowania oferty turystycznej. Odbywa się to zarówno poprzez
działania przedsiębiorców, jak i aktywność samorządu terytorialnego w zakresie
oddziaływania na podmioty gospodarcze i wzmacnianie ich zamierzeń. W związku z tym, najważniejszy szczebel kierowania gospodarką turystyczną tworzy gmina. Podkreślić należy, że gminy są najbliżej powstawania i rozwoju produktu turystycznego oraz dysponują najszerszym instrumentarium kształtowania procesów
gospodarczych i społecznych [Molenda 2011].
Zarządzanie rozwojem turystyki na szczeblu lokalnym (w powiecie i gminie)
jest jego kształtowaniem poprzez oddziaływanie na podmioty gospodarcze przez
jednostki samorządu terytorialnego i państwo. Odbywa się to za pośrednictwem
różnego typu instrumentów ekonomicznych, administracyjno-prawnych, instytucjonalnych, informacyjno-promocyjnych oraz wykorzystanie funkcji zarządzania. Istotą zarządzania na poziomie gminy jest stwarzanie ram dla ustalania celów,
podejmowania decyzji, planowania ich wdrożenia i przewidywania skutków tej
aktywności itp. przez przedsiębiorców z jej terenu, jak i inwestorów zewnętrznych. Stwarzanie ram do prowadzenia działalności i oddziaływanie poprzez instrumenty ma charakter zachęty do działań, które wpiszą się w przyjęty program
danej gminy, jakim jest jej strategia rozwoju – jako podstawowe narzędzie zarządzania obszarem i realizowania przyjętych celów.
W strategiach rozwoju gmin są zawarte cele społeczno-gospodarcze, uwzględniające rozwój i funkcjonowanie podmiotów w poszczególnych dziedzinach,
w tym w gospodarce turystycznej. Na ogół problematyka turystyczna jest dopełnieniem części gospodarczej strategii, jednym z segmentów rozwoju gminy,
uwzględniającym jej walory turystyczne i możliwości przyjęcia turystów oraz
działania na rzecz zagospodarowania turystycznego. W niektórych gminach są
opracowywane samodzielne strategie rozwoju turystyki, jako strategie kierunkowe, wynikające z ogólnej strategii rozwoju gminy. W przygotowaniu strategii należy uwzględniać integrację funkcji turystycznej z innymi funkcjami społeczno-gospodarczymi gminy [Nawrot i Zmyślony 2009; Wiatrak 2005].
Strategie rozwoju gminy, czy też turystyki w gminie, są zbiorem celów i zadań danego obszaru, przyjmowanych do realizacji w określonej perspektywie oraz
określających podmioty i instrumenty ich wdrażania. Główne cele tych strategii w zakresie rozwoju turystyki można sprowadzić do następujących [Nawrot
i Zmyślony 2009; Wiatrak 2013]:

Strategie rozwoju gmin wiejskich jako narzędzie wspomagania ...
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1. Cele ekonomiczno-społeczne, takie jak zmiana struktury funkcjonalnej danego obszaru poprzez rozwój podmiotów turystycznych i zagospodarowanie turystyczne, tworzenie nowych miejsc pracy, spadek bezrobocia itp.,
a w konsekwencji rozwój gospodarczy gminy przez turystykę, rozwój w niej
sektora usługowego i zasobów społecznych oraz jakości życia i pracy;
2. Cele środowiskowo-ekologiczne – obejmujące korzystne zmiany jakościowe
w środowisku przyrodniczym poprzez wykorzystanie naturalnych źródeł
energii, budowę infrastruktury ekologicznej, przywrócenie dawnego stanu
przyrodniczego, ochronę środowiska i eliminację jego zagrożeń itp.;
3. Cele kulturowe – zawierające ochronę dziedzictwa kulturowego gminy oraz
rewitalizację zabytków kultury materialnej i niematerialnej itp.;
4. Cele marketingowe – ukierunkowane na tworzenie produktów gminy
i kształtowanie pozytywnego jej wizerunku, zintegrowanie działań promocyjnych dla turystów i przedsiębiorców, tworzenie systemu informacji turystycznej gminy i we współpracy z sąsiednimi gminami itp.
Istotą zarządzania turystyką w gminie jest formułowanie celów w zakresie
gospodarki turystycznej, a wraz z tym przygotowanie strategii, programów i instrumentów wdrażania przyjętych celów oraz prowadzenia działalności. Dostosowanie zaś do istniejącego oddziaływania można traktować jako wynik tego zarządzania, będący wyborem przedsiębiorcy, dostosowującym się do istniejących
i przewidywanych warunków jej prowadzenia.

3. Oddziaływanie na rozwój turystyki przez gminę
Gmina może stosować różne instrumenty przygotowanych programów
i strategii rozwojowych turystyki. Instrumenty te mogą mieć charakter bierny lub
aktywny w zależności od ich rodzaju, sposobu zastosowania oraz sposobu oddziaływania (tabela 1).
Podstawą wyjścia do wspierania procesów rozwojowych w gminie stanowią
instrumenty administracyjne, które częściowo wynikają z powinności nałożonych
na gminy poprzez ustawodawcę na rzecz społeczności lokalnych, a częściowo są
następstwem ich realizacji oraz przedsięwzięć w przyjętych programach i strategiach rozwoju turystyki [Panasiuk 2010]. I tak obowiązek przygotowania planu
zagospodarowania przestrzennego w gminie jest podstawą porządkowania działalności prowadzonej w gminie, w tym zwłaszcza działalności turystycznej oraz
ochrony walorów turystycznych. Plan ten jest zwykle wykorzystywany przy opracowaniu programów i strategii rozwoju turystyki. Z kolei ewidencja bazy noclegowej i biur podróży pozwoli wskazać, jakie są podmioty turystyczne w gminie, ja-
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kiego rodzaju świadczą usługi itd. Informacje te, jak również badanie i monitorowanie działań związanych z rozwojem bazy turystycznej i ruchem turystycznym
są wykorzystywane w planowaniu rozwoju turystyki w gminie, w tym w opracowaniu procedur aplikowania o środki unijne na cele turystyczne.
Instrumenty organizacyjne ułatwiają wypełnianie zadań administracyjnych,
będąc ich wynikiem. Aktywność w tym zakresie zależy od zaangażowania kierujących gminą w jej rozwój. W tym celu mogą powstawać instytucje i organizacje
nakierowane na realizację przyjętych programów i strategii (np. agencje rozwoju).
Ponadto gmina może inspirować powstawanie organizacji społecznych (np. fundacji), jak też uczestniczyć w działaniach instytucji i organizacji wspierających
rozwój turystyki w gminie (np. w stowarzyszeniach agroturystycznych). Inny rodzaj działań organizacyjnych gminy w zakresie turystyki to zawiązywanie sojuszy
z innymi samorządami, instytucjami i przedsiębiorstwami, czy też umożliwienie
przedsiębiorcom zajmującym się działalnością turystyczną kontaktów z organizacjami, które mogą wspomóc prowadzenie tej działalności turystycznej (np.
z systemem doradztwa), jak również z innymi przedsiębiorcami turystycznymi
[Gołembski 2002; Kornak i Rapacz 2001; Panasiuk 2010].
Tabela 1
Bierne i aktywne instrumenty zarządzania gospodarką turystyczną w gminie
Instrumenty bierne

Instrumenty aktywne

Instrumenty administracyjne
Ewidencja bazy noclegowej;
Ewidencja biur podróży;
 Procedury aplikowania o środki
unijne na cele turystyczne;
 Plan zagospodarowania
przestrzennego;
 Opracowanie programów i strategii
rozwoju turystyki.






Wdrażanie programów i strategii
rozwoju turystyki.

Instrumenty organizacyjne
Tworzenie Lokalnych Organizacji
Turystycznych (LOT);
 Monitoring rynku turystycznego.


Aktywna współpraca podmiotów LOT
i z ROT (Regionalnymi Organizacjami
Turystycznymi);
 Współpraca między gminami i powiatami;
 Współpraca z organizacjami i instytucjami
w gminie, powiecie, województwie i kraju
(np. z ośrodkiem doradztwa rolniczego,
szkołami);
 Tworzenie struktur klastrowych.
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Instrumenty kadrowe


Wydawanie uprawnień zawodowych.



Szkolenie kadr turystycznych
samorządowych i branży turystycznej.

Instrumenty ekonomiczne


Podatki lokalne;



Ulgi podatkowe;



Opłata lokalna.



Promocja turystyki;



Tworzenie oferty turystycznej;



Inwestycje turystyczne;



Kształtowanie marki turystycznej;



Partnerstwo publiczno-prywatne.

Źródło: Adaptowano z [Panasiuk 2010, s. 25].

Kolejne instrumenty kadrowe obejmują działalność dotyczącą działań edukacyjnych w zakresie kadr dla osób zajmujących się bezpośrednio działalnością
turystyczną, jak i dla osób pracujących lub zamierzających pracować w różnego
rodzaju instytucjach wspierających rozwój turystyki (w tym w urzędzie gminy)
[Gołembski 2002]. Instrumenty kadrowe są rozwinięciem instrumentów organizacyjnych wspierających działania w branży turystycznej i mają na celu ułatwiać
działania różnego rodzaju instytucjom prowadzącym szkolenia w zakresie turystyki dla zainteresowanych mieszkańców gminy. Współpraca ta może być związana z konkretnymi organizacjami, takimi jak np. stowarzyszenia turystyczne,
ośrodki doradztwa rolniczego w gminach rolniczych, centra i ośrodki rozwoju
gospodarczego itp.
Ostatnią grupę instrumentów wspierania turystyki stanowią instrumenty ekonomiczne, które ściśle są związane z omawianymi instrumentami, gdyż wynikają z nich, określając rodzaj i intensywność wsparcia. Instrumenty ekonomiczne
z jednej strony obejmują narzędzia stricte ekonomiczne – jak ulgi podatkowe,
pomoc w uzyskiwaniu kredytów na preferencyjnych warunkach itp., a z drugiej
strony – instrumenty marketingowe, obejmujące promocję turystyki w gminie
przy pomocy różnych środków (np. katalogi, banery itp.), informację gospodarczą, tworzenie oferty turystycznej gminy i marki produktów itd. [Wiatrak 2005].
Ponadto należy tutaj uwzględnić bezpośrednie inwestowanie – zwłaszcza w rozwój infrastruktury lub wchodzenie a’portem do spółek gospodarczych i organizacji społecznych, które zajmują się turystyką w gminie.
Zakres stosowania poszczególnych instrumentów do rozwoju turystyki jest
zróżnicowany w zależności od posiadanych walorów turystycznych i dotychczasowego stopnia rozwoju tej działalności w gminie. Zastosowanie ich zależy także od przyjętych programów i strategii rozwojowych w tym zakresie oraz moż-
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liwości danej gminy sfinansowania działań w zakresie turystyki (np. inwestycji
obejmującej budowę szlaku turystycznego). Ponadto należy dążyć do tego, aby
poszczególne instrumenty były powiązane ze sobą i tworzyły system wzajemnie dopełniających się zadań. Takie powiązanie powinno powstawać na etapie
przygotowania programów i strategii rozwojowych turystyki, w których powinni uczestniczyć mieszkańcy gminy, a co najmniej zainteresowani prowadzeniem
działalności turystycznej. Uwzględnić też należy stosunek ludności gminy do jej
rozwoju poprzez aktywizację gospodarki turystycznej [Gołembski 2002; Kornak
i Rapacz 2001]. Mieszkańcy gminy powinni mieć świadomość w jaki sposób tworzony produkt turystyczny wpłynie na jakość i sposób ich życia, jakie osiągną
z tego korzyści, a jakie też będą koszty (w tym koszty społeczne) [Molenda 2011].
Uspołecznienie przygotowania programów i strategii rozwojowych turystyki
w gminie ułatwia dalsze działania, gdyż wytyczone są uzgodnione plany działania,
które na etapie powstawania pozwoliły wyeliminować wiele barier rozwojowych,
a przede wszystkim uzyskać konsensus w podstawowych kierunkach rozwoju turystyki. Uspołecznienie to powinno także sprzyjać zrównoważonemu rozwojowi
turystyki.

4. Kierunki i uwarunkowania rozwoju turystyki w świetle wybranych
strategii gmin wiejskich
Kierunki rozwoju turystyki i podejmowanych działań w tym zakresie są zróżnicowane w strategiach rozwojowych poszczególnych gmin. Podobnie jest z instrumentami wdrażania tych działań. Zróżnicowanie to zależy przede wszystkim
od oczekiwań interesariuszy (zwłaszcza władz gminy), jak też od możliwości
rozwoju turystyki – uwarunkowanymi walorami turystycznymi, zagospodarowaniem turystycznym gminy i środkami finansowymi przeznaczonymi na rozwój
turystyki. Podkreślić należy, że nie zawsze te oczekiwania są adekwatne do posiadanych zasobów, jak też do zastosowanych środków [Wiatrak 2013]. Przykładem
takich zróżnicowanych podejść do rozwijania działań turystycznych mogą być
następujące wybrane strategie gmin wiejskich:
1. Gmina Bałtów w woj. świętokrzyskim, przygotowała strategię w ramach Lokalnej Grupy Działania obejmującej 9 gmin, w której określono [Lokalna 2008]:
– działania na rzecz stworzenia warunków do atrakcyjnego wypoczynku i rekreacji turystom,
– tworzenie nowych produktów turystycznych,
– budowę infrastruktury turystycznej,
– świadczenie doradztwa i prowadzenie szkoleń z zakresu biznesu turystycznego,
– promocję obszaru, jego walorów i oferty turystycznej,

Strategie rozwoju gmin wiejskich jako narzędzie wspomagania ...

77

– badanie rynku turystycznego gminy i przekazywanie wyników interesariuszom,
– zapewnienie warunków efektywnej sprzedaży lokalnych produktów turystycznych, w tym internetowego systemu rezerwacji.
W strategii tej określono nie tylko misję i cele działania, ale także zróżnicowane
instrumenty oddziaływania, które sprawdziły się w gminie w poprzednich latach.
W 2004 roku z inicjatywy mieszkańców tej gminy uruchomiono park jurajski, nawiązujący do miejscowych odkryć geologicznych. Park ten powiązano z różnymi
atrakcjami dla turystów powstającymi w kolejnych latach, jak np. ze zwierzyńcem
bałtowskim, spływem tratwami, edukacją dla dzieci szkolnych itd. W rezultacie
park ten stal się wizytówką gminy, do której corocznie przyjeżdża ponad 300 tys.
turystów z całej Polski [http://www.juraparkbaltow.pl]. Gmina w realizacji działań
turystycznych zastosowała większość z instrumentów biernych i aktywnych zawartych w tabeli 1.
2. Gmina Wielka Wieś w woj. małopolskim, w której przyjęto następujące cele
w zakresie turystyki [Strategia 2007]:
– rozwój turystyki i agroturystyki,
– rozwój infrastruktury turystycznej,
– zintegrowana promocja atrakcji turystyczno-rekreacyjnych gminy.
Jednocześnie określono, że wdrożenie strategii będzie możliwe poprzez:
– przygotowanie i wdrożenie systemu preferencji dla inwestorów w turystykę
w gminie,
– szkolenia z zakresu turystyki wiejskiej i prowadzenie agroturystycznego biznesu,
– inwestowanie w bazę turystyczną,
– system informacji oraz promocję lokalnych i regionalnych produktów turystycznych itp.
W przygotowanym dokumencie określono kierunki rozwoju turystyki w gminie, z nastawieniem na turystykę świąteczną, uwzględniającą podmiejski charakter gminy. Jednocześnie określono narzędzia jej wdrażania, uwzględniające duże
zaangażowanie gminy w realizację przedsięwzięć turystycznych, poczynając od
szkoleń i informacji, poprzez inwestycje infrastrukturalne, a kończąc na systemie
preferencji dla inwestorów. Sposób określenia realizacji przyjętych celów w zakresie rozwoju turystyki w omawianej gminie jest właściwy, z wyjątkiem określenia
sposobu korzystania ze środków unijnych. Gmina przede wszystkim zastosowała
instrumenty bierne, natomiast mniejsze znaczenie mają instrumenty aktywne.
3. Gmina Teresin w woj. mazowieckim, w której przyjęto następujące cele w zakresie rozwoju turystyki [Strategia 2008]:
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– tworzenie bazy materialnej dla rozwoju turystyki pielgrzymkowej, związanej z Niepokalanowem,
– szkolenia dla rolników zainteresowanych prowadzeniem gospodarstw agroturystycznych,
– wspieranie rozwoju bazy turystycznej.
Z analizy strategii wynika, że: cele i działania w zakresie rozwoju turystyki mają
charakter zbyt ogólny, nie wskazują co będzie wspierane i jakimi instrumentami. I tak
np. jednym z celów operacyjnych strategii gminy jest jej promocja, ale przy jej omawianiu nie wspomina się o promocji atrakcji turystycznych, w tym o turystyce pielgrzymkowej do Niepokalanowa. Nie wiadomo też w jaki sposób będzie przebiegało
finansowanie podjętych działań ze środków Unii Europejskiej. Oznacza to, że strategia
ma bardziej życzeniowy charakter, gdyż brakuje instrumentów jej wdrażania i poparcia mieszkańców dla przyjętych działań. Tymczasem preferowane kierunki rozwoju
turystyki pielgrzymkowej i agroturystyki powinny być wyeksponowane, uwzględniając zarówno poszczególne jej segmenty, jak i narzędzia ich wspierania. W strategii
w małym stopniu uwzględnia się rozwój turystyki świątecznej, a gmina jest położona
w pobliżu aglomeracji warszawskiej i aglomeracji łódzkiej. W realizacji działań turystycznych w gminie zastosowano połowę instrumentów biernych i wybrane instrumenty aktywne – obejmujące szkolenia i częściowo nakłady inwestycyjne.
4. Gmina Juchnowiec Kościelny w woj. podlaskim, w której przyjęto następujące
cele w zakresie turystyki [Strategia 2009]:
– rozwój agroturystyki,
– rozwój turystyki i rekreacji, w tym ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych i rowerowych,
– tworzenie bazy do wypoczynku i aktywnej turystyki itp.
Omawiana strategia ma charakter ogólny. Nie określa się w niej szerzej kierunków rozwoju turystyki, z wyjątkiem agroturystyki, jak i sposobu ich finansowania. Jednakże niewiele miejsca poświęcono agroturystyce i poszczególnym
jej segmentom. Nie wspomina się też o turystyce świątecznej, chociaż gmina jest
położona w sąsiedztwie Białegostoku. Jedynie działania w zakresie rekreacji można powiązać z turystyką świąteczną. Ponadto, w omawianej strategii nie określono instrumentów jej wdrażania, brakuje też działań, które są nakierowane na
przedsiębiorców prywatnych w turystyce. Natomiast wskazane działania dotyczą
przede wszystkim rekreacji, brakuje zaś działań obejmujących rozwój turystyki
w gminie, w tym agroturystyki. Nie wspomina się też o akceptacji tych działań
przez społeczność gminy. Realizacja strategii jest związana tylko z częścią instrumentów biernych, brakuje natomiast wykorzystania instrumentów aktywnych.
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5. Wnioski
Z przeprowadzonych rozważań wynika m. in., że:
– aktywność w zakresie realizacji działań turystycznych zawartych w strategii
rozwoju gmin jest zróżnicowana w przekroju badanych gmin,
– zróżnicowanie to jest następstwem różnych czynników, w tym wynikających ze sposobu przygotowania strategii rozwojowych gmin, a zwłaszcza
niedostatecznego uwzględniania instrumentów ich realizacji oraz liczenia
na środki zewnętrzne, zwłaszcza o charakterze pomocowym,
– w strategiach badanych gmin wiejskich na ogół uwzględnia się instrumenty
bierne wdrażania strategii i to jeszcze nie zawsze w pełnym zakresie (jak
w gminie Juchnowiec Kościelny), natomiast instrumenty aktywne mają niewielkie znaczenie (z wyjątkiem Gminy Bałtów i częściowo Wielka Wieś),
– w gminach, które stosują instrumenty aktywne, jak Bałtów i Wielka Wieś,
działania w zakresie turystyki są realizowane, czego efektem jest rozbudowa
bazy turystycznej i przyjazd turystów,
– aby strategie gminy były narzędziem rozwoju turystyki w gminie, to powinny określać kierunki jej rozwoju i związane z nimi środki działania
(w postaci rozwoju infrastruktury, zachęt, instrumentów polityki, gwarancji
itp.), możliwe do wykorzystywania przez mieszkańców w procesie zagospodarowania posiadanych zasobów i możliwych do uzyskania (np. przez zakup ze środków z kredytu), jak również przez inwestorów z zewnątrz.
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STRESZCZENIE

Na treść artykułu – opartego na literaturze przedmiotu i analizie 4 strategii rozwoju
gmin wiejskich – składają się następujące zagadnienia: istota systemu zarządzania rozwojem turystyki w gminie, oddziaływanie na rozwój turystyki przez gminę oraz kierunki
i uwarunkowania rozwoju turystyki w świetle wybranych strategii gmin wiejskich. Celem
artykułu było wskazanie, że strategie gmin wiejskich nie zawsze są dostatecznym narzędziem rozwoju działań turystycznych, gdyż nie w pełni uwzględniają instrumenty i uwarunkowania ich realizacji.
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In article – based on the literature and analysis of four strategies of rural development
– were discussed the following problems: essence of the management of tourism development in the community, impact the municipality on tourism development and also the
directions and conditions for the development of tourism in light of the strategy for rural
communities. The aim of this article was indication, that strategies rural communities are
not always sufficient tool for the development of tourism activities, because it does not
fully take into account the instruments and conditions of their implementation.
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Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

FORMY ODDZIAŁYWANIA WŁADZ GMINNYCH NA ROZWÓJ
AGROTURYSTYKI NA PRZYKŁADZIE GMINY PODDĘBICE
1. Wstęp
Dla wielu gmin w Polsce, szczególnie dla tych typowo rolniczych położonych w atrakcyjnych pod względem przyrody i krajobrazu regionach dużą szansą
ożywienia jest rozwój agroturystyki. Jest ona bowiem jednym ze sposobów alternatywnego wykorzystania potencjału gospodarstw rolniczych oraz aktywizacji wiejskich społeczności lokalnych. Jeśli agroturystyka się rozwija to korzyści
dostrzegane są głównie przez mieszkańców wsi, którzy w agroturystyce upatrują
możliwość wykorzystania wolnych zasobów, dodatkowe miejsca pracy a także
źródła dodatkowych dochodów. Można zauważyć, że coraz częściej agroturystyka
jest zauważana także prze samorządy gmin, które widzą w niej szansę na poprawę warunków życia rodzin rolniczych, dodatkowe źródła dochodów w swoich
budżetach, a także wzrost zainteresowania ludności rozwojem lokalnym. Analizując praktyczne działania władz gminnych na rzecz rozwoju agroturystyki można uznać, że są niewystarczające, czego wyraz dają strategie rozwoju wielu gmin
w Polsce. W strategiach tych albo nie wspomina się o rozwoju agroturystyki lub
bardzo rzadko opracowuje się programy rozwoju turystyki wiejskiej. Jednak są
takie samorządy gminne, które podejmują różnorodne działania w aspekcie rozwoju agroturystyki. Przykładem takiej gminy jest gmina Poddębice w województwie łódzkim. Celem opracowania jest ukazanie możliwości oddziaływania gminy
na rzecz rozwoju agroturystyki oraz korzyści i barier z tym związanych w ujęciu
literatury przedmiotu i analizy przypadku – Gminy Poddębice.
2. Istota agroturystyki i jej wpływ na rozwój obszarów wiejskich
Agroturystyka jest częścią turystyki wiejskiej. Ofertą jej jest pobyt w gospodarstwie (zakwaterowanie), który może być połączony (zależnie od warunków)
z całodziennym wyżywieniem lub możliwością zakupu świeżych produktów z go-
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spodarstwa do samodzielnego przyrządzania posiłków. Agroturystyka to również
wypożyczenie konia, bryczki, sprzętu sportowego, organizowanie kuligów, sprzedaż wyrobów rzemieślniczych itp. oraz umożliwienie wędkowania, zajęcia się myślistwem, zbierania i suszenia ziół, owoców i grzybów, jazdy konnej itd., jeśli jest
to związane z gospodarstwem rolniczym [Wiatrak 1996].
Rozwój agroturystyki wiąże się z koniecznością przystosowania miejscowości
(regionu) do istniejących potrzeb w zakresie turystyki, przez co pobudza ich rozwój gospodarczy. Warto więc zwrócić uwagę na ekonomiczno-społeczny sens rozwoju agroturystyki. Charakteryzują go m.in. następujące cele [Gaworecki 2003]:
 stymulacja rozwoju gospodarstw rolnych świadczących usługi turystyczne
oraz miejscowej infrastruktury;
 aktywizacja miejscowego rynku pracy;
 rozbudowa i modernizacja zasobów mieszkaniowych rolników;
 dodatkowe dochody dla rolników i budżetów lokalnych;
 stabilizacja ludzi młodych w gospodarstwach rolnych, ochrona walorów turystycznych;
 stworzenie możliwości wypoczynku, zwłaszcza dla osób mniej zamożnych;
 wzrost poziomu kulturalnego mieszkańców wsi.
Agroturystyka pełni wiele funkcji, wśród których warto zwrócić uwagę na następujące [Sznajder, Przezbórska 2006]:
 przełamywanie recesji gospodarczej, umożliwienie rewitalizacji terenów
wiejskich i rewaloryzacji środowiska wiejskiego w wyniku awansu społecznego i ekonomicznego ludności;
 wspomaganie rozwoju społeczno-ekonomicznego terenów położonych
w niekorzystnych warunkach, dywersyfikacja działalności gospodarczej na
terenach wiejskich; stworzenie warunków i możliwości dla rozwoju innych
działalności na wsi;
 przeciwdziałanie masowemu odpływowi ludności z terenów wiejskich oraz
wyludnianiu się terenów wiejskich;
 estetyzacja wsi;
 wykorzystanie starych, często nie użytkowanych budynków lub ich części;
 możliwość ożywienia wiejskich tradycji, powracanie do tradycji i kultury
ludowej, pełniejsze wykorzystanie i ożywienie niektórych obiektów na wsi
(domy kultury, hale sportowe);
 zwiększenie dbałości o środowisko naturalne, ochronę przyrody, stwarzanie
środowiska bardziej przyjaznego turystom;
 stworzenie możliwości spotykania innych ludzi, nawiązywania kontaktów
i więzi społecznych.
Poza cechami społeczno-ekonomicznymi ważne są również cechy społeczno-kulturalne rozwoju agroturystyki z punktu widzenia rolników i mieszkań-
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ców wsi, które wiążą się przede wszystkim z [Majewski i Lane 2001, Agroturyzm
1993]:
 aktywnością społeczności wiejskiej;
 integracją środowiska wiejskiego w realizacji przedsięwzięć turystycznych;
 rozwojem samorządności lokalnej, ale w powiązaniu z celami ponadlokalnymi, zgodnie z zasadą „myśleć globalnie, działać lokalnie”;
 wykształcaniem przywództwa w środowisku wiejskim;
 ponownym zainteresowaniem przez mieszkańców wsi i turystów zabytkami
i tradycjami wsi, które sprzyja zachowaniu dziedzictwa kulturowego;
 promocją kontaktów kulturowych, wzajemnego zrozumienia i współpracy
pomiędzy turystami a mieszkańcami wsi;
 kontaktem z innymi wzorcami kultury;
 rozwojem osobowości mieszkańców wsi;
 poprawą jakości życia społeczności wiejskich.
Agroturystyka dostarcza korzyści dla wsi a także dla turystów (rysunek1).
Agroturystyka – wymagania i korzyści

Rysunek 1

Źródło: [Kmita E. (1994): Agroturystyka jako szansa aktywizacji społeczno-gospodarczej środowisk wiejskich, Zagadnienia Doradztwa Rolniczego nr 2].
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3. Charakterystyka gminy Poddębice
Gmina Poddębice [Gmina Poddębice 2013] położona jest w centralnej Polsce, w województwie łódzkim. Sąsiaduje z pięcioma gminami powiatu poddębickiego: Dalikowem, Pęczniewem, Uniejowem, Wartkowicami, Zadzimiem.
Zajmuje obszar 22 500 ha i zamieszkuje ją ponad 16 tysięcy osób, z czego połowa to mieszkańcy Poddębic. Gmina Poddębice posiada dogodne warunki
komunikacyjne. Przez miasto przebiega droga krajowa nr 72 i wojewódzka nr
703. W odległości 12 km od miasta znajduje się autostrada A2, a w odległości
37 km Port Lotniczy im. Władysława Reymonta w Łodzi. Poddębice położone
są niezwykle malowniczo na wzniesieniu, uwieńczone renesansową sylwetką Kościoła. U podnóża rozciąga się rzeka Ner, a wokół pierścień lasów obejmujący
powierzchnię 5 tys. ha. Gmina jest w 100% zwodociągowana, a miasto prawie
w 100% skanalizowane, co stanowi zdecydowane udogodnienie w życiu mieszkańców oraz stwarza dogodne warunki dla potencjalnych inwestorów. Dzisiaj
mimo rolniczego charakteru gminy działa na jej terenie ponad 900 podmiotów
gospodarczych, z czego połowa w handlu. Następne 25% prowadzi działalność
produkcyjną, a pozostałe świadczą usługi remontowo-budowlane, gastronomiczne i transportowe. Do najbardziej rozwiniętych i nadal rozwijających się branż
należy zaliczyć: odzieżową, spożywczą, obuwniczą i budowlaną. W Poddębicach
funkcjonuje jedna z największych w Polsce instalacja słoneczna – solary. Gmina Poddębice kompleksowo wykorzystuje w realizowanych inwestycjach odnawialne źródła energii przynoszące wymierne korzyści ekologiczne i energetyczne.
Poddębice położone są na terenach bogatych w złoża wód termalnych o właściwościach energetycznych i leczniczych, które w przyszłości zostaną wykorzystane
na potrzeby związane z rehabilitacją i odnową biologiczną. Nowo wybudowany
obiekt poddębickiego szpitala stanowić będzie Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne. Dysponuje bowiem odpowiednią bazą ze sprzętem, salami do rehabilitacji
i jest przystosowany na potrzeby balneologii. W pobliżu mieści się ośrodek sportowy z otwartymi basenami, a w niedalekiej odległości kompleks wodny. Uprawianiu aktywnych form rekreacji służą w Poddębicach hale sportowe, sale gimnastyczne, euroboisko, boisko wielofunkcyjne, boisko do plażowej piłki nożnej
(beach soccera) oraz stadion sportowy.
Poddębice od czterech lat organizują zawody w plażowej piłce nożnej (beach
soccera). W tym celu wybudowano boisko do gry w plażową piłkę nożną, zorganizowano Regionalne Mistrzostwa Beach Soccera, Turnieje Regionalne i przede
wszystkim Finały Europejskiej Ligi Grupy B, za organizację których Poddębice
otrzymały nagrodę od Europejskiej Federacji Beach Soccera w Barcelonie. Miasto
odwiedziły wówczas drużyny z Grecji, Anglii, Ukrainy i Polski. W 2007 roku od-
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były się Eliminacje V Mistrzostw Polski oraz finały V Pucharu Polski. Poddębice
zyskały miano regionalnego promotora gry w piłkę plażową i prekursora sportów
plażowych Polsce. Wszystko to sprawia, że Poddębice są przyjazne i otwarte dla
ludzi, a dziennikarze określili je mianem „Miasta Słońca”.
Walorów w gminie Poddębice nie brakuje. Należą do nich [Gmina Poddębice,
2013]:
– Rezerwat przyrody „Dąbrowa Napoleonów”. Jest to rezerwat leśny znajdujący się przy trasie Poddębice-Uniejów. Został on utworzony w celu ochrony
około stuletniej świetlistej dąbrowy oraz mieszanego boru z bujnym runem,
w którym występuje wiele gatunków rzadkich i chronionych roślin.
– Stawy rybne w miejscowości Byczyna, które można polecić amatorom wędkowania i wypoczynku nad wodą;
– Stadnina koni i boisko do minigolfa w miejscowości Niewiesz, w niedalekiej
odległości od Poddębic.
Na terenie Gminy Poddębice funkcjonują szlaki turystyczne piesze i rowerowe.
Planowana jest trasa szlaku konnego. W roku bieżącym nastąpi jego otwarcie. Szlaki
mają na celu zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy, kultywowanie tradycji
i dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacanie wiedzy o regionie. Sieć szlaków turystycznych ma łączyć najatrakcyjniejsze krajoznawczo miejsca, z uwzględnieniem
bazy gastronomicznej i noclegowej, a mianowicie[Gmina Poddębice, 2013]:
1. Szlak pieszy im. Marii Konopnickiej Poddębice-Bronów (kolor niebieski). Przewiduje się przebudowę istniejącego szlaku. Trasa zostanie zmieniona tak, by
przechodziła przez Rezerwat Dąbrowa Napoleonów i omijała tereny podmokłe. Szlak będzie oznakowany jako pieszy z możliwością przejazdu rowerem.
2. Szlak rowerowy „Do Gorących Źródeł”. (kolor niebieski). Trasa szlaku przebiega przez Gminy: Poddębice, Dalików, Pęczniew, Uniejów, Wartkowice i Zadzim. Łączna długość wynosi 136,5 km. Po terenie Gminy Poddębice - 31 km.
3. Szlak rowerowy „Po Ziemi Poddębickiej”. (kolor zielony). Długość szlaku wynosi 131,7 km. Na terenie Gminy Poddębice - 37,6 km.
4. Szlak konny im. Mjr Henryka Dobrzyńskiego „Hubala” (kolor czerwony). Trasa
szlaku przebiega przez teren całego województwa łódzkiego w dwóch pętlach:
zewnętrznej liczącej 1087 km i wewnętrznej – 270 km. Szlak skierowany jest do
miłośników turystyki i rekreacji jeździeckiej.
4. Pośrednie formy oddziaływania władz lokalnych na rozwój agrotu-

rystyki

Samorządy gminne mogą być podmiotem wspomagającym rozwój lokalnej
gospodarki turystycznej, w tym agroturystycznej, dzięki różnym lokalnym in-
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strumentom. Umożliwia to przede wszystkim realizację takich celów jak [Kiryluk
2003]:
 opracowanie i realizacja długookresowych programów rozwoju turystyki
(strategii), w tym agroturystyki,
 opracowanie kierunków i zasad zagospodarowania turystycznego gminy,
 realizacja inwestycji infrastrukturalnych,
 rozwijanie systemu informacji i promocji turystycznej,
 rozwijanie doradztwa oraz wspieranie szkoleń z zakresu turystyki i rekreacji.
Według Nawrockiej władze lokalne, przy pomocy różnych instytucji np.
ośrodków doradztwa rolniczego, powinny podjąć działania na rzecz kształtowania świadomości agroturystycznej mieszkańców. Przejawiać się to może m. in.
[Nawrocka 2001] w:
– odpowiednim kształtowaniu świadomości społeczności lokalnej w zakresie
istniejących walorów przyrodniczych i antropogenicznych w gminie,
– popularyzowaniu idei rozwoju agroturystyki, poprzez ukazywanie jej skutków pozytywnych,
– wykreowaniu aktywności zamieszkałej w gminie ludności w zakresie podejmowania działalności agroturystycznej.
Głównym inicjatorem opisywanych działań w tym zakresie jest Stowarzyszenie Agroturystyczne Ziemi Poddębickiej oraz Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Poddębicach, które aktywnie uczestniczą w kreowaniu produktu agroturystycznego na terenie gminy. W gminie nie ma długookresowych doświadczeń
związanych z działalnością agroturystyczną. Jej rozwój przypada na lata dziewięćdziesiąte. Obecnie na terenie gminy działa 25 gospodarstw oferujących swoim
gościom 156 miejsc noclegowych [Stowarzyszenie 2013]. Stowarzyszenie Agroturystyczne Ziemi Poddębickiej zajmuje się działalnością promocyjną walorów
turystycznych gminy. Główne cele Stowarzyszenia to [Statut 2006]:
1. Podejmowanie wszelkiego rodzaju działań prowadzących do rozwoju gospodarstw rolnych, podniesienia poziomu życia mieszkańców wsi, zmniejszenia bezrobocia wśród rolników oraz stworzenie wizerunku gminy nowoczesnej i dobrze zarządzanej, w której warto inwestować, i w której można
wypocząć w nowoczesnych gospodarstwach agroturystycznych.
2. Popieranie rozwoju agrobiznesu na terenie działania Stowarzyszenia w formie:
– zbieranie informacji na temat form agrobiznesu w gminach polskich
i zagranicznych;
– propagowanie zgromadzonych doświadczeń wśród członków Stowarzyszenia.

Formy oddziaływania władz gminnych na rozwój agroturystyki ...

87

3. Popieranie rozwoju kultury ludowej szczególnie związanej z rejonem działania Stowarzyszenia.
4. Prowadzenie działalności reklamującej walory klimatyczne i kulturalne regionu.
5. Gromadzenie danych na temat istniejących możliwości rozwoju bazy agroturystycznej regionu.
6. Prowadzenie działalności reklamowo – informacyjnej na temat możliwości
wypoczynkowo – rekreacyjnych regionu.
7. Informowanie członków Stowarzyszenia o możliwościach uzyskania kredytów na cele Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz aktywne starania o uzyskanie jak najkorzystniejszych warunków przy zawieraniu umów
kredytowych.
8. Stworzenie warunków stymulujących tworzenie miejsc pracy dla mieszkańców regionu w ramach rozwoju małej przedsiębiorczości.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez [Statut 2006]:
 wszechstronne propagowanie metod i technik stosowanych w zakresie działalności agroturystycznej,
 współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia,
 współpracę z osobami i instytucjami w zakresie informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie agroturystyki,
 doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną oraz szkolenie członków
Stowarzyszenia,
 inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia,
prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez
aktywność kulturalną i towarzyską.
Obecnie, zgodnie z informacjami zawartymi w Planie Rozwoju Lokalnego
w Gminie Poddębice, rozwój wszelkich form turystyki może odbywać się zgodnie
z zasadami zrównoważonego rozwoju. Każdy prowadzący gospodarstwo agroturystyczne jest zatem świadomy, iż ta forma działalności może się rozwijać zgodnie
z możliwościami środowiska i powinna dążyć do zapewnienia warunków, które w pełni będą eksponowały walory krajobrazu wsi. Można zauważyć, że często
dbałość o zachowanie środowiska naturalnego w stanie nienaruszonym powoduje
duże zainteresowanie wśród określonej grupy turystów. Jednym z problemów zapisanych w planie rozwoju lokalnego gminy Poddębice jest słabo rozwinięta baza
noclegowa (obiektów hotelowych, pokoi, obiektów weekendowych), baza agroturystyczna, gastronomiczna oraz okołoturystyczna [Plan 2008-2015]. Można też
zdiagnozować niedostateczne zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i obiektów dziedzictwa kulturowego.

88

Katarzyna Karbowiak

Oceniając potencjał turystyczny gminy na podstawie przygotowanego Planu
Rozwoju Lokalnego za główne atuty można uznać [Plan 2008-2015]:
– walory przyrodnicze i klimatyczne;
– bogate źródła wód geotermalnych;
– warunki krajobrazowe sprzyjające rozwojowi agroturystyki;
– możliwość wykorzystania lasów otaczających miasto jako miejsca wypoczynku;
– warunki do rozwoju turystyki rowerowej, pieszej oraz wędkarstwa;
– walory kulturowe: bogata historia, folklor, kultywowanie tradycji, zabytki;
– imprezy sportowe o znaczeniu wojewódzkim i ogólnokrajowym;
– funkcjonowanie punktu informacji turystycznej.
Według tego opracowania do niekorzystnych stron można zaliczyć [Plan
2008-2015]:
– małą atrakcyjność Poddębic jako ośrodka kulturalno-rekreacyjnego;
– brak spójnego produktu gminy;
– słabo rozwiniętą bazę noclegową i gastronomiczną oraz infrastrukturę
okołoturystyczną;
– słabo wykorzystany potencjał źródeł wód geotermalnych;
– niedostatecznie rozwiniętą współpracę z sąsiednimi gminami w zakresie
promocji.
Zdaniem władz gminy warunkiem niezbędnym, który musi być spełniony, aby
turyści chętnie odwiedzali gminę, jest odpowiednie zaprezentowanie wszystkich
naturalnych zasobów, walorów przyrodniczych, kulturalnych.
Wszechstronnej promocji gminy służy Punkt Informacji Turystycznej, który powstał w 2004 roku w Czytelni Biblioteki Publiczno-Powiatowej. Posiadany
przez Bibliotekę księgozbiór, pomoce multimedialne (atlasy, plany miast, encyklopedie na płytach CD), jak również stały dostęp do Internetu ułatwiają pracę
Punktu. Dzięki profesjonalnej obsłudze można szybko uzyskać informacje o gminie, ciekawych miejscach do zwiedzenia, odbywających się imprezach kulturalnych oraz o dostępnych miejscach noclegowych.
Generalnie rozwojowi turystycznemu gminy doskwiera głównie brak środków
finansowych. W gminie brakuje też odpowiednich specjalistów w dziedzinie organizacji turystyki, którzy posiadają odpowiednie wykształcenie oraz doświadczenia praktyczne w dziedzinie turystyki. W przyszłości należałoby zwrócić uwagę na edukację kadr w zakresie rozwoju gospodarki turystycznej.
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5. Bezpośrednie oddziaływanie władz gminnych na rozwój
agroturystyki
Kluczowym problemem w rozwoju agroturystyki w każdej gminie może stać
się postawa mieszkańców wobec turystów, która może być niechętna. Zadanie
władz gminy powinno polegać na tym, aby kształtować wśród mieszkańców pozytywne nastawienie do turystów i rozwoju turystyki w regionie. Społeczność
wiejska, w odróżnieniu od ludzi z wielotysięcznych osiedli mieszkaniowych, nigdy nie żyła anonimowo. Często niemal wszyscy mieszkańcy uczestniczą w różnych uroczystościach rodzinnych, zarówno radosnych, jak i smutnych, a pomoc
sąsiedzka jest bardzo powszechna. Sąsiedzi wzajemnie podpatrują co nowego
u innych się wydarzyło i w jakim kierunku idą zmiany. Także rozwój ofert agroturystycznych jest możliwy dzięki temu, że ludzie inwestują zachęceni przykładami odważniejszych sąsiadów. Takie działania mogą skłaniać do wspólnych poszukiwań środków i rozwiązań służących do rozszerzania oferty oraz poprawy
jakości produktu agroturystycznego, a także konsolidujących społeczność lokalną
[Marks, Marks, Młynarczyk; 2002]. Władze gminy powinny angażować się w organizowanie szkoleń dotyczących odpowiedniego kształtowania świadomości
lokalnej w zakresie istnienia walorów turystycznych gminy, w zakresie wskazywania zalet prowadzenia działalności agroturystycznej, a także odpowiedniej postawy mieszkańców wobec rozwijającej się agroturystyki. W gminie Poddębice
inicjatywę organizowania szkoleń podejmuje Stowarzyszenie Agroturystyczne
Ziemi Poddębickiej. Szkolenia te cieszą się dużym zainteresowaniem. Obejmują
one podstawowe zagadnienia z zakresu podejmowania działalności gospodarczej,
profesjonalnej obsługi turystów, marketingu i zarządzania, możliwości finansowania (kredyty preferencyjne, fundusze unijne), możliwości wprowadzania innowacji i zmian.
Istotnym narzędziem bezpośredniego oddziaływania na rozwój agroturystyki, które może być wykorzystywane przez gminę są instrumenty gospodarowania przestrzenią: lokalny plan zagospodarowania przestrzennego, a także decyzja
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Gospodarowanie przestrzenią w gminie polega na tym, żeby znaleźć takie rozwiązania, które umożliwią
optymalne wykorzystanie przez ludność wszelkich walorów i możliwości przestrzeni przyrodniczej, kulturowej, społecznej. Zadbać należy również o to, aby
zminimalizować konflikty przestrzenne, pokonać bariery i uwzględnić wszelkie
ograniczenia. Jeśli te wszystkie warunki zostaną spełnione, powstanie klimat
przyjazny podejmowaniu nowych inicjatyw na terenie gminy.
Gmina może również wykorzystywać instrumenty ekonomiczno-prawne, które mogłyby zachęcić mieszkańców gminy, ale nie tylko, do podejmowania dzia-
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łalności agroturystycznej. Mogą do nich należeć: zwolnienie lub zastosowanie
preferencyjnych stawek podatku od nieruchomości, zwolnienie, umorzenie lub
rozłożenie na raty podatku rolnego. W gminie Poddębice instrumenty ekonomiczno-prawne nie zostały wykorzystane.
Władze gminy powinny prowadzić systematyczną ewidencję obiektów turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki [Ustawa 1997]. W myśl ustawy o usługach
turystycznych, gospodarstwo agroturystyczne zaliczamy do „innych obiektów”,
w których mogą być świadczone usługi hotelarskie. Terminem „inne obiekty hotelarskie” określa się wynajmowanie przez rolników pokoi i miejsc przeznaczonych
na ustawienie namiotów w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych.
Obiekty te muszą spełniać wymagania co do wyposażenia, o których mowa w art.
35 ust. 3 ustawy o usługach turystycznych. Każdy kwaterodawca świadczący usługi agroturystyczne ma obowiązek zgłosić w urzędzie gminy obiekt do ewidencji,
zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy o usługach turystycznych. Prowadzenie ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie należy do obowiązku wójta,
burmistrza lub prezydenta, właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu
(art. 38 ust. 3 ustawy o usługach turystycznych). Karta ewidencyjna innego obiektu świadczącego usługi hotelarskie powinna zawierać następujące informacje:
 nazwę i adres obiektu,
 imię i nazwisko właściciela gospodarstwa agroturystycznego,
 informację o stałym lub sezonowym charakterze świadczonych usług wraz
z podaniem czasu trwania sezonu,
 liczba miejsc noclegowych w danym obiekcie.
Do wniosku o wpis do ewidencji załącza się informacje o obiekcie (kwaterze
agroturystycznej) oraz załącznik z minimalnymi wymaganiami co do wyposażenia dla innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.
Szczegółowość wymagań powoduje, że tak naprawdę brak jest faktycznych danych na temat liczby gospodarstw agroturystycznych na terenie gminy, liczba ta
jest zaniżona.
Rozmowy przeprowadzone z mieszkańcami gminy zajmującymi się agroturystyką (przedstawiciele 25 gospodarstw) dowodzą, iż w urzędzie gminy można
uzyskać pomoc jeśli chodzi o prowadzenie działalności (60% kwaterodawców),
zaś pozostali (40% kwaterodawców) oceniają, iż ta pomoc jest głównie skierowana na rozwój infrastruktury turystycznej oraz estetykę gminy. Właściciele gospodarstw agroturystycznych podkreślają ogromną rolę Prezesa Stowarzyszenia
Ziemi Poddębickiej. Określają go jako osobę, która potrafi zachęcić właścicieli
gospodarstw agroturystycznych do podejmowania inicjatyw, wskazać możliwe
rozwiązania, jeśli pojawiają się problemy. Kwaterodawcy twierdzą, iż pomoc jaką
zauważają odnosi się głównie do: promocji (88%), poprawy i rozbudowy infra-
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struktury technicznej (72%), pomocy finansowej (12%), szkoleń (100%), organizowania imprez (80%), doradztwa (44%), informacji (36%).

6. Podsumowanie
Agroturystyka daje rolnikom z jednej strony możliwość pozyskania dodatkowego dochodu, z drugiej zaś lepszego wykorzystania potencjału gospodarstwa
i regionu. Przygotowanie oferty eksponującej walory nie tylko jednego gospodarstwa ale całej gminy, jej wypromowanie, dbałość o jakość wymaga ogromnego
wkładu pracy i pomocy ze strony władz gminnych. Gmina bowiem powinna promować własny teren na zewnątrz, aby przyciągnąć turystów i oferować im jak
najwięcej. Aby tak się stało konieczna jest dostępność informacji o wszystkich
walorach gminy, która powinna być czytelna, łatwo dostępna, systematycznie aktualizowana. Wydanie ulotek, folderu, czy zamieszczenie aktualności w Internecie
powinno stać się normą. Władze gminy powinny również zadbać o odpowiednią atrakcyjność gminy poprzez odpowiednie działania w zakresie infrastruktury. W gminie Poddębice duży nacisk położony jest na promocję, szkolenia oraz
poprawę infrastruktury. Ważne w rozwoju agroturystyki są również działania
podejmowane przez lokalne Stowarzyszenia. W przypadku analizowanej gminy
Stowarzyszenie zajmuje się kreowaniem produktu agroturystycznego.
Jedynym mankamentem obecnie może być kwestia niedostatecznego finansowego wspierania przez władze lokalne rozwoju agroturystyki.
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FORMY ODDZIAŁYWANIA WŁADZ GMINNYCH NA ROZWÓJ AGROTURYSTYKI
NA PRZYKŁADZIE GMINY PODDĘBICE

Słowa kluczowe: agroturystyka, gospodarstwo agroturystyczne, władze gminy
STRESZCZENIE

Opracowanie jest próbą określenia roli władz lokalnych w rozwoju agroturystyki.
W artykule przedstawiono instrumenty bezpośredniego i pośredniego oddziaływania
władz gminy na rozwój gospodarstw agroturystycznych. Główną rolą władz lokalnych jest
promocja gminy za pomocą różnych instrumentów: media, Internet, foldery, gazetki itp.
Kolejna grupa działań, które należy podejmować w gminie to działania w zakresie infrastruktury, które poprawiają stan zagospodarowania gminy i podnoszą jej atrakcyjność.
Zdecydowanie ograniczone są możliwości wsparcia finansowego. Ważna rolę odgrywa
również kształcenie kadr z zakresu turystyki, gdyż wiedza teoretyczna oraz znajomość
zagadnienia w praktyce mogłoby przynieść znaczące korzyści.
KATARZYNA KARBOWIAK
THE FORMS OF ACTIVITY LOCAL SELF GOVERMENT ON THE AGRITURISM
DEVELOPMENT IN COMMUNITY PODDĘBICE

Key words: agrotourism, agrotourism farm, municipal authorities
SUM M A RY

Elaboration is to explore the importance of local self government in the process of
agrotourism development. The paper presents instruments of direct and indirect impacts
of the municipal authority the development of farm tourism and identified a number of
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advantages and use. The main role of local authorities is promotion of community trough
a variety of instruments: media, internet, folders, newsletter and the like. Another group
of action to be taken municipality this action in the field of infrastructure that will improve the state od community development and increase its attractiveness. Strangly limited
by the possibility of financial support. Also plays on important role in tourism personnel
training, theoretical knowledge and practical knowledge of the issues, able to deliver significant benefits in this area.
e-mail: kasiakarbowiak@wp.pl
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ZAGADNIENIA DORADZTWA ROLNICZEGO NR 4/2013

EUGENIUSZ KAROL CHYŁEK,
BARBARA ODROBIŃSKA,
MAREK CIEŚLIŃSKI
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

STAN PRAC NAD WDROŻENIEM ROZWIĄZAŃ DOTYCZĄCYCH
DORADZTWA ROLNICZEGO, ZAWARTYCH W PAKIECIE
LEGISLACYJNYM WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ
NA LATA 2014-2020
1. Wstęp
Obowiązek zapewnienia systemu doradztwa rolniczego w każdym państwie
członkowskim obowiązuje od 2007 r. W Polsce struktury systemu tworzą ośrodki
doradztwa rolniczego, izby rolnicze oraz podmioty doradcze, akredytowane przez
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Obecnie działania tych jednostek zgodnie
z oczekiwaniami Komisji Europejskiej finansowane są ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, obejmującego „Korzystanie z usług
doradczych przez rolników i posiadaczy lasów”. Ponadto ośrodki doradztwa rolniczego otrzymują dotację celową na realizację zadań, określonych w ustawie
z 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (tekst jednolity w dzienniku Ustaw
z 2013 r., poz. 474). Instytucją odpowiedzialną za doskonalenie zawodowe doradców rolniczych oraz kontrole prywatnych podmiotów doradczych jest Centrum
Doradztwa Rolniczego.

2. Założenia do systemu doradztwa w przepisach UE
W skład pakietu legislacyjnego Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) 2020 wchodzi
szereg projektów rozporządzeń, w tym:
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– projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego
przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej [ KOM (2011) 625];
– projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego
wspólną organizację rynków produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynków”)[ KOM (2011) 626];
– projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) [KOM (2011) 627];
– projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej [KOM
(2011) 628];
– projekt rozporządzenia Rady określającego środki dotyczące ustalania niektórych dopłat i refundacji związanych ze wspólną organizacją rynków produktów rolnych [KOM (2011) 629];
– projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego
rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 w związku ze stosowaniem płatności
bezpośrednich dla rolników w odniesieniu do roku 2013 [KOM (2011) 630].
Jednak dokumentem bazowym dla warunków funkcjonowania Systemu Doradztwa Rolniczego (Farm Advisory System- FAS) jest Rozporządzenie Rady
(WE) nr 73/2009 z dnia 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, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylające
rozporządzenie (WE) nr 1782/2003.
Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej (KE) zawartymi w projektach
rozporządzeń:
1. projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej – tzw.
rozporządzenie horyzontalne,
2. projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) – tzw. rozporządzenie o rozwoju obszarów wiejskich.
System Doradztwa Rolniczego (FAS) w Polsce po 2013 roku powinien być systemem ogólnie dostępnym dla rolników, a jednocześnie nie powinien wpływać
w jakikolwiek sposób na zobowiązania i odpowiedzialność beneficjentów w zakresie przestrzegania obowiązujących norm. Państwa członkowskie powinny zatem jasno rozgraniczyć funkcje doradcze i kontrolne.
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Obowiązkowe elementy, które powinien obejmować system doradztwa rolniczego, to:
– wymogi i normy w zakresie zasady wzajemnej zgodności;
– praktyki rolnicze korzystne dla klimatu i środowiska oraz utrzymywania
użytków rolnych;
– wymogi i działania związane z łagodzeniem skutków zmiany klimatu oraz
odpowiednimi działaniami dostosowawczymi, różnorodnością biologiczną,
ochroną wód, zgłaszaniem chorób zwierząt i roślin oraz innowacjami;
– zrównoważony rozwój działalności gospodarczej małych gospodarstw.
Ponadto, jako ewentualne dobrowolne elementy systemu doradztwa, KE zaproponowała:
– zrównoważony rozwój działalności gospodarczej gospodarstw innych niż
małe;
– minimalne wymogi, które stanowią tzw. poziom bazowy dla określenia zobowiązań dla gospodarstw uczestniczących w działaniach rolno-środowiskowo-klimatycznych i wsparciu rolnictwa ekologicznego.
W projekcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej (tzw.
rozporządzenie horyzontalne) Komisja Europejska proponuje wzmocnienie systemu doradztwa rolniczego. Podobnie jak w latach ubiegłych, państwa członkowskie mają obowiązek ustanowić system doradztwa dla beneficjentów w zakresie
zarządzania gruntami i gospodarstwem. System może być prowadzony przez jeden lub większą liczbę wyznaczonych organów, zarówno publicznych, jak i prywatnych. Aby zagwarantować skuteczność systemu, w nowym okresie programowania wprowadzono wymóg, aby doradcy posiadali odpowiednie kwalifikacje
i odbywali regularne szkolenia. Rolnicy uczestniczą w systemie doradztwa rolniczego dobrowolnie, nawet jeżeli nie otrzymują wsparcia w ramach WPR.

3. Zadania doradztwa rolniczego w projekcie PROW 2014-2020
Na podstawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) opracowano
projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014
-2020). Jego głównymi celami są:

Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego. Europejski Fundusz
Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) powinien przyczynić się do rozwoju silnego i dynamicznego sektora rolno-spożywczego
w Europie, koncentrując się na transferze wiedzy, modernizacji, innowacji
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i jakości w łańcuchu żywnościowym i na sektorach priorytetowych dla inwestycji w kapitał rzeczowy i ludzki.

Poprawa środowiska naturalnego i terenów wiejskich. W celu ochrony
i wzmacniania zasobów naturalnych i krajobrazowych obszarów wiejskich
UE środki przeznaczone na ten priorytet powinny zapewniać wsparcie
w trzech priorytetowych obszarach na poziomie UE: w obszarze różnorodności biologicznej oraz ochrony i rozwoju systemów rolnictwa i leśnictwa
i tradycyjnych krajobrazów wiejskich o wysokich wartościach przyrodniczych, w obszarze wody oraz w obszarze zmiany klimatu.

Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich i promowanie zróżnicowania gospodarki wiejskiej. Środki przeznaczone na te dziedziny powinny
przyczyniać się do osiągnięcia nadrzędnego priorytetu dotyczącego tworzenia możliwości zatrudnienia i warunków wzrostu gospodarczego. Interwencje powinny w szczególności być wykorzystywane do wspierania tworzenia
zdolności, nabywania kwalifikacji i organizowania rozwoju strategii lokalnej, a także przyczyniać się do zapewnienia utrzymania atrakcyjności obszarów wiejskich dla przyszłych pokoleń.
Oprócz priorytetów tematycznych w strategicznych wytycznych wprowadzono
również potrzebę:

Zapewnienia spójności w programowaniu. Zapewnienie maksymalnej synergii w ramach Wspólnych Ram Strategicznych (WRS). W stosownych
przypadkach należy uwzględniać inne strategie na poziomie UE. Należy
również uruchomić środki mające na celu poprawę zarządzania i realizacji
celów polityki.

Komplementarności między instrumentami wspólnotowymi. W celu promowania synergii między polityką strukturalną, polityką zatrudnienia i polityką rozwoju obszarów wiejskich państwa członkowskie powinny zapewnić wzajemną komplementarność i spójność działań, które mają być finansowane z różnych funduszy UE.
Pierwsza wersja PROW 2014-2020 została skierowana do konsultacji społecznych i zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi: www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/ PROW-2014-2020.
W projekcie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach priorytetu 1. „Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich” przewidziane są trzy działania, w ramach których
ze wsparcia będą mogły skorzystać podmioty doradcze. Realizacja tych działań
ma umożliwić zwiększanie innowacyjności i bazy wiedzy na obszarach wiejskich
oraz wzmacnianie powiązań między rolnictwem i leśnictwem a badaniami i innowacją, a także promować uczenie się przez całe życie.
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Jednym z działań, skierowanym jedynie do podmiotów doradczych, jest działanie „Doradztwo”. Przewiduje się, że beneficjentem wsparcia w ramach tego działania będzie dostawca usług doradczych, natomiast bezpośrednim korzystającym
z usługi doradczej będzie rolnik lub grupy producentów rolnych. Korzystanie ze
wsparcia doradczego świadczonego w ramach tego działania będzie dla rolników
lub grup producentów rolnych nieodpłatne. W ramach tego działania rolnicy lub
grupy producentów rolnych objęci będą kompleksową pomocą doradczą, której
zakres powinien być powiązany z co najmniej jednym unijnym priorytetem rozwoju obszarów wiejskich i obejmować powinien co najmniej jeden spośród następujących obszarów: technologia produkcji roślinnej i zwierzęcej, środowisko,
klimat, organizacja, zarządzanie, różnorodność biologiczna, ochrona środowiska,
choroby zwierząt i roślin, zrównoważony rozwój działalności gospodarczej małych gospodarstw, zasady bezpieczeństwa pracy. Usługi doradcze dla rolników
lub grup producentów rolnych będą mogły obejmować również inne zagadnienia
związane z ekonomicznymi, rolniczymi i środowiskowymi działaniami gospodarstwa rolnego (np. opracowanie biznesplanu, rentowność ekonomiczna, zarządzanie ryzykiem, strategie adaptacji do zmian klimatu i łagodzenia ich skutków,
techniki produkcyjne).
Kolejnym działaniem, z którego będą mogły również korzystać podmioty doradcze jest działanie „Transfer wiedzy i innowacji”. Zgodnie z założeniami
tego działania, wsparcie będzie udzielane w celu zapewnienia ludności związanej z rolnictwem możliwości poprawy poziomu wiedzy oraz wszechstronnego doskonalenia zawodowego, obejmującego kwestie organizacji produkcji
rolniczej i leśnej, wykorzystywania innowacyjnych rozwiązań w zakresie rolnictwa i leśnictwa oraz w zakresie szeroko pojętego środowiska. Wiedza i zdobyte informacje przyczynić się mogą do zwiększenia konkurencyjności gospodarstw rolnych i leśnych oraz poprawy efektywności gospodarowania zasobami
i efektywności środowiskowej. Beneficjentami wsparcia w ramach działania
„Transfer wiedzy i innowacji” będzie dostawca szkolenia lub innych usług transferu wiedzy (w tym również podmioty doradcze), natomiast ostatecznym odbiorcą
działań transferu wiedzy będą osoby działające w sektorach rolnym, spożywczym
i leśnym, osoby gospodarujące gruntami i zarządzające małymi i średnimi przedsiębiorstwami prowadzącymi działalność na obszarach wiejskich. Planuje się, że
udział tych osób w różnego rodzaju formach transferu wiedzy odbywać się będzie
na zasadzie dobrowolności, a korzystanie z oferowanych form transferu wiedzy
nie będzie wymagać ponoszenia kosztów przez te osoby. Prowadzący gospodarstwa będą mogli korzystać z oferty działań transferu ujętych w proponowanych,
następujących zakresach:
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1) inwestycje w projekty demonstracyjne poszerzające bazę wiedzy i najlepszych praktyk innowacji, w tym rozwiązań innowacyjnych, w zakresie produkcji rolnej lub leśnej lub przetwórstwa rolno-spożywczego;
2) działania upowszechniające innowacyjne rozwiązania dotyczące produkcji
rolnej lub leśnej lub przetwórstwa rolno-spożywczego;
3) działania szkoleniowe ukierunkowane na rozwój wiedzy i umiejętności zawodowych przez rolników lub posiadaczy lasów, uczniów szkół rolniczych
i leśnych, doradców rolnych i nauczycieli szkół rolniczych lub leśnych.
Działania szkoleniowe dotyczyć będą zagadnień związanych m.in. z zarządzaniem, technologią i organizacją produkcji w gospodarstwie, bezpieczeństwem pracy, marketingiem, ochroną środowiska, ICT oraz skróceniem
łańcucha żywnościowego.
Służby doradztwa rolniczego będą miały do odegrania znaczącą rolę również
w ramach działania „Współpraca”. Zakłada się, że działanie „Współpraca” ma przyczyniać się do zwiększenia innowacji na obszarach wiejskich oraz wzmacniania powiązań pomiędzy rolnictwem i leśnictwem a badaniami naukowymi i innowacją.
Takie powiązania, zwłaszcza ze strony rolników, wymagają wsparcia z udziałem doradztwa rolniczego. Doradztwo ma stanowić „pas transmisyjny” służący przełożeniu
potrzeb rolników, ich pomysłów i inicjatyw, na konkretne tematy badawcze i problemy naukowe do rozwiązania. Podobnie dostępne rozwiązania naukowe, innowacje
dzięki udziałowi doradztwa rolniczego będą wprowadzane w gospodarstwach rolnych. Doradcy rolni będą pełnić rolę swoistego pomostu współpracy pomiędzy środowiskiem rolniczym a środowiskiem naukowym, w ramach grup operacyjnych będących beneficjentami działania „Współpraca”, przy tworzeniu konkretnych projektów realizowanych przy współfinansowaniu ze środków Programu. Doradcy rolni,
a także jednostki doradztwa rolniczego będą mogły być uczestnikami bezpośrednio
zaangażowanymi w tworzenie grup operacyjnych (rolnicy, doradcy, przedsiębiorcy,
naukowcy, właściciele lasów), a następnie w formułowanie i realizację projektów.
W obecnej wersji Programu przewiduje się, że Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie pełnić będzie rolę podmiotu wdrażającego – Jednostki Centralnej dla Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW).
W ramach KSOW realizowane będą następujące zadania przez CDR:
 opracowanie planu działania KSOW, w tym określenie priorytetów, kryteriów wyboru projektów, wskaźników monitorowania, opracowanie zakresu
działań oraz planu komunikacyjnego we współpracy z Instytucją Zarządzającą (MRiRW) i podmiotami, którym delegowano zadania Instytucji Zarządzającej, jednostkami regionalnymi i partnerami sieci,
 powołanie i obsługa grupy roboczej ds. KSOW,
 wdrażanie planu działania KSOW na poziomie krajowym,
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koordynowanie wdrażania planu działania KSOW na poziomie województw (nadzorowanie jednostek regionalnych wdrażających plan, prowadzenie monitoringu realizacji planu),
 identyfikacja partnerów krajowych i współpraca z partnerami krajowymi,
 zapewnienie informacji i promocji KSOW,
 współpraca z Europejską Siecią Obszarów Wiejskich (ESOW) oraz Siecią
Ewaluacyjną,
 realizacja zadań sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).
Realizację zadań sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich
będą koordynować na poziomie województwa Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa
Rolniczego.
Szczególnie dwa ostatnie z wymienionych zadań będą miały duże znaczenie
dla powodzenia realizacji działania „Współpraca”. Poprzez zapewnienie działań
sieciujących dla nauki, doradców i służb wspierających wdrażanie innowacji na
obszarach wiejskich oraz ułatwianie wymiany wiedzy tematycznej i analitycznej
pomiędzy interesariuszami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz
wymianę wiedzy i rozpowszechnianie rezultatów realizacji projektów i Programu
spodziewane jest znaczące wzmocnienie współdziałania środowiska rolniczego
z sektorem badawczym. Służyć ma temu także zapewnienie szkoleń, w tym pomoc
techniczna w zakresie współpracy miedzyterytorialnej i transnarodowej, i przede
wszystkim poszukiwanie partnerów do współpracy w ramach Europejskiego
Partnerstwa Innowacyjnego realizowanego w ramach działania „Współpraca”.
Spośród realizowanych projektów innowacyjnych najlepsze będą gromadzone
jako dobre przykłady służące inspiracji dla powstania kolejnych projektów oraz
służące wymianie wiedzy na szczeblu Unii Europejskiej w ramach Europejskiej
Sieci na Rzecz Innowacji.


4. Stan organizacyjny i zasoby doradztwa w kontekście nowego okresu
programowania
W Polsce, w latach 2008-2013 uzyskało akredytację 185 prywatnych firm doradczych, które łącznie zatrudniają 440 osób. Wojewódzkie ośrodki doradztwa
rolniczego, działające na podstawie ustawy z 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (tekst jednolity w dzienniku Ustaw z 2013 r., poz. 474) zatrudniają łącznie
4411 osób. Stan zatrudnienia w ODR-ach na koniec 2012 r., w podziale na poszczególne województwa, przedstawia tabela 1.
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Liczba osób zatrudnionych w wojewódzkich ośrodkach
doradztwa rolniczego*
Lp.

Województwo

Stan zatrudnienia
na 30.12.2012 r.

Liczba osób
z wyższym
wykształceniem
rolniczym lub
pokrewnym

Liczba osób
z wyższym
wykształceniem
innym niż rolnicze

Tabela 1

Liczba osób
z wykształceniem
średnim

1.

dolnośląskie

295

169

32

81

2.

kujawsko-pomorskie

255

169

39

33

3.

lubelskie

404

282

22

66

4.

lubuskie

153

71

9

45

5.

łódzkie

293

189

39

65

6.

małopolskie

265

178

10

87

7.

mazowieckie

572

384

71

90

8.

opolskie

123

72

23

22

9.

podkarpackie

312

186

78

43

10.

podlaskie

254

193

20

30

11.

pomorskie

240

142

20

52

12.

śląskie

189

135

14

31

13.

świętokrzyskie

220

141

27

37

14.

warmińsko-mazurskie

191

100

59

32

15.

wielkopolskie

451

286

51

97

16.

zachodniopomorskie

Razem

194

110

39

33

4411

2807

553

844

* dane wg informacji przekazanych przez WODR.

Instytucją wspomagającą funkcjonowanie systemu doradztwa rolniczego jest
Centrum Doradztwa Rolniczego (CDR) z siedzibą w Brwinowie i 3 oddziałami:
w Krakowie, Poznaniu i w Radomiu. Do zadań CDR, w ramach systemu, należy: doskonalenie zawodowe doradców, prowadzenie list specjalistów – doradców,
posiadających uprawnienia do doradzania w ramach systemu, opracowywanie
materiałów dla doradców, w tym metodyki świadczenia usług doradczych oraz
kontrola prywatnych, akredytowanych podmiotów doradczych. Stan zatrudnienia w CDR przedstawia tabela 2. Ponieważ do obowiązków CDR należy kontrola
to, zgodnie z wytycznymi UE, instytucja ta ma ustawowy zakaz świadczenia usług
doradczych.
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Tabela 2
Liczba osób zatrudnionych w wojewódzkich ośrodkach
doradztwa rolniczego*
Oddział

Stan
zatrudnienia na
30.12.2012 r.

Liczba osób
z wyższym
wykształceniem
rolniczym lub
pokrewnym

Liczba osób
z wyższym
wykształceniem
innym niż
rolnicze

Liczba osób
z wykształ–
ceniem średnim

Liczba osób
z doktoratem

56

25

9

11

2

Radom
Kraków

42

14

16

7

1

Poznań

35

15

6

10

0

Brwinów

52

23

18

11

0

Razem

185

77

49

39

3

* dane wg informacji przekazanych przez CDR.

W związku z obowiązkiem posiadania dodatkowej wiedzy i uprawnień do doradzania w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie prowadzone są listy
doradców: rolniczych, posiadających uprawnienia do doradzania na temat cross-compliance, rolnośrodowiskowych, posiadających uprawnienia do sporządzania
planów rolnośrodowiskowych, oraz ekspertów przyrodniczych, przygotowujących
rolnikom ekspertyzy przyrodnicze w ramach programów rolnośrodowiskowych
oraz doradców leśnych. Liczbę doradców – specjalistów w ww specjalnościach
oraz szacowane potrzeby przygotowania kadry do świadczenia usług w związku
z nowym okresem programowania przedstawiają tabele: 3, 4, 5 i 6 (opracowanie
danych i szacowanych potrzeb: Centrum Doradztwa Rolniczego).
Tabela 3
Liczba doradców rolniczych*
Lp.

Województwo

Liczba doradców
rolniczych w ODR

Liczba doradców
rolniczych
w pozostałych
podmiotach

Szacowane potrzeby
zwiększenia liczby
doradców

1.

dolnośląskie

147

31

15

2.

kujawsko-pomorskie

140

81

10

3.

lubelskie

280

99

30

4.

lubuskie

64

14

2

5.

łódzkie

197

45

1

6.

małopolskie

134

94

130

7.

mazowieckie

367

176

20

8.

opolskie

63

21

10
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Lp.

Województwo

9. podkarpackie

Liczba doradców
rolniczych w ODR

Liczba doradców
rolniczych
w pozostałych
podmiotach

Szacowane potrzeby
zwiększenia liczby
doradców

198

30

0

10. podlaskie

171

100

10

11. pomorskie

125

36

6

12. śląskie

112

22

15

13. świętokrzyskie

133

24

0

14. warmińsko-mazurskie

137

66

6

15. wielkopolskie

292

160

150

16. zachodniopomorskie

108

25

25

2668

1024

430

Razem
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* dane wg informacji przekazanych przez CDR.

Tabela 4

Liczba doradców rolnośrodowiskowych*
Lp.

Województwo

Liczba doradców
rolnośrodowiskowych
w ODR

Liczba doradców
rolnośrodowiskowych
w pozostałych
podmiotach

Szacowane potrzeby
zwiększenia liczby
doradców

1. dolnośląskie

95

29

15

2. kujawsko-pomorskie

97

51

20

3. lubelskie

169

60

50

4. lubuskie

57

16

2

5. łódzkie

74

36

0

6. małopolskie

78

26

83

7. mazowieckie

147

79

10

31

14

15

100

20

0

10. podlaskie

105

81

5

11. pomorskie

86

40

7

12. śląskie

83

8

10

13. świętokrzyskie

92

19

5

14. warmińsko-mazurskie

98

69

6

163

71

104

8. opolskie
9. podkarpackie

15. wielkopolskie
16. zachodniopomorskie
Razem

98

32

38

1573

651

370

* dane wg informacji przekazanych przez CDR.
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Tabela 5

Liczba ekspertów przyrodniczych*
Liczba ekspertów
przyrodniczych
w ODR

Liczba ekspertów
przyrodniczych
w pozostałych
podmiotach

Szacowane
potrzeby zwiększenia
liczby doradców

1. dolnośląskie

5

62

26

2. kujawsko-pomorskie

6

22

0

3. lubelskie

10

58

10

4. lubuskie

6

38

2

5. łódzkie

0

24

2

6. małopolskie

0

28

0

7. mazowieckie

6

60

5

8. opolskie

1

6

1

9. podkarpackie

Lp.

Województwo

7

41

0

10. podlaskie

6

51

3

11. pomorskie

1

33

0

12. śląskie

0

16

0

13. świętokrzyskie

6

21

2

14. warmińsko-mazurskie

0

37

0

15. wielkopolskie

3

39

12

0

65

108

57

601

171

16. zachodniopomorskie
Razem

* dane wg informacji przekazanych przez CDR.

Tabela 6

Liczba doradców leśnych*
Liczba doradców
w Lasach Państwowych

Liczba doradców
w pozostałych
podmiotach

1

2

3

2. kujawsko-pomorskie

22

1

23

3. lubelskie

20

1

21

4. lubuskie

15

1

16

5. łódzkie

17

3

20

6. małopolskie

20

1

21

7. mazowieckie

24

2

26

8. opolskie

15

2

17

9. podkarpackie

Lp.

Województwo

1. dolnośląskie

Razem

32

5

37

10. podlaskie

17

1

18

11. pomorskie

47

6

53
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Liczba doradców
w Lasach Państwowych

Liczba doradców
w pozostałych
podmiotach

12. śląskie

22

0

22

13. świętokrzyskie

14

2

16

14. warmińsko-mazurskie

30

0

30

15. wielkopolskie

22

2

24

16. zachodniopomorskie

24

2

26

342

31

373

Lp.

Województwo

Razem

Razem

Ośrodki Doradztwa Rolniczego nie zatrudniają doradców leśnych.
* dane wg informacji przekazanych przez CDR.

Ponieważ nowym zadaniem, wymagającym odpowiednio wyszkolonej kadry,
jest doradztwo na temat integrowanej ochrony roślin, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zleciło Centrum Doradztwa Rolniczego przeszkolenie doradców. Liczba
osób, przygotowanych do świadczenia doradztwa z tego zakresu oraz potrzeby szkoleniowe, oszacowane przez Centrum Doradztwa Rolniczego, znajdują się w tabeli 7.
Liczba doradców z zakresu integrowanej ochrony roślin*
Lp.

Województwo

Liczba doradców
Liczba doradców
integrowanej
z zakresu integrowanej z zakresu
ochrony roślin w
ochrony roślin
pozostałych
w ODR
podmiotach

Tabela 7

Szacowane
potrzeby
zwiększenia liczby
doradców

1. dolnośląskie

50

0

2. kujawsko-pomorskie

37

0

20

3. lubelskie

40

0

100

4. lubuskie

21

0

18

5. łódzkie

62

0

0

6. małopolskie

48

0

20

7. mazowieckie

76

0

44

8. opolskie

32

0

15

9. podkarpackie

34

0

0

10. podlaskie

38

0

150

11. pomorskie

41

0

1

12. śląskie

32

0

15

13. świętokrzyskie

44

0

5

14. warmińsko-mazurskie

55

0

0

15. wielkopolskie

33

0

17

16. zachodniopomorskie
Razem

15

36

0

72

679

0

492

* dane wg informacji przekazanych przez CDR.
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W związku z planowanymi zmianami dotyczącymi doradztwa rolniczego w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020 Minister RiRW powołał Zespół
do spraw opracowania koncepcji funkcjonowania systemu doradztwa rolniczego
w nowym okresie programowania. Zespół ten działał początkowo na podstawie
akceptacji notatki podsekretarza stanu, nadzorującego Departament Doradztwa,
Oświaty Rolniczej i Nauki z dn. 27.04.2013 r., a następnie 26.11.2012 r. Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał zarządzenie nr 38 w sprawie powołania Zespołu1 do spraw opracowania założeń funkcjonowania systemu doradztwa rolniczego po 2013 r.
Zespół opiniował projekty Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach
konsultacji społecznych i przedstawiał swoje uwagi do kolejnych wersji PROW.
W celu efektywniejszych działań w zakresie zasad przyszłego wdrażania działań
PROW 2014-2020 zapraszano na posiedzenia Zespołu przedstawicieli Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich, co umożliwiło wprowadzenie wielu ważnych dla doradztwa rolniczego zmian w propozycjach realizacyjnych PROW.
Zespół zawnioskował, by w nowym okresie programowania do realizacji prac
związanych z wdrażaniem rozwiązań wynikających PROW 1014-2020 obowiązek
posiadania akredytacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi posiadały wszystkie
podmioty, świadczące usługi w ramach systemu.
Zespół w ramach swoich zadań analizował także różne warianty rozwiązań
systemowych funkcjonowania doradztwa rolniczego w Polsce. Wyniki prac Zespołu w zakresie zmian warunków funkcjonowania jednostek doradztwa rolniczego (jdr) zostały przedstawione Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na podstawie zgłoszonych propozycji, uruchomione zostały w MRiRW działania zmierzające do zwiększenia stopnia oddziaływania Ministra Rolnictwa na działalność
wojewódzkich jdr poprzez prawo dysponowania środkami budżetowymi państwa
na działalność statutową tych jednostek.

5. Problemy jednostek systemu doradztwa rolniczego
Doradztwo rolnicze w Polsce, zorganizowane w celu realizacji wytycznych
UE, działa w strukturach publiczno-prywatnych. Jednak w praktyce bazuje ono
na wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego. Prywatne ośrodki doradztwa rolniczego nie spełniły pokładanych oczekiwań. W wyniku kontroli, zarówno Centrum Doradztwa Rolniczego jak i Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
1 Skład Zespołu – Eugeniusz K. Chyłek – MRiRW – przewodniczący, Barbara Odrobińska –
MRiRW– sekretarz, członkowie: Krzysztof Mościcki – dyr. CDR, Henryk Skórnicki – dyr. oddziału
CDR w Radomiu, Grażyna Opolska – z-ca dyr. MODR, Antoni Hajdaczuk – z-ca dyr. PODR,
Zygmunt Kiersz – z-ca dyr. ANR oddział w Olsztynie, Witold Szmulewicz – Prezes KRIR, Katarzyna
Sadowska-Kwas – MRiRW.
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stwierdzono nie tylko naruszenie zasad metodyki świadczenia usług doradczych,
finansowanych ze środków publicznych w ramach działania „Korzystnie z usług
doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” ale również stwierdzono nadużycia, polegające na oszustwie i wyłudzaniu środków finansowych z Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, poprzez fałszowanie dokumentów,
związanych z usługami doradczymi. Ten stan wskazuje, że w aktualnej sytuacji
najbardziej wiarygodną instytucją doradczą są Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego, więc warunki ich działania, w tym zwłaszcza finansowania ich
działalności statutowej, powinny być w jak najwyższym stopniu zagwarantowane
z budżetu państwa.
Ośrodki doradztwa rolniczego to obecnie instytucje, będące samorządowymi
osobami prawnymi, podlegającymi pod zarząd województwa. Doradztwo rolnicze jako zadanie publiczne jest zadaniem realizowanym przez jednostki doradztwa rolniczego i nie stanowi na gruncie obowiązującego prawodawstwa zadania
własnego struktur samorządu województwa. W świetle powyższego i zwiększonych zadań, jakie przed doradztwem rolniczym stawia Unia Europejska, stan ten
budzi niepokój zwłaszcza w zakresie realizacji zadań powiązanych z WPR. Dodatkowym problemem, co do efektywności realizacji zaleceń Komisji Europejskiej
jest zmniejszanie dotacji budżetowej, przekazywanej na utrzymanie tych jednostek, w tym na wynagrodzenia pracowników i związana z tym pauperyzacja osób
zatrudnionych w ODR-ach. Skutkuje to również obniżeniem prestiżu doradcy
rolniczego i odchodzeniem osób najlepiej wykształconych i młodych. Jednostki
doradztwa rolniczego (z wyjątkiem CDR) od lat nie otrzymują środków na inwestycje, co przyczynia się do zubożenia zasobów majątkowych i bazy szkoleniowo-dydaktycznej. Jest to bardzo niepojące, zważywszy na fakt, że coraz większego
znaczenia nabiera wykorzystanie technik informatycznych i internetu w procesie
szkolenia i komunikowania się w doradztwie rolniczym. Koncepcja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, mająca na celu zapewnienie dostępu do najnowszej wiedzy
dla doradców rolniczych również wykorzystuje metodę e-learningu. W tym celu
Centrum Doradztwa Rolniczego (instytucja podległa i nadzorowana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi) opracowało i wdrożyło program szkoleń tą metodą
na temat integrowanej ochrony.
Zestawienie dotacji budżetowych dla jednostek doradztwa rolniczego zawiera
tabela 8. Jak wynika z analizy danych, na rok 2013 została zaplanowana dotacja
dla każdego z 16 ODR-ów w wysokości niższej, niż w roku 2005. Dodatkowo nowelizacja ustawy budżetowej na 2013 r. spowodowała zmniejszenie dotacji dla
6 ODR-ów: lubelskiego, łódzkiego, opolskiego, pomorskiego, wielkopolskiego
i zachodniopomorskiego.
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Tabela 8

Zestawienie dotacji budżetowych dla jednostek doradztwa rolniczego*
Budżet na
2010 r.
w tys. zł

1. dolnośląskie

12 412,00

11 004

11 004

2. kujawsko-pomorskie

11 283,00

9 550

9 770

9 770

9 770

9 770

3. lubelskie

15 975,00

13 080

13 080

13 080

13 080

12 525

4. lubuskie

5 160, 00

5 140

5 140

5 140

5 108

5 108

5. łódzkie

11 931,00

10 808

10 808

10 808

10 808

10 508

6. małopolskie

11 745,00

8 208

8 208

8 208

8 000

8 000

7. mazowieckie

22 380,00

18 428

18 808

18 808

18 808

18 808

województwo

8. opolskie

Budżet na
2011 r.
w tys. zł

Plan
Budżet na budżetu
na
2012 r.
2013 r.
w tys. zł
w tys. zł
11 004
10 904

Budżet na
2005 r.
w tys. zł

Lp.

Zmiana
budżetu
w 2013 r.
10 904

5 050,00

4 906

4 906

4 906

4 906

4 766

12 746,00

11 186

11 186

11 186

11 186

11 186

10. podlaskie

9 057,00

6 901

7 060

7 060

7 060

7 060

11. pomorskie

9. podkarpackie

10 696,00

9 190

9 190

9 190

9 190

9 006

12. Śląskie

8 370,00

7 420

7 420

7 420

7 420

7 420

13. świętokrzyskie

9 011,00

7 843

7 853

7 853

7 853

7 853

14. warmińsko-mazurskie

7 924,00

7 129

7 129

7 129

7 129

7 129

17 456,00

15 159

15 659

15 660

15 660

14 360

15. wielkopolskie
16. zachodniopomorskie
17. RAZEM ODR-y
18. CDR
19. RAZEM JDR-y

Zmniejszenie

555
300

140

184

1 300

7 713,00

7 286

7 250

7 260

7 260

6 810

450

178 909,00

153 238

154 471

154 482

154 142

151213

2 929

11 433

11 854

11 744

11 744

165 904

166 336

165 886

*dane wg ustaw budżetowych i informacji z WODR oraz CDR.

Dane przedstawione w tabeli 8. wskazują, że od 2010 roku dotacje utrzymują
się na nie zmienionym poziomie mimo znacznego wzrostu wydatków na realizację wciąż nowych zadań. Należy również dodać, że od wielu lat inwestycje nie były
uwzględniane w budżecie jednostek doradztwa. Również od wielu lat zamrożenie
wynagrodzeń bez możliwości ich zwiększania spowodowało brak środków na zapewnienie dla doradców wynagrodzenia minimalnego, które w roku bieżącym
wynosi 1.600 zł brutto, przez co z doradztwa zaczynają odchodzić wartościowi
pracownicy. Dalsze obniżanie dotacji celowej, mimo dokładania wszelkich starań
podejmowanych przez dyrekcje ośrodków mających na celu obniżenie kosztów
świadczenia usług nie zapewni w jednostkach doradztwa rolniczego warunków
realizacji przewidywanych zadań.
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Ceny płatnych usług świadczonych w ośrodkach doradztwa rolniczego coraz
częściej napotykają na barierę popytu, co wpływa na ograniczenie przychodów
z tego tytułu. Są też inne przyczyny zmniejszania przychodów, np. wygaszanie
niektórych linii kredytów preferencyjnych, zmniejszanie przez IERiGŻ-PIB liczby
gospodarstw objętych badaniami FADN czy pozostawienie wynagrodzeń za badania FADN na niezmiennym poziomie od kilku lat.
W bieżącym roku na ograniczenie przychodów jednostki znacząco wpłynął
również kryzys gospodarczy. Te niekorzystne dla ośrodka tendencje sprawiły, iż
przychody z działalności gospodarczej spadają sukcesywnie z każdym rokiem.
W roku 2013 (jest to ostatni rok finansowania w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013) nie zostaną najprawdopodobniej uruchomione już żadne działania, w ramach których specjaliści ODR mogliby pomóc
rolnikom w pozyskiwaniu środków na rozwój obszarów wiejskich.
Ze względu na procedury związane z wdrożeniem nowego Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 można z dużym prawdopodobieństwem
(bazując na doświadczeniach lat 2004, 2007) przyjąć, że żadne środki w ramach
PROW nie zostaną uruchomione w 2014 roku. W związku z tym będzie to rok dla
ODR bardzo trudny, gdyż jedyna odpłatna pomoc świadczona rolnikom w uzyskaniu funduszy europejskich ograniczy się tylko do wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich. Jednak uwzględniając fakt, że rolnicy otrzymują spersonalizowane wnioski, a warunki uzyskania pomocy od kilku lat nie ulegają zmianie,
liczba osób korzystających z pomocy specjalistów ODR z roku na rok systematycznie maleje.
Kolejny rok dla ODR to głównie świadczenie przez doradców nieodpłatnego
doradztwa i prowadzenie szkoleń informacyjnych na temat możliwości pozyskiwania środków z funduszy europejskich w ramach nowego okresu finansowania.
Ważnym dla wiarygodności działań doradców jest to, że mimo zmniejszenia
dotacji celowej nie można ograniczać ilości gospodarstw objętych doradztwem,
bo wiąże się to z utratą zaufania, jakim darzą doradców rolnicy, oraz misją jaka
przyświeca działalności doradczej. Zmniejszeniu natomiast może i z pewnością
ulegnie zakres udzielanej pomocy rolnikom, częstotliwość kontaktów bezpośrednich i w związku z tym ilość udzielanych porad, co w warunkach nowych wyzwań
dla doradztwa w ramach WPR 2014-2020, jest bardzo poważnym zagrożeniem
dla realizacji celów jakie zostaną postawione w nowej perspektywie finansowej
przed doradztwem rolniczym.
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6. Podsumowanie
Aktualnie pakiet legislacyjny UE, dotyczący rolnictwa, w tym doradztwa rolniczego, znajduje się na etapie projektów. W marcu 2013 r. zostało zawarte tzw. „podejście ogólne” Rady UE w zakresie reformy WPR, a następnie rozpoczęły się tzw.
trilogi, czyli spotkania trójstronne przedstawicieli KE, Rady UE i PE, w trakcie których osiągnięte zostało wstępne porozumienie w zakresie przyszłej WPR. Znalazło
ono odzwierciedlenie w porozumieniu, przyjętym przez Radę UE w dniach 24-25
czerwca 2013 r. Prace zmierzające do przyjęcia ostatecznych aktów prawnych kontynuowane były po przerwie wakacyjnej, czyli w IV kwartale 2013 r.
Wysokie wymagania, jakie stawia przed instytucjami doradczymi i doradcami
rolniczymi Unia Europejska oraz rolnicy i mieszkańcy obszarów wiejskich, takie
jak: posiadanie odpowiedniej bazy, zatrudnianie osób z wyższym wykształceniem
kierunkowym, obowiązek stałego doskonalenia zawodowego powinny wiązać się
z zapewnieniem odpowiedniego finansowania.
W związku z powyższym, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystąpił do Ministra Finansów z wnioskiem, aby w limicie Ministra Rolnictwa na 2014 r.
uwzględnić dotację celową na realizację zadań ustawowych przez ośrodki doradztwa rolniczego i zapisać ją w części, której dysponentem jest Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, czyli w części 33 budżetu „Rozwój wsi”, dziale 010 „Rolnictwo
i łowiectwo”, a tym samym, nie uwzględniać ww. dotacji celowej dla ODR w części
85 „Budżet wojewodów”.
Przeniesienie środków finansowych z części 85 „Budżety wojewodów” do części 33 „Budżet Ministra” pozwoli Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi na kreowanie polityki rolnej, za którą jest odpowiedzialny. Zaproponowana zmiana
planowania i rozliczania środków dotacji celowej zapewni efektywną realizację
zadań z zakresu doradztwa rolniczego, określonych w ustawie, stabilizację wysokości dotacji celowej, a tym samym sytuacji finansowej ODR-ów oraz dostosowanie jej wysokości do planowanych zadań, specyfiki rolnictwa i obszarów wiejskich
w danym województwie.
W celu zapewniania rolnikom odpowiedniej jakości usług doradczych oraz
wyeliminowania nieprawidłowości w działalności prywatnych jednostek doradczych, stwierdzonych w obecnym okresie programowania, sprawą ważną jest
określenie kryteriów dostępu do możliwości świadczenia usług, refundowanych
ze środków publicznych oraz odpowiedniego ich dokumentowania przy składaniu wniosku o płatność w agencji płatniczej. Te działania zostały podjęte w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a odpowiednie warunki realizacji usług doradczych w ramach PROW 2014 - 2020 zostaną wprowadzone do zasad zarówno
akredytacji jak i działań PROW.
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ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII
INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH
W DORADZTWIE ROLNICZYM
1. Wstęp
Głównym celem doradztwa rolniczego jest udzielanie pomocy rolnikom w celu
zwiększenia konkurencyjności i dochodowości gospodarstw rolnych. Pomoc ta
polega na udzielaniu rolnikom wsparcia edukacyjnego, pozwalającego rozwiązać
ich aktualne problemy oraz przysposobić do samodzielnego rozwiązywania przyszłych. Instytucja doradztwa rolniczego kieruje swe usługi nie tylko do rolników,
ale i innych mieszkańców terenów wiejskich. Ważnym jej zadaniem, w kontekście
dążenia do wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, jest kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców terenów wiejskich. Zakres przedmiotowy zadań realizowanych przez publiczne i prywatne podmioty doradcze jest
bardzo szeroki i obejmuje zarówno techniczne, ekonomiczne oraz środowiskowe
aspekty funkcjonowania gospodarstw rolnych, jak i innego rodzaju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. W metodyce doradztwa rolniczego wyróżnia się
dwie formy organizacji działalności doradczej: indywidualną oraz grupową [Kujawiński 2009]. Warto w tym miejscu podkreślić, że zarówno pierwsza, jak i druga
forma może być realizowana z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych1 (ang. ICT- Information and Communication Technologies).
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania
nowoczesnych technologii internetowych i mobilnych w realizacji różnorodnych
zadań w doradztwie rolniczym.
1 ICT są to wszelkie działania, jakie wiążą się z produkcją i wykorzystaniem urządzeń tele-

komunikacyjnych i informatycznych oraz usług, które im towarzyszą [Kapela, Borusiewicz 2012].
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2. Przesłanki wprowadzenia technologii informacyjno-komunikacyjnych do polskiego doradztwa rolniczego
Współczesne rolnictwo, jako podstawowa gałąź produkcji materialnej, w celu
świadomego i celowego sterowania procesami biologicznymi roślin i zwierząt,
wymaga zdecydowanie większej wiedzy rolników aniżeli kilkanaście lat temu.
Producenci rolni działają w coraz bardziej złożonej, konkurencyjnej rzeczywistości gospodarczej i muszą posiadać wiedzę nie tylko z zakresu technologii oraz
technik wytwarzania w rolnictwie, ale również m.in. z ekonomii, prawa, ekologii, ochrony środowiska przyrodniczego. Istotne jest również to, że polski sektor
rolniczy po 2004 r. znalazł się w nowym otoczeniu instytucjonalnym. Realizacja
Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), której celem jest lepsze wykorzystanie zasobów produkcyjnych i poprawa konkurencyjności sektora rolnego w Unii Europejskiej, wiąże się z koniecznością zapewnienia dostępu producentom rolnym do
właściwych i aktualnych informacji. Globalne oraz regionalne uwarunkowania
rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich wymagają z jednej strony prowadzenia
odpowiedniej polityki rolnej, z drugiej natomiast intensyfikują zmiany organizacyjne w podmiotach doradczych. Jak wskazuje Adamowicz [2008] „globalizacja jest procesem dynamizującym transfer innowacji i upowszechniania postępu
technicznego, biologicznego i organizacyjnego”. Wraz z procesem globalizacji następuje rozwój nowoczesnych technik i technologii informacyjnych, które sprzyjają powstawaniu społeczeństwa informacyjnego. Potrzeby rolników w zakresie
informacji są zaspokajane w dużej mierze przez podmioty i instytucje działające w otoczeniu rolnictwa. W polskich warunkach niezmiernie istotne są działania wykonywane w tym zakresie przez ARR, ARiMR, ANR oraz CDR i ODR-y.
Bardzo ważną rolę w transferze wiedzy do rolnictwa pełni publiczne doradztwo
rolnicze, które umożliwia dostęp rolnikom do zewnętrznych źródeł informacji
niezbędnych do sprawnego zarządzania i racjonalnego wykorzystania posiadanych zasobów w gospodarstwie rolnym. We współczesnym doradztwie rolniczym
wymiana informacji i przekazywanie wiedzy opierać się może w dużej mierze na
technologiach informacyjno-komunikacyjnych.
Nowoczesne technologie informacyjne są stosowane we wszystkich sektorach
gospodarki. W rolnictwie technologie informacyjne znalazły zastosowanie zarówno w produkcji roślinnej, jak i zwierzęcej. Jak wskazują Mueller i in., w obecnych
czasach bez problemu można wskazać zastosowanie ICT w rolnictwie [Mueller,
Joachimiak, Weres 2008]. Technologie informacyjne dostarczają użytkownikowi
narzędzi, za pomocą których może on pozyskiwać informacje, selekcjonować je,
analizować, przetwarzać a nawet zarządzać nimi [Sławiński, Gregier 2009]. Producenci rolni mają możliwość wykorzystania nowoczesnych narzędzi wspomaga-
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jących podejmowanie decyzji, m.in. odnośnie nawożenia, ochrony roślin i żywienia zwierząt gospodarskich. Szereg przykładów zaawansowanych technologii informacyjnych (w tym informatycznych) stosowanych w rolnictwie można znaleźć
w rolnictwie precyzyjnym. Dzięki technologiom informacyjno-komunikacyjnym
rolnik może zdobywać i poszerzać wiedzę, nawiązywać kontakty z innymi producentami, promować swoje wyroby i usługi, zamawiać niezbędne środki produkcji
oraz załatwiać sprawy urzędowe [Heilig 2003].
Ważną przesłanką skłaniającą do wprowadzenia technologii informacyjnej
w rolnictwie jest postępująca informatyzacja obszarów wiejskich w Polsce. Badania GUS dotyczące wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych
w Polsce wykazały poprawę wyposażenia w sprzęt komputerowy oraz dostęp do
Internetu na obszarach wiejskich. Jak wskazuje Kalinowski [2011], tempo powiększania się udziału gospodarstw domowych rolników, które wyposażone są
w komputer, jest bardzo szybkie. Wyniki najnowszych badań wskazały, że w 2012
r. 2 848 474 gospodarstw domowych na obszarach wiejskich (tj. 69,4%) wyposażonych było w komputer, a 2 712 147 gospodarstw domowych na wsi (tj. 66,1%)
miało dostęp do Internetu. Rozbudowa infrastruktury na obszarach wiejskich
związanej z dostępem do Internetu powinna iść w parze z poprawą dostępu do
elektronicznych źródeł informacji dla rolników oraz innowacyjnych możliwości
komunikacji. Jak wskazują badania, Internet jest ważnym źródłem informacji dla
rolników [Lorencowicz, Figurski 2008; Jaska 2013]. Z badań wynika, że producenci rolni wykorzystują Internet zarówno do celów komunikowania się i korespondencji, jak i pozyskiwania informacji ogólnych i rynkowych.
Aktualnie nowoczesne technologie ICT i procesy digitalizacji są w niewielkim
stopniu wykorzystywane w zakresie doradztwa rolniczego w Polsce. Niemniej
jednak coraz częściej publiczne podmioty doradcze (WODR-y) a także niektóre prywatne, wdrożyły bądź wdrażają innowacyjne usługi umożliwiające m.in.
nowoczesną formę komunikacji. Jako przykład można wymienić Wielkopolski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, który umożliwił rolnikom oraz
mieszkańcom obszarów wiejskich korzystanie z nowej formy kontaktu z doradcą rolniczym poprzez Elektroniczną Platformę Świadczenia Usług (EPSU). Nowa
funkcjonalność umożliwia zadawanie pytań drogą elektroniczną, a usługa jest
dostępna dla zarejestrowanych użytkowników. Nowoczesne technologie komunikacyjne są również wdrażane w innych Ośrodkach. Łódzki Ośrodek Doradztwa
Rolniczego (ŁODR) realizuje projekt «e-Doradca ziemi łódzkiej», który zakłada
budowę sieci teleinformatycznej i systemu umożliwiającego rolnikom z regionu
łódzkiego korzystanie przez Internet z pomocy doradców rolniczych.
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3. Możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii ICT
w doradztwie rolniczym
Internet oraz inne technologie mobilne mogą być wykorzystane do usprawnienia procesów doradczych. Przykładowe obszary zastosowań technologii internetowych i mobilnych w doradztwie rolniczym przedstawiono na rysunku 1.
Rysunek 1
Podstawowe obszary zastosowań nowoczesnych technologii
informacyjno-komunikacyjnych w doradztwie rolniczym

Źródło: Opracowanie własne.

E-learning jest formą kształcenia na odległość przy użyciu technologii elektronicznych, w tym Internetu (kształcenie on-line). W literaturze przedmiotu wyróżnia się trzy podstawowe kategorie kształcenia w tej formie, tj. kształcenie synchroniczne, asynchroniczne i mieszane. W procesie kształcenia rolników można wykorzystywać wszystkie wyżej wymienione kategorie, ale zdaniem autora interesująca jest zwłaszcza forma kształcenia mieszanego (blended-learning) [Hyla 2005].
Jest to zintegrowana forma kształcenia, łącząca formy kształcenia tradycyjnego
(stacjonarnego) z elementami e-learningu. W procesie kształcenia wykorzystuje
się różne techniki, m.in. komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej,
czatu oraz forum dyskusyjnego. Niewątpliwą zaletą e-learningu dla słuchaczy jest
dostęp do informacji w dowolnym czasie i miejscu, bez konieczności dojeżdża-
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nia do instytucji kształceniowej, oraz lepsze dopasowanie do ich potrzeb. Jest to
szczególnie istotne ze względu na specyfikę pracy w rolnictwie (sezonowość). Korzyści z wprowadzenia e-learningu dla podmiotów doradczych to m.in. redukcja
kosztów (oszczędność czasu, brak kosztów związanych z zapewnieniem szkoleń
stacjonarnych itp.). E-learning może być wykorzystywany do doskonalenia zawodowego i dokształcania mieszkańców terenów wiejskich. Kursy e-learningowe
podnoszące kwalifikacje pracowników rolnictwa mogą dotyczyć zarówno technologicznych, technicznych i organizacyjnych aspektów produkcji rolnej (np. z dziedziny inżynierii rolniczej, zarządzania produkcją), jak i umiejętności miękkich
(tzw. psychospołecznych). Jest to istotne, gdyż nowoczesne doradztwo rolnicze
powinno przekazywać nie tylko wiadomości, ale rozwijać umiejętności i kompetencje mieszkańców terenów wiejskich.
Ważnym elementem nowoczesnego doradztwa rolniczego mogą stać się również e-porady i konsultacje on-line. Nowoczesne technologie informatyczne
umożliwiają korzystanie z usług konsultacji on-line zarówno w formie ustnego przekazu, jak i w formie pisanej. Ta druga możliwość, ze względu na
zachowanie poczucia anonimowości, może być bardzo ważna z punktu widzenia producentów rolnych. Anonimowy kontakt z doradcą może opierać się
na wymianie informacji za pośrednictwem forum dyskusyjnego.
E-bazy aktów prawnych to kolejne rozwiązania z zakresu nowoczesnego
doradztwa. Internetowe bazy aktów prawnych dostępne z serwisów podmiotów doradczych powinny zawierać ustawy oraz rozporządzenia związane z zagadnieniami rynku rolnego. Istotne jest to, aby informacje z bazy zamieszczane
były niezwłocznie po ich opublikowaniu oraz żeby były rzetelne i kompletne. Jak
wspomniano we wstępie, producenci rolni aktualnie muszą posiadać bardzo dużą
wiedzę w zakresie przepisów prawnych (w tym głównie mechanizmów wspólnej polityki rolnej, ochrony środowiska przyrodniczego, podatków oraz systemu ubezpieczeń). Łacińska sentencja „ignorantia iuris (legis) neminemexcusat”
- (nieznajomość prawa nikogo nie usprawiedliwia) jest aktualna we wszystkich
obszarach aktywności człowieka, w tym również w rolnictwie. W tym kontekście
umożliwienie i ułatwienie dostępu rolnikom do aktualnych przepisów prawnych
na serwisach internetowych podmiotów doradczych jest bardzo istotne. Ważne
jest nie tyle oferowanie dostępu do europejskich i krajowych przepisów prawnych,
co możliwość skorzystania z rozbudowanej wyszukiwarki aktów prawnych (np.
wyszukiwanie tematyczne według zagadnień oraz poprzez słowa kluczowe).
E-forum internetowe to kolejny, bardzo istotny element nowoczesnego doradztwa. Jest to bardzo dobre miejsce do poszerzania wiedzy oraz do
wymiany myśli i doświadczeń związanych z elementami uprawy roślin oraz
chowem zwierząt gospodarskich. E-forum internetowe umożliwia stworze-
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nie wirtualnych wspólnot producentów rolnych, które oparte są na wspólnych zainteresowaniach. Istotne jest to, że wymiana poglądów na e-forum
internetowym powinna być prowadzona pod nadzorem moderatora. Głównym zadaniem moderatora jest dbanie o prawidłowy przebieg prowadzonych
debat, w tym usuwanie wiadomości o obraźliwym charakterze lub niezgodnych
z tematyką.
E-wnioski to zarówno umożliwienie wypełniania i składania formularzy on-line, jak również pomoc przy wypełnianiu poszczególnych części wniosków. W tym
miejscu oferować można także możliwość wydrukowania aktualnych wzorów formularzy wniosków wraz z załącznikami. ICT w tym względzie odgrywać może
kluczową rolę w zapewnieniu poprawności składanych wniosków i wygody wnioskodawców. Systemy informatyczne będące podstawą e-wniosków dotyczyć mogą
opracowywania planów, analiz oraz innych dokumentów niezbędnych np. do pozyskiwania środków finansowych z funduszy UE.
ICT odgrywać może również kluczową rolę w poprawie dostępności rolników
do informacji rynkowych. Ważny w tym kontekście jest dostęp do wiarygodnych
źródeł informacji, który dać może podstawę m.in. do analizy opłacalności produkcji rolnej. W ramach nowoczesnego doradztwa rolniczego można oferować
narzędzia informatyczne, które umożliwią obliczanie opłacalności uprawy poszczególnych roślin i chowu zwierząt występujących w gospodarstwie rolnym
(wartości aktualnych i prognozowanych). Platformy informacyjne powinny zapewniać rolnikom i mieszkańcom terenów wiejskich dostęp do aktualnej, rzetelnej i w miarę możliwości pełnej informacji o sytuacji rynkowej, np. o środkach
produkcji rolnej (ofercie rynkowej, cenach itp.). Informacja w rolnictwie sukcesywnie zyskuje na znaczeniu a w przyszłości głównym źródłem informacji dla
rolników może być Internet [Pawlak 1999].
Przedstawione wyżej obszary zastosowań technologii internetowej należą do
podstawowych i stosunkowo łatwych do wdrożenia w doradztwie rolniczym.
Bardziej złożone są systemy i aplikacje wykorzystujące urządzenia mobilne, np.
do informowania rolników o różnego rodzaju zagrożeniach (systemy wczesnego ostrzegania o chorobie/szkodnikach, ostrzeżenia pogodowe). Informacje tego
typu mogą być wysyłane np. za pomocą powiadomień SMS. Warto podkreślić, że
szerokie stosowanie urządzeń mobilnych (w tym głównie telefonów komórkowych) może być najskuteczniejszym narzędziem dotarcia do rolników z informacją.
Wszystkie wymienione wyżej możliwości wykorzystania technologii internetowych i mobilnych w doradztwie rolniczym mogą stanowić uzupełnienie realizowanych dotychczas działań w zakresie ICT (m.in. wykorzystania programów
telewizyjnych i radiowych). Dla przykładu audycje radiowe dla rolników, które
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umożliwiają dostęp do istotnych informacji (m.in. cen i relacji cenowych w rolnictwie, przepisów prawnych), mogą być powiązane z nowoczesnymi technologiami.
Innowacje w tym względzie mogą polegać na umożliwieniu rolnikom zadawania
pytań za pośrednictwem telefonów komórkowych (rozmowa, SMS) lub Internetu.

4. Podsumowanie
Motorem procesów rozwojowych zachodzących w rolnictwie i na obszarach
wiejskich jest w dużej mierze rewolucja technologiczna związana z wykorzystaniem technologii informacyjnych. Warto podkreślić, że potencjał ICT może być
wykorzystany również w doradztwie rolniczym do lepszego zaspokajania potrzeb
informacyjnych ludności wiejskiej (informacji ekonomicznej, technicznej i technologicznej, prawnej itp.).
Aktualnie doradztwo rolnicze w Polsce w niewielkim stopniu wykorzystuje
możliwości zastosowania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Przedstawione w niniejszym artykule możliwości wykorzystania ICT (m.in.
e-learning, e-wnioski, e-bazy aktów prawnych) mogą przyczynić się do wzrostu
sprawności działania doradztwa rolniczego. Wykorzystanie przez podmioty doradztwa rolniczego nowoczesnych technologii internetowych i mobilnych może
posłużyć nie tylko do poprawy dostępu do aktualnych i wiarygodnych informacji
dla rolników i mieszkańców obszarów wiejskich, ale również do wzrostu efektywności działania podmiotów doradczych przy ograniczonych środkach. Wśród
potencjalnych zalet wykorzystania ICT w doradztwie rolniczym wymienić należy
m.in.: wygodę ich stosowania, korzyści skali oraz powszechniejszy dostęp.
Odnotowana w Polsce poprawa infrastruktury technicznej związanej z dostępem do Internetu na obszarach wiejskich powinna być podstawą rozwoju nowoczesnego doradztwa rolniczego. Warto podkreślić, że poprzez wykorzystanie
technologii internetowych i mobilnych producenci rolni mogą mieć dostęp do
aktualnych informacji nie tylko o charakterze poznawczym, ale również i decyzyjnym.
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Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Oddział w Poznaniu

XIX KONGRES IFMA NA TEMAT: „TRANSFORMACJA
ROLNICTWA – MIĘDZY POLITYKĄ, NAUKĄ A KONSUMENTEM”
XIX KONGRES IFMA (The International Farm Management Association) na
temat: „Transformacja rolnictwa - między polityką, nauką a konsumentem” odbył
się po raz pierwszy w Polsce, w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w dniach 21-26 lipca 2013.
Kongresy IFMA odbywają się co dwa lata – w różnych krajach i na różnych
kontynentach. Uczestniczy w nich zwykle 300 - 400 osób, reprezentujących zarówno sektor produkcji rolniczej, jak i pracowników nauki, decydentów politycznych, przedstawicieli firm zaopatrujących rolnictwo w środki produkcji, przedsiębiorstw przetwórczych i handlowych, a także organizacji związanych z sektorem
agrobiznesu i zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich. Tematyka kongresów, jakkolwiek skoncentrowana na różnych aspektach technologii produkcji
i zarządzania gospodarstwem rolniczym wykracza poza sprawy samego rolnictwa i obejmuje zagadnienia dotyczące różnorodnych funkcji sektora, w tym jego
związków z rynkiem, społeczeństwem czy środowiskiem przyrodniczym1.
W pierwszym dniu sesji plenarnych przybliżone zostały zagadnienia dotyczące przemian ustrojowych i gospodarczych w Polsce ze szczególnym naciskiem na
przekształcenia zachodzące w rolnictwie polskim (zwłaszcza po 1989 roku oraz
po akcesji do Unii Europejskiej w 2004 roku).
Punkt wyjścia do dyskusji stanowiła prezentacja profesora Leszka Balcerowicza
na temat transformacji ustrojowej w Polsce, a zwłaszcza jej wpływu na poprawę
konkurencyjności gospodarki oraz rozwój gospodarczy Polski, w odniesieniu do
wybranych państw rozwijających się, zwłaszcza z Europy Środkowo Wschodniej.
1 Tekst zaczerpnięty z materiałów informacyjnych organizatorów.
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Przedstawiciele instytucji państwowych m.in. Agencji Nieruchomości Rolnych,
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprezentowali podejmowane
przez te jednostki działania, mające na celu wzmocnienie i poprawę konkurencyjności sektora rolno – spożywczego, przekształceń na obszarach wiejskich i w rolnictwie, wskazali wielkość i zakres wsparcia finansowego dla rolników i sektora
rolno – spożywczego, realizowanego w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii
Europejskiej.
W ramach wykładu „Transformacja polskiego rolnictwa – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”, pracownicy naukowi Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego przedstawili podstawowe dane charakteryzujące zakres zmian jaki nastąpiły w ostatnich latach w rolnictwie polskim oraz dotyczące gospodarowania
w rolnictwie takie jak: warunki klimatyczne, sytuacja finansowa, struktura gospodarstw, udział rolnictwa w PKB Polski, czy pozycja rolnictwa polskiego na tle
rynków europejskich i światowych.
Drugą część sesji stanowiły wykłady przedstawicieli instytucji krajowych i zagranicznych oraz pracowników naukowych dotyczące działań i zakresu wsparcia
realizowanego przez wybrane kraje, zrzeszenia państw czy podmioty publiczne
i prywatne dla poprawy konkurencyjności i ochrony wewnętrznych rynków rolnych, produkcji rolniczej oraz ich wpływu na funkcjonowanie rynku produktów
rolnych i spożywczych w układzie międzynarodowym.
W trakcie spotkań popołudniowych - tzw. Contributed papers zaproszeni prelegenci, zazwyczaj pracownicy naukowi, prezentowali w ramach zaproponowanej
przez organizatorów tematyki spotkań, działania bądź doświadczenia wpisujące
się w ich treść, będące odzwierciedleniem bieżącej działalności, uwzględniające
jednak różnice wynikające z uwarunkowań kulturowych, społecznych, narodowych. Na przykład, w odniesieniu do tematyki „small and green” prelegenci ze
Stanów Zjednoczonych zaprezentowali wyniki badań realizowanych w Kalifornii,
dotyczących nawożenia roślin, mające na celu wskazanie różnic w przyswajalności składników pokarmowych przez rośliny jare i ozime i przesłanek do ograniczenia poziomu nawożenia, a tym samym strat nawozów, co przekłada się bezpośrednio na ograniczenie zanieczyszczenia środowiska. W ramach w/w tematyki
pracownicy naukowi z Wielkiej Brytanii przedstawili działania realizowane w ramach projektów naukowych w Kenii mających na celu m.in. poprawę warunków
gospodarowania w rolnictwie poprzez wskazanie nowych form uprawy roślin
i agrotechniki oraz ochronę i rozwój posiadanych zasobów naturalnych w celu
ograniczenia degradacji gleby i przestrzeni rolniczej.
W trakcie kolejnych dni sesji plenarnych uczestnicy zapoznali się z zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności, zwłaszcza z działaniami mającymi na celu usprawnienie przepływu informacji między wytwórcą żywności a ich
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finalnym odbiorcą. Przedstawiciele zaproszonych firm zaprezentowali działania
podejmowane przez te podmioty mające na celu poprawę warunków gospodarowania w rolnictwie m.in. poprzez wykorzystanie nowych technik i technologii
w produkcji rolniczej oraz nowych produktów w ochronie roślin.
W drugim i czwartym dniu kongresu odbyły się wyjazdy studyjne do gospodarstw
rolniczych, przedsiębiorstw agrobiznesu, ośrodków naukowych i doradczych, w trakcie
których przedstawiono warunki prowadzenia działalności rolniczej oraz gospodarczej
w sektorze rolno-spożywczym przez pryzmat poszczególnych gospodarstw rolnych
czy podmiotów handlu i obrotu hurtowego.Wskazano także role i zadania realizowane
przez poszczególne jednostki sektora publicznego.
W ostatnim dniu kongresu, doświadczenia w prowadzonej działalności rolniczej przedstawili zaproszeni rolnicy, przedsiębiorcy rolni gospodarujący w wybranych krajach świata. Pomimo różnic wynikających z położenia geograficznego
prelegenci wskazali kilka „uniwersalnych” czynników m.in. warunki klimatyczne – susze, powodzie, przymrozki, warunki rynkowe – zmienność cen, system
dopłat, dotacji i wsparcia do produkcji w krajach rozwiniętych, warunki prawne
i organizacyjne – polityka celna poszczególnych państw, zmienność przepisów
prawnych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej itp., które wpływają
na jakość gospodarowania w rolnictwie oraz na rozwój tych jednostek.
Udział w kongresie IFMA stwarza dogodne warunki do wymiany poglądów
i rozmów na tematy dotyczące rolnictwa oraz przemian w sektorze rolno – spożywczym. Ze względu na międzynarodowy charakter spotkania, uczestnik poznaje a jednocześnie przedstawia własny punkt widzenia na określony temat przez
pryzmat swojego doświadczenia, wiedzy ale przede wszystkim warunków lokalnych, w których funkcjonuje.
Wybór Warszawy na miejsce kongresu umożliwił zaprezentowanie zakresu
i dynamiki przemian jakie dokonały się w Polsce po transformacji ustrojowej
i akcesji do Unii Europejskiej, doświadczeń z obecności na wspólnym rynku europejskim oraz działań, programów realizowanych w ramach polityki rolnej Unii
Europejskiej z perspektywy kraju członkowskiego – Polski.
l.bochenski@cdr.gov.pl

Nowości wydawnicze
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NOWOŚCI WYDAWNICZE
„Warunki utrzymywania trzody chlewnej” – oprac. Zygmunt Bilski, Wydawca:
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu, Poznań
2013, s. 24.
Produkcję trzody chlewnej obecnie charakteryzuje intensyfikacja i specjalizacja. Prowadzi to do wzrostu wydajności pracy, większej wydajności zwierząt,
a przez to do wyższej efektywności produkcji z drugiej strony jednak powoduje
problemy ekologiczne, a także ze spełnieniem wymagań dotyczących dobrostanu
zwierząt i bezpieczeństwa żywności. Opracowanie powstało na podstawie przepisów polskich i UE, dotyczących minimalnych warunków utrzymania zwierząt
gospodarskich. Zawiera niezbędne informacje z zakresu ochrony zwierząt, warunków środowiskowych w pomieszczeniach dla trzody oraz przyjętych sposobów utrzymywania poszczególnych grup technologicznych.
Publikacja skierowana do pracowników doradztwa oraz bezpośrednio do rolników-producentów trzody chlewnej.
„Warunki utrzymywania drobiu w świetle obowiązujących przepisów” –
oprac. Iwona Kajdan-Zysnarska, Wydawca: Centrum Doradztwa Rolniczego
w Brwinowie Oddział w Poznaniu, Poznań 2013, s. 34.
Drugie z tego samego cyklu opracowanie poświęcono warunkom utrzymywania podstawowych gatunków drobiu, zgodnym z przepisami krajowymi i UE.
Przedstawiono w nim wymagania techniczne i technologiczne oraz warunki mikroklimatyczne w odniesieniu do pomieszczeń dla drobiu, a także minimalne wymagania dotyczące utrzymywania poszczególnych gatunków drobiu w zależności
od systemów utrzymania i z uwzględnieniem grup wiekowych.
Publikacja skierowana do pracowników doradztwa, także przydatna dla rolników-producentów drobiu.
„Warunki utrzymywania bydła w świetle obowiązujących przepisów” – oprac.
Danuta Nowak, Wydawca: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Oddział w Poznaniu, Poznań 2013, s. 24.
Kolejne, trzecie opracowanie z tej tematyki, zawiera podstawowe normatywy
technologiczne dla bydła, wymagane warunki środowiskowe w pomieszczeniach
dla tego gatunku oraz ogólne wymogi dotyczące utrzymywania poszczególnych
grup zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów dotyczących ochrony
cieląt.
Pozycja skierowana do doradców rolniczych, a także bezpośrednio do rolników-producentów mleka czy żywca wołowego.
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WSKAZÓWKI DL A AU TORÓW

1. W kwartalniku Zagadnienia Doradztwa Rolniczego” publikowane są orygi“ prace naukowe z zakresu metodyki i organizacji doradznalne i przeglądowe
twa rolniczego, funkcjonowania agrobiznesu, rozwoju obszarów wiejskich,
ekonomiki i organizacji gospodarstw rolnych, ekonomicznych aspektów nowoczesnych technologii produkcji, ochrony środowiska przed zagrożeniami
z produkcji rolniczej, polityki agrarnej i oświaty rolniczej oraz współpracy doradztwa z nauką w wymienionych obszarach.
2. W Zagadnieniach publikowane są również:
• 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 l 100 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, czcionką 12 pkt.;
• słowa kluczowe w języku polskim i angielskim;
• treść podzielona na rozdziały i z wstępem oraz wnioskami lub podsumowaniem;
• napisane za pomocą edytora pracującego w środowisku Windows (zalecany
Word 2003 i wersje nowsze);
• dopuszczalna objętość prac do 20 000 znaków;
• rysunki, tabele, wykresy i grafika dołączone w pliku zasadniczym, oraz dodatkowo w oddzielnych plikach w programach źródłowych, w których zostały wykonane, najlepiej w programach Word, Excel i CoreIDRAW w formacie B5;
• dane literaturowe - odwołania w tekście do pozycji literaturowych z nazwiskiem autora i rokiem wydania, bez przecinka i w nawiasie kwadratowym,
np. [Kowalski 1990];
• alfabetyczny wykaz literatury na końcu artykułu, numerowany każdorazowo
z nazwiskiem autora, pierwszą literą (literami) imienia, rokiem wydania
(podanym w nawiasach półokrągłych) oraz po dwukropku tytułem publikacji, wydawnictwem lub nazwą czasopisma, numerem woluminu i strony;
– przykład: Kowalski J., Nowak A. (1997): Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju wsi w Polsce. SGGW, Warszawa, 5-17;
• 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);
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• 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.
4. 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.
5. Nadesłane recenzje, omówienia, przeglądy itp. powinny zawierać tytuł pracy
w oryginalnym brzmieniu i tytuł pracy przełożony na język polski.
6. 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.
7. W przypadku artykułów współautorskich należy podać % wkład pracy każdego z Autorów.
8. Redakcja zastrzega sobie prawo nie przyjęcia do druku artykułu lub opracowania, jeśli uzyska on negatywne recenzje pokrywające się z opinią Zespołu
Redakcyjnego. Redakcja nie zwraca nadesłanych prac niezależnie od ich zakwalifikowania lub nie przyjęcia do druku.
9. Redakcja nie płaci honorariów autorskich.
10. Wyboru artykułów do publikacji dokonuje Zespół Redakcyjny ZDR.
11. Autorzy artykułów otrzymują bezpłatnie l egzemplarz autorski.
12. 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
WYM AGANIA FORM A LNO - PR AW N E
Redakcja informuje Autorów, że na stronie internetowej www.cdr.gov.pl w zakładce Zagadnienia Doradztwa Rolniczego zamieszczane są treści kolejnych numerów ZDR oraz streszczenia artykułów w języku polskim i angielskim.
Autorzy przekazujący treści do opublikowania w Zagadnieniach Doradztwa
Rolniczego, przyjmują tym samym następujące warunki ich publikacji w ZDR:
– potwierdzają, że przekazany tekst jest wolny od wad prawnych i nie narusza
dóbr osobistych osób trzecich,
– ponoszą odpowiedzialność za status prawny materiałów użytych do wytworzenia dzieła,
– upoważniają wydawcę do korzystania z dzieła, wydawania, zwielokrotniania
drukiem dzieła w kwartalniku Zagadnienia Doradztwa Rolniczego a także:
- publikowania w wersji elektronicznej w formie zwartej na stronie
www.cdr.gov.pl
- publikowania dzieła w bazach czasopism naukowych.

