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ARTYKUŁY
RYSZARD KAMIŃSKI, ROMAN SASS
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

REORIENTACJA ZAWODOWA ROLNIKÓW I DOMOWNIKÓW
W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM,
NOWE WYZWANIE DLA DORADZTWA ROLNICZEGO
1. Wstęp. Uwarunkowania ekonomiczne rozwoju gospodarstw rolnych
w województwie kujawsko-pomorskim, a potrzeba reorientacji rolników i członków rodzin

Po roku 1989 nastąpiło w polskim rolnictwie szereg znaczących zmian spowodowanych przejściem z gospodarki nakazowo-rozdzielczej do gospodarki rynkowej. Procesy dostosowawcze w rolnictwie zdecydowanie nasiliły się po integracji
Polski z Unią Europejską [Józwiak 2007, Karwat-Woźniak 2005, Mańko i inni
2007]. Praca we własnym gospodarstwie rolnym przestaje być wystarczającym
źródłem dochodu dla większości rolników i członków rodzin rolniczych. W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych pojawiły się opracowania mówiące o ogromnej skali bezrobocia na wsi, przy czym wskazywano na tzw. bezrobocie ukryte,
czyli nadwyżki niewykorzystanej siły roboczej występujące najczęściej w niewielkich gospodarstwach [Frenkel 1977, 2001]. Na podstawie danych Powszechnego
Spisu Rolnego z roku 1996 w gospodarstwach domowych z użytkownikiem indywidualnego gospodarstwa rolnego i działki rolnej łącznie tzw. „populacja zbędnych” liczyła 917 tysięcy osób [Frenkel 2003]. Dane PSR 2010 wskazują na wzrost
osób zbędnych w gospodarstwach rolnych nawet do miliona osób [Frenkel 2012].
Jak wynika z danych Powszechnego Spisu Rolnego 2010 na 1 563 tysiące gospodarstw rolnych o wielkości powyżej jednego hektara, aż 92,1% ma powierzchnię
nie przekraczającą 20 ha [PSR 2011]. Uwzględniając aktualne trendy rozwojowe
można założyć, że praktycznie w każdym z takich gospodarstw przynajmniej jedna osoba powinna poszukać dla siebie dodatkowego źródła dochodu.
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Podobna sytuacja występuje w województwie kujawsko-pomorskim. Pomimo,
że rolnictwo w tym województwie zaliczane jest do jednych z najlepszych w kraju
[Poczta i inni 2012, Zegar 2003], to większość gospodarstw ma za mały potencjał,
aby uzyskać dochód umożliwiający utrzymanie rodziny i finansowanie rozwoju
gospodarstwa. Około 80% gospodarstw to gospodarstwa nierozwojowe (mniejsze
niż 20 ha UR). W tej sytuacji znaczna cześć rolników z województwa kujawsko-pomorskiego i członków ich rodzin będzie musiała poszukiwać dodatkowych
dochodów poza gospodarstwem.
W świetle danych Powszechnego Spisu Rolnego 2010 oraz danych z gospodarstw prowadzących rachunkowość rolną Polski FADN (system rachunkowości
obowiązujący we wszystkich państwach członkowskich UE) wynika, że po wstąpieniu Polski do UE i wsparciu naszych gospodarstw środkami w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (dopłaty bezpośrednie i inne instrumenty WPR) w dalszym
ciągu liczba gospodarstw nierozwojowych w stosunku do okresu przed akcesją
nie zmalała [Poczta i inni 2012].
Wyliczenia wykonane na podstawie danych ogólnokrajowych wykazują, że przyjmując jako kryterium rozwoju gospodarstwa dodatnią wartość inwestycji netto
i uzyskanie dochodu parytetowego, kryterium to spełniały gospodarstwa należące
do czterech (spośród sześciu) grup wielkości standardowej produkcji1, tj.: średnio
małe, średnio duże, duże oraz bardzo duże (tabela 1). W pozostałych dwóch grupach, tj.: gospodarstwa bardzo małe i małe, inwestycje netto były ujemne. W ten
sposób granicę wielkości ekonomicznej (liczonej standardową produkcją) określić
można na 25 tys. euro. Dlatego też gospodarstwa znajdujące się w grupie średnio
małych i większe, posiadają odpowiedni potencjał ekonomiczny (są w stanie realizować inwestycje netto oraz dokonać opłaty pracy na poziomie co najmniej parytetowym), dysponując jednocześnie zasobami ziemi o średniej powierzchni około
30 ha (tabela 1).
Przyjmując powierzchnie gospodarstwa jako kryterium rozwoju, w województwie kujawsko-pomorskim jest 6 373 (9,4%) gospodarstw powyżej 30 ha
(tabela 2). Z ekspertyzy wykonanej dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
przez zespół pod kierunkiem W. Poczty wynika, że również dochód parytetowy
i zdolność do realizacji inwestycji netto posiadają gospodarstwa o powierzchni
powyżej 20 ha [Poczta i inni 2013]. Zatem dla oszacowania liczby osób w województwie kujawsko-pomorskim, które wymagają wsparcia w celu przygotowania
ich do poszukiwania dodatkowych dochodów poza gospodarstwem rolnym przyjęto w świetle wyżej przedstawionych faktów następujące założenia.
1 Standardowa produkcja jest to średnia z 5 lat wartość produkcji określonej działalności produkcyjnej (roślinnej lub zwierzęcej) uzyskiwana z l ha lub od l zwierzęcia w ciągu l roku, w przeciętnych dla danego regionu warunkach produkcyjnych [Goraj i inni 2012].
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Gospodarstw nierozwojowych o powierzchni do 20 ha w województwie kujawsko-pomorskim jest ponad 55 tys. W tej grupie gospodarstw na szczególną uwagę
zasługują gospodarstwa do 5 ha. Niestety, rolnicy ci są w niewielkim stopniu zainteresowani reorientacją (rysunek 4). Dla ustalenia liczby osób, które powinny poddać się procesowi reorientacji w celu poszukiwania dodatkowych dochodów poza
gospodarstwem, przyjęto następujące założenia:
1. Gospodarstw do 5 ha było w 2010 roku 21 821, w tej grupie gospodarstw
20% rolników i domowników powinno być objętych reorientacją, to jest
4 364 osoby,
2. Gospodarstw o powierzchni 5–20 ha było w 2010 roku 33 606, w tej grupie
gospodarstw co najmniej jedna osoba powinna być objęta reorientacją , co
daje 33 606 osób,
3. Gospodarstw o powierzchni 20–30 ha było w 2010 roku 6 114, w tej grupie
gospodarstw 50% rolników i domowników powinno być objętych reorientacją, tj. 3 057 osób.
Z przedstawionych obliczeń wynika, że liczba potencjalnych osób wywodząca się z gospodarstw nierozwojowych wynosi w województwie kujawsko-pomorskim około 41 tysięcy. Podobna sytuacja występuje również w pozostałych
województwach, są regiony Polski (południowa i południowo wschodnia część),
w których nadwyżka siły roboczej jest jeszcze większa, zatem jest to olbrzymi problem społeczny i ekonomiczny dotyczący całej Polski.
Przedstawiona powyżej sytuacja była bezpośrednią inspiracją do podjęcia
w 2008 roku przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego (KPODR)
działań na rzecz reorientacji zawodowej rolników i członków ich rodzin. W 2010
roku rozpoczęto wdrażanie projektu „NOWY ZAWÓD – NOWA SZANSA dla
rolników i mieszkańców wsi Kujaw i Pomorza”. Celem projektu jest przygotowanie rolników i domowników do podejmowania nowych aktywności zawodowych
na obszarach wiejskich poprzez zdobywanie kwalifikacji ułatwiających znalezienie dodatkowego, pozarolniczego źródła dochodu. Beneficjentami projektu było
4000 rolników i domowników ubezpieczonych w KRUS.
Celem badań było rozpoznanie potencjału produkcyjnego gospodarstw i zamierzeń inwestycyjnych rolników – beneficjentów projektu „NOWY ZAWÓD
– NOWA SZANSA”. Ponadto przedstawiono działania podejmowane przez
KPODR w Minikowie na rzecz reorientacji zawodowej rolników i domowników
w województwie kujawsko-pomorskim.

8

Ryszard Kamiński, Roman Sass

Tabela 1
Produkcja, inwestycje i dochody gospodarstw rolnych w zależności od
wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego w 2010 roku
Klasy wielkości ekonomicznej gospodarstw rolnych (tys. €)
Wyszczególnienie

Razem

Powierzchnia UR (ha)

19,2

Bardzo
małe
2<€<8
8,6

Produkcja ogółem (zł)

100 969

34048

Dopłaty do inwestycji (zł)

Małe
8 <€< 25
71763

15,8

Średnio
Średnio
Duże
małe
duże
25 <€< 50 50 <€< 100 100 <€< 500
32,3
54,1
132,0
178 040

348 877

969 111

Bardzo
duże
>500€
1 036,3
7 011 865

922

186

701

2195

4183

9689

30746

Amortyzacja (zł)

15760

8024

13684

26934

43654

90631

603 111

Dochód z rodzinnego
gospodarstwa rolnego (zł)

38289

14742

31702

78356

144 755

311 430

938 017

Dochód z rodzinnego
gospodarstwa rolnego na
osobę pełnozatrudnioną
członka rodziny (zł/FWU)

23827

11 009

19820

43488

75577

156 146

350 721

Inwestycje brutto (zł)

14021

1210

7698

34303

78009

163 175

1 100 496

Inwestycje netto (zł)

-1 740

-6814

-5986

7368

34355

72543

497 385

-13 130

-25716

-17239

6171

36173

115 423

312 622

Nadwyżka ponad
parytetową płacę (dochód
z gospodarstwa – KRUS –
przeciętna płaca)

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych FADN.

Tabela 2
Liczba gospodarstw rolnych według grup obszarowych użytków rolnych
w województwie kujawsko-pomorskim
Grupa obszarowa gospodarstw
1–5 ha UR
5–7 ha UR
7–10 ha UR
10–15 ha UR
15–20 ha UR
20–30 ha UR
30–50 ha UR
50 i więcej ha
Razem gospodarstw

Liczba gospodarstw
21821
6936
9570
10721
6379
6114
3983
2390
67914

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych PSR 2010.

Struktura gospodarstw
32,13
10,22
14,09
15,79
9,39
9,00
5,86
3,52
100,00
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2. Materiały i metoda badań
Podstawowym źródłem informacji wykorzystanym w badaniach był Indywidualny Plan Reorientacji Zawodowej (IPRZ), który został sporządzony dla każdego beneficjenta projektu „NOWY ZAWÓD – NOWA SZANSA”. Celem zasadniczym IPRZ była diagnoza predyspozycji zawodowych osób uczestniczących
w projekcie. Ważną częścią IPRZ były informacje o gospodarstwie, a także aktywność inwestycyjna rolnika w ostatnich 10 latach i zamierzenia na przyszłość. Dla
obiektywnej oceny potencjału produkcyjnego i możliwości rozwoju gospodarstwa
wykorzystano metodę opisową posiłkując się zestawieniami tabelarycznymi.
W niniejszym opracowaniu przedstawiono wyniki z 1 242 IPRZ sporządzonych
w 2012 roku. Ogółem w roku 2012 wyraziło chęć uczestnictwa w projekcie 1 368
rolników i członków rodzin. Do analizy wzięto dane pochodzące z 1 242 IPRZ, ze
względu na istotne uchybienia pominięto 126 IPRZ. Uczestnikami projektu mogą
być rolnicy – właściciele gospodarstw i małżonkowie – współwłaściciele, a także
pozostali członkowie rodziny – domownicy, ubezpieczeni w KRUS. Na pytania dotyczące gospodarstwa nie odpowiadali domownicy. W przypadku zadeklarowania
się jako domownik, osoba ta przechodziła do diagnozy predyspozycji i oczekiwań
zawodowych. Dlatego też, w wynikach badań podano wypowiedzi rolników i ich
małżonków – współwłaścicieli gospodarstw, takich osób było w 2012 roku 1080.
Ze względu na ograniczony zakres pracy nie jest możliwe przedstawienie wszystkich danych dotyczących gospodarstwa rolnego zawartych w IPRZ.
Pytania zawarte w IPRZ były w większości przypadków zamknięte, natomiast
osoby sporządzające IPRZ mogły w niektórych pytaniach wskazać więcej niż jedną odpowiedź, wówczas liczba wskazań jest większa niż liczba osób, których IPRZ
poddano analizie (1 080 osób). Pomimo, że beneficjenci mogli bez problemu wybrać odpowiedź, to niemalże w każdym pytaniu są sytuacje, że część beneficjentów nie udzieliła odpowiedzi, w tabelach 3 i 4 zapisano to w pozycji brak odpowiedzi. Ponieważ są pytania, w których brak odpowiedzi był znaczący, strukturę
odpowiedzi obliczono w dwóch wariantach:
l I wariant, przyjmując jako podstawę odniesienia (100) liczbę beneficjentów
– 1080 osób,
l II wariant, przyjmując jako podstawę odniesienia (100) sumę liczby wskazań ogółem z pominięciem pozycji brak odpowiedzi.
Drugi wariant jest właściwszy do interpretacji, jeżeli osoba wypełniająca IPRZ
nie udzieliła odpowiedzi to nie wiadomo z jakiego powodu (nie umiała wskazać
właściwej odpowiedzi lub nie chciała odpowiedzieć). Obliczona struktura odpowiedzi dla wariantu pierwszego i drugiego może wyraźnie się różnić (tabele 3,4).
Przedstawienie struktury odpowiedzi dla dwóch wariantów jest jednak zasadne
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z tego powodu, że są pytania, w których – brak odpowiedzi jest znikomy, a beneficjent projektu mógł wskazać tylko jedną odpowiedź, wówczas różnica pomiędzy
wariantami jest nie wielka i interpretacja wyników nie jest obarczona dużym błędem (tabela 4 zamierzenia inwestycyjne).

3. Potencjał produkcyjny gospodarstw i zamierzenia inwestycyjne
rolników
Spośród wszystkich badanych dominującą grupę stanowiły kobiety (56,44%)
i osoby młode do 40 roku życia, których udział w ogólnej populacji stanowił ponad
60%. Udział osób starszych jest znacznie mniejszy – 37,35% (rysunek 1). W grupie badanych dominują właściciele gospodarstw – ponad 47% i współwłaściciele
– współmałżonkowie – niecałe 40%. Mały jest natomiast udział domowników –
13,4% ogółu badanych. Ważną cechą charakteryzującą kwalifikacje osób uczestniczących w projekcie jest wykształcenie (rysunek 2). Dominują zdecydowanie
osoby ze średnim wykształceniem – 47,42% i zawodowym – 32,37%, również
udział osób z wyższym wykształceniem jest znaczący – 10,87%. Razem udział
osób z wykształceniem średnim i wyższym to prawie 60% (58,29%), świadczy to
o wysokich potencjalnych kwalifikacjach uczestników projektu.
Jeżeli chodzi o doświadczenie w prowadzeniu gospodarstwa to biorąc pod
uwagę lata prowadzenia gospodarstwa nie ma wyraźnej dominacji, rozkład badanych jest niemalże identyczny zarówno dla osób z małym doświadczeniem jak
i długim okresem prowadzenia gospodarstwa, powyżej 10 lat (rysunek 3). Na
uwagę zasługuje fakt, że stosunkowo mały jest udział osób z bardzo małych gospodarstw – do 5 ha UR, grupa ta stanowi 13,43%, jest to na podobnym poziomie
jak liczba osób z gospodarstw 30–50 ha, które zalicza się do gospodarstw rozwojowych. Zdecydowanie dominują osoby wywodzące się z gospodarstw o powierzchni 5,1–15,0 ha (36,85%). Na uwagę zasługuje opinia badanych co do możliwości
rozwojowych gospodarstw, aż 60,8% badanych oceniło swoje gospodarstwo jako
rozwojowe lub mające szansę na rozwój2, tylko 21% badanych zaliczyło gospodarstwo do grupy nierozwojowych. Ponadto 18% badanych nie potrafiło zaliczyć
gospodarstwa do określonej grupy (rysunek 6). Nie powinna dziwić dość optymistyczna wizja rozwoju gospodarstwa, ponieważ 78,7% badanych wskazało, że
gospodarstwo produkuje głównie na rynek lub wyłącznie na rynek. A tylko 21,3%
wypowiedziało się, że celem działalności gospodarstwa jest produkcja wyłącznie
lub głównie na własne potrzeby (rysunek 5).
2 Przez gospodarstwo rozwojowe rozumiano gospodarstwo, które zapewnia środki na utrzymanie rodziny i generuje nadwyżkę na finansowanie inwestycji.
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O sile ekonomicznej oraz o zamierzeniach dotyczących przyszłości gospodarstwa świadczą nakłady inwestycyjne, zarówno wielkość poniesionych nakładów
jak i kierunek inwestowania. Z wypowiedzi beneficjentów wynika, że większość
inwestowała średnio w ciągu 10 minionych lat prawie dwukrotnie. Nie inwestowało 188 rolników – 9,23%. Najczęściej inwestowano w zakup maszyn – 32,77%,
budowę i modernizację budynków – 22,84% i zakup gruntów – 14,63% (tabela 3).
Z wypowiedzi rolników wynika, że środki na realizacje inwestycji pochodziły
z własnych oszczędności, kredytów preferencyjnych i funduszy Unii Europejskiej.
W znikomym stopniu rolnicy korzystali z kredytów komercyjnych – 4,99%, jest to
zrozumiałe ze względu na dużo wyższe koszty kredytów komercyjnych, w sytuacji
gdy dostępne były znacznie tańsze kredyty z dopłatą ARiMR, a w późniejszym
okresie środki Unii Europejskiej w ramach SAPARD, SPO, PROW 2004–2006
i 2007–2013 (tabela 3).
Tabela 3
Kierunki inwestowania i sposób finansowania inwestycji
Wyszczególnienie

Liczba wskazań

Wariant I

Wariant II

30

2,78

1,47

Zakup gruntów

297

27,50

14,63

Budowa, modernizacja budynków

465

43,06

22,84

Zakup maszyn

667

61,76

32,77

Zakup zwierząt

157

14,54

7,71

Zakup lub budowa innych środków trwałych

231

21,39

11,35

Nie inwestowałem

188

17,41

9,23

Brak odpowiedzi

70

6,48

2105

194,92

Wydatki inwestycyjne w ostatnich 10 latach
Zakup gospodarstwa

Ogółem

100,00

Koszty inwestycji zrealizowanych w minionych 10 latach (zł)
Do 10 000 zł

38

3,52

4,85

152

14,07

19,39

30 000 – 50 000 zł

111

10,28

14,16

50 000 – 100 000 zł

136

12,59

17,34

100 000 – 200 000 zł

131

12,13

16,71

200 000 – 500 000 zł

143

13,24

18,24

64

5,93

8,16
1,15

10 000 – 30 000 zł

500 000 – 1 000 000 zł
Powyżej 1 000 000 zł
Brak odpowiedzi
Ogółem

9

0,83

296

27,41

1080

100,00

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z IPRZ.
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Koszty jakie ponieśli rolnicy na realizację inwestycji są zróżnicowane i nie można wyodrębnić dominującej kwoty. Natomiast znaczną grupę stanowią rolnicy,
którzy wydali ponad 100 tys. zł, rolników takich było 347 tj. 44,26%. W tej grupie
73 rolników zadeklarowało, że wydali na inwestycje powyżej 500 tys. zł. Główne oczekiwania jakie mieli rolnicy inwestujący dotyczyły zwiększenia dochodów
– 29,6% i zmniejszenia uciążliwości pracy około – 32,1% beneficjentów. Na uwagę
zasługuje również sprostanie wymaganiom ochrony środowiska i/lub zapewnienie
dobrostanu zwierząt –17,35% beneficjentów [Sass 2013b].
Zrealizowane inwestycje, wielkość poniesionych wydatków jak i główne oczekiwania związane z podejmowaniem inwestycji dowodzą o nastawieniu prorozwojowym większości rolników, którzy ponadto widzą potrzebę nabycia nowych umiejętności, aby zwiększyć swoje możliwości w poszukiwaniu dodatkowej pracy.
Na tym tle interesująco przedstawiają się zamierzenia beneficjentów związane z planowanymi inwestycjami, pośrednio świadczy to o fakcie, czy postrzegają gospodarstwo
jako rozwojowe. Spośród ogółu beneficjentów dominuje grupa rolników, która zamierza w najbliższym okresie inwestować. Prawie 20% zamierza inwestować w ciągu roku,
a 42% w ciągu 2–4 lat. Nie zamierza inwestować około 27% rolników. Spośród planowanych inwestycji dominuje zakup maszyn i urządzeń – 42,9%, budowa i modernizacja
budynków – 26,15%. Na uwagę zasługuje grupa rolników, która zamierza powiększyć
gospodarstwo – 18,64% (tabela 4). Jeżeli chodzi o kwotę planowanych wydatków to dominują wydatki 50–200 tys. zł, są i tacy rolnicy, którzy planują wydać powyżej 500 tys. zł,
jest ich około 3%. Jako główne powody nie podejmowania inwestycji badani wskazali niskie dochody – 26,63% i zbyt małe gospodarstwo, które nie ma szans na rozwój – 22,7%,
jak i brak opłacalności inwestowania w rolnictwo – 13,87%. Na uwagę zasługuje także
grupa beneficjentów projektu, która zamierza zmienić zawód – 11,41% nosi się z takim
zamiarem [Sass 2013b].
Tabela 4
Zamierzenia inwestycyjne, rodzaj i koszty planowanych inwestycji
Wyszczególnienie

Liczba
wskazań

Wariant I

Wariant II

18,80

19,01

Zamiar inwestowania w gospodarstwie
W najbliższym roku

203

W okresie 2 – 4 lat

444

41,11

41,57

Za 5 i więcej lat

137

12,68

12,83

Nie zamierzam inwestować

284

26,30

26,59

Brak odpowiedzi
Ogółem

12

1,11

1080

100,00

100,00
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Liczba

Wyszczególnienie

wskazań

Wariant I

Wariant II

Jaki rodzaj inwestycji będzie realizowany
Zakup gruntów

231

14,92

18,64

Budowa lub modernizacja budynków

324

20,93

26,15

Zakup maszyn i urządzeń

532

34,37

42,94

Zakup zwierząt – stado podstawowe

71

4,59

5,73

Zakup lub budowa innych środków trwałych

26

1,68

2,10
4,44

Inne
Brak odpowiedzi
Ogółem

55

3,55

309

19,96

1548

100,00

100,00

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z IPRZ.

4. Działania na rzecz reorientacji zawodowej rolników i mieszkańców
wsi podjęte przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
W 2008 roku KPODR uruchomił nowy rodzaj działań w ramach tzw. reorientacji zawodowej rolników i mieszkańców wsi. W powiatach mogileńskim,
toruńskim i aleksandrowskim zrealizowano pilotażowe projekty z tego zakresu,
oraz opracowano koncepcję rozszerzenia działalności w kolejnych latach. Badania reprezentatywnej grupy rolników wykonane przez naukowców z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wykazały duże potrzeby działań na rzecz reorientacji [Pierwszy krok do reorientacji…, Minikowo
2009]. Na podstawie badań przeprowadzono serię spotkań z liderami organizacji rolniczych, samorządów gminnych, powiatowych oraz instytucji rynku pracy.
W wyniku dyskusji powstała metodyka działań na rzecz reorientacji, wpisana następnie do projektu wdrożeniowego, który został przyznany KPODR Minikowo
do wdrażania od początku 2010 roku (poddziałanie 8.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki). Ważnym elementem realizowanej metodyki reorientacji
zawodowej jest potraktowanie współpracy z beneficjentami jako procesu. Reorientacja zawodowa w takim ujęciu to długotrwały proces składający się z prowadzenia szerokiej akcji informacyjno – promocyjnej wśród rolników, dotarciu
i poddaniu analizie sytuacji całej rodziny rolniczej oraz gospodarstwa rolnego
jako podmiotu gospodarczego. W ostatecznym rozrachunku jeden lub więcej
członków rodziny podejmuje decyzję o podjęciu zmiany wykonywanego zawodu. Osobie, która zdecydowała się dokonać reorientacji zawodowej przygotowany
doradca z KPODR Minikowo pomaga opracować Indywidualny Plan Reorien-
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tacji Zawodowej (IPRZ). Metodyka IPRZ została wypracowana z licencjonowanymi doradcami zawodowymi oraz specjalistami Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Toruniu. Z IPRZ opracowanego podczas kilku – kilkunastu godzin rozmów
z rolnikiem (domownikiem) wynika miedzy innymi jakie działania powinny być
podjęte na drodze do zmiany zawodu i jaki jest potencjalny nowy cel zawodowy
oraz w jaki sposób beneficjent przy pomocy doradcy zamierza go osiągnąć. Integralnym elementem IPRZ jest wskazanie potencjalnych kierunków nowej profesji
oraz kursów zawodowych, motywacyjnych i innych, które mają pomóc beneficjentowi osiągnąć cel zawodowy. Krótkie podsumowanie działań podejmowanych przez KPODR w latach 2010–2013 na rzecz reorientacji i uzyskane rezultaty
przedstawiono w tabeli 5.
Tabela 5
Działania i rezultaty reorientacji rolników i członków rodzin
w województwie kujawsko-pomorskim
Działania podjęte przez KPODR na rzecz reorientacji
rok 2010 projekt
„Czas na zmiany – reorientacja zawodowa rolników”
lata 2010–2013 projekt
„NOWY ZAWÓD – NOWA SZANSA
dla rolników i mieszkańców wsi Kujaw i Pomorza”
l

przeszkolenie 38 doradców ds. reorientacji

l

utworzenie 19 powiatowych biur
reorientacji zawodowej

l

l

l

Uzyskane rezultaty
l

analiza sytuacji 480 gospodarstw

l

360 osób ukończyło specjalistyczne kursy zawodowe

l

opracowanie do końca 2013 roku
4 000 Indywidualnych Planów Reorientacji Zawodowej

l

liczba osób, które ukończyły kursy zawodowe:
• 408 osób – kurs na operatora koparko-ładowarki,
• 499 osób – kurs księgowości
małych i średnich przedsiębiorstw,
• 311 osób – kurs kierowcy kategorii C oraz C+E,
• 38 osób – kurs na organizatora
przyjęć okolicznościowych,
• 244 osób – kurs florystyczny
z elementami dekoracji wnętrz,
• 137 osoby – ukończyło kurs opiekunki dziennej,
• 81 osób – kurs spawacza,
• 61 osób – kurs kucharski,
• 51 osób – kurs fryzjerski,
• 527 osób – warsztaty motywacyjne i szkolenia
z przedsiębiorczości.

kampania rekrutacyjno-promocyjną w regionalnej
i lokalnej prasie, radiu i telewizji, wśród sołtysów,
w urzędach pracy, gminach, parafiach i szkołach

monitoring aktywności beneficjentów
po ukończeniu kursów,
w 2012 roku monitoringiem objętych zostało 937 osób
spośród wszystkich objętych reorientacją (dla których
wcześniej opracowano indywidualne plany i skierowano na specjalistyczne szkolenia).

l

44 osoby zdobyły zatrudnienie etatowe,

l

33 osoby podjęły działalność gospodarczą,

l

176 osób podjęło pracę dorywczą
lub sezonową w nowym zawodzie,

l

ogółem 253 osoby (27%) podjęło
aktywność pozarolniczą,

l

49 (5,2%) osób zrezygnowało
z ubezpieczenia w KRUS i przeszło do ZUS.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów KPODR Minikowo.

16

Ryszard Kamiński, Roman Sass

Kursy specjalistyczne obejmują średnio od 90 do 180 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych oraz obowiązkowo kończą się egzaminem i wydaniem zaświadczenia potwierdzającego udział oraz zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności przydatnych do podjęcia pracy lub samozatrudnienia w określonym zawodzie. Ważnym elementem procesu reorientacji jest założenie, że skierowanie
na kurs wynika z oczekiwań beneficjenta wyrażonych w Indywidualnym Planie
Reorientacji Zawodowej, nie zaś z wcześniej ustalonego limitu specjalistycznych
kursów. Na podkreślenie zasługuje wysoka aktywność pozarolnicza beneficjentów projektu, ogółem 253 osoby (27%) podjęły taką aktywność (tabela 5). Jednak
najbardziej pożądanym rezultatem byłoby formalne podjęcie zatrudnienia i „wyjście z systemu KRUS”, które jak dotąd pojawia się znacznie rzadziej (5,2%). Rolnicy i członkowie ich rodzin zdecydowanie wolą pozostać „pod kloszem” KRUS,
deklarując co najwyżej podejmowanie pracy dorywczej.
Po trzech, a następnie po dziewięciu miesiącach od zakończenia kursu zawodowego doradcy ds. reorientacji kontaktują się ponownie z beneficjentami w ramach tzw. „towarzyszenia”, dzięki czemu możliwe jest doradztwo uzupełniające,
a także śledzenie osiąganych rezultatów. W przypadku rolników trudno w programach finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego mówić o klasycznej
efektywności zatrudnieniowej, gdyż rolnicy – płatnicy KRUS nie są osobami bezrobotnymi w momencie przystąpienia do procesu reorientacji. Każdy rodzaj podjęcia zatrudnienia po ukończeniu kursu należy więc w przypadku rolników traktować jako znaczny sukces procesu reorientacji. Niemal dziesięciokrotnie większa
opłata miesięczna jaką musi ponieść osoba zatrudniona w ZUS, w porównaniu
z KRUS, jest wyraźnym czynnikiem zniechęcającym do dokonania takiej zmiany.
Pomimo tego zdarzają się jednak osoby, które po ukończeniu kursów znajdują
trwałe zatrudnienie i ubezpieczają się w ZUS. W ramach opisanego wyżej procesu
towarzyszenia, doradcy rejestrowali zarówno przypadki zatrudnienia etatowego,
podjęcia samodzielnej działalności gospodarczej jak i pracy dorywczej (tabela 6).
Tabela 6
Skuteczność kursów w stosunku do liczby osób, które ukończyły kurs o danej
tematyce (rozumiana jako podjęcie pracy na etacie, pracy dorywczej lub
założenie działalności gospodarczej)
Nazwa kursu

Liczba
absolwentów
kursu

Liczba osób, które
weszły na rynek
pracy po kursie

Skuteczność
kursu (%)

Organizator przyjęć okolicznościowych

38

23

60,53

Opiekun dzieci lub osób starszych/niepełnosprawnych

24

13

54,17

408

128

31,37

Operator koparko-ładowarki
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Nazwa kursu
Kierowca kat C i C+E

Liczba
absolwentów
kursu

Liczba osób, które
weszły na rynek
pracy po kursie

Skuteczność
kursu (%)

311

54

17,36

Spawacz

81

10

12,35

Kucharz

122

13

10,66

Florystka

244

23

9,43

Księgowość

499

38

7,62

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów KPODR Minikowo.

Największą skuteczność zatrudnieniową, choć przy niewielkiej liczbie absolwentów osiągnął kurs organizatora przyjęć okolicznościowych. Niewiele mniejszą kurs opiekuna dzieci lub osób starszych, gdzie ponad połowa absolwentów
zadeklarowała podjęcie różnej formy zatrudnienia. Z pewnością oznacza to nowe
trendy na rynku pracy w środowiskach wiejskich. Dopiero na trzecim miejscu
znalazł się, również ze znaczą skutecznością, kurs operatora koparko-ładowarki,
co wynika z budowy w ostatnich latach wielu dróg i realizacji na dużą skalę innych inwestycji. Najmniejszą skutecznością, ale za to z dużym zainteresowaniem,
spotkał się kurs księgowości. W większości przypadków wybierały go żony rolników, widząc szansę na nową profesję wraz z wprowadzeniem podatku dochodowego w rolnictwie. W obecnej sytuacji pozostaje to jednak w sferze planów – tak
też deklarują absolwenci (głównie absolwentki) tych kursów.
Wśród kluczowych problemów dotyczących działań na rzecz reorientacji należy wskazać brak szczegółowej diagnozy gospodarstw „nierozwojowych”
i członków rodzin tych rolników. Statystyki KRUS, GUS, bazy danych ośrodków
doradztwa rolniczego, powiatowych urzędów pracy i innych instytucji nie dają
jednoznacznych informacji ilu tak naprawdę rolników i domowników potrzebuje
reorientacji zawodowej. Potrzebne są tu szczegółowe badania, które dadzą pogląd
co do realnej skali problemu. Dotychczasowe wsparcie z zakresu reorientacji zawodowej realizowane w skali całego kraju miedzy innymi w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w latach 2004–2006 oraz
inne finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, miało charakter incydentalny i krótkotrwały (bez zakorzenienia w środowisku lokalnym). Potrzebne
są więc długofalowe działania doradcze, utworzenie biur reorientacji, powołanie
lokalnych koalicji na rzecz reorientacji takich instytucji jak: ośrodki doradztwa
rolniczego, organizacje rolnicze, urzędy pracy, samorządy lokalne, lokalne grupy działania, inne organizacje pozarządowe i inni. Niewątpliwym ograniczeniem jest również brak odpowiedniego przygotowania doradców rolniczych, ale
również innych instytucji (urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej itp.)
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do zajmowania się rolnikami i członkami rodzin rolniczych w zakresie przekwalifikowań. Potrzebne jest więc dokształcanie kadry w kierunku reorientacji zawodowej rolników i domowników.

5. Podsumowanie
Po integracji z Unią Europejską przyspieszył proces zróżnicowania sytuacji
dochodowej gospodarstw rolnych. Dane z Powszechnego Spisu Rolnego 2010 jak
i prognozy do roku 2020 wskazują na kilkaset tysięcy osób zatrudnionych aktualnie w gospodarstwach rolnych, które będą zmuszone poszukać dla siebie dodatkowego lub alternatywnego źródła utrzymania. Z przeprowadzonych szacunkowych
wyliczeń w województwie kujawsko-pomorskim takich osób jest około 41 tysięcy.
Z przeprowadzonych analiz Indywidualnych Planów Reorientacji Zawodowej
wynika, że rolnicy wyrażający gotowość podjęcia reorientacji zawodowej wywodzą
się głównie z gospodarstw powyżej 5 hektarów, dominują gospodarstwa 5–30 ha.
Beneficjentami projektu są osoby młode do 40 roku życia z średnim i wyższym
wykształceniem. Jako podstawowy cel działalności gospodarstwa wskazali produkcję głównie lub wyłącznie na rynek (78,7%). Ponadto 60% rolników oceniło swoje gospodarstwo jako rozwojowe lub mające szanse na rozwój. Jednakże
wśród tych rolników wzrasta świadomość, że gospodarstwo ich już teraz albo
w niedalekiej przyszłości nie będzie w stanie zapewnić dochodu gwarantującego
rozwój gospodarstwa i utrzymanie rodziny. Z kolei reorientacją w małym stopniu zainteresowani są rolnicy i domownicy z najmniejszych gospodarstw, uczestnikami projektu było zaledwie 13,43% osób wywodzących się z gospodarstw do
5 ha. Wynika to z tego, że część rolników i domowników wywodząca się z małych
obszarowo gospodarstw już ma dodatkowe źródło dochodu. Natomiast rolnicy
starsi, o niskich kwalifikacjach i małej mobilności przyjęła strategie przetrwania,
dodatkowo ułatwia im to obowiązujący w Polsce system płatności obszarowych
[Sass 2013a, Sikorska 2012].
Reorientacja powinna być traktowana nie jako pojedyncze szkolenia zawodowe, czy doradztwo, ale jako proces odbywający się na linii doradca rolniczy (specjalizujący się w tym zagadnieniu) – rodzina rolnika. Proces reorientacji winien
obejmować działania edukacyjne i informacyjne wyrabiające wśród rolników
zdolność oceny skutków przemian strukturalnych w rolnictwie, a także rosnących wymagań rynku pracy wynikających z rozwoju gospodarki rynkowej. Trudne kwestie związane z decyzją o rezygnacji z korzystnego ubezpieczenia w KRUS
na rzecz trwałego zatrudnienia i przejścia do ZUS z pewnością są dużym wyzwaniem dla odchodzenia od rolnictwa i poszukiwania rozwiązań systemowych
w skali ogólnopolskiej.
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Doświadczenia Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego pokazują realną skalę zapotrzebowania na wsparcie w reorientacji zawodowej rolników i członków ich rodzin. Warte podkreślenia jest również specyficzne podejście do doradztwa – reorientacji obejmującej zwykle całe rodziny rolnicze.
Jeżeli w województwie kujawsko-pomorskim, gdzie rolnictwo zaliczane jest do
najlepszych w Polsce, problem sytuacji dochodowej gospodarstw urasta obecnie
do takich rozmiarów, że należy podjąć zdecydowane kroki, aby zaproponować realną alternatywę dla wielu rolników i członków ich rodzin, to w regionach o mniej
intensywnym i wydajnym rolnictwie kwestie te wymagają jeszcze większego zainteresowania. Z tej perspektywy, doświadczenia wynikające z realizowanego przez
KPODR Minikowo programu „NOWY ZAWÓD – NOWA SZANSA” mogą stać
się swoistym poligonem doświadczalnym dla wdrażania podobnych programów
na terenie całego kraju.
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REORIENTACJA ZAWODOWA ROLNIKÓW I DOMOWNIKÓW W WOJEWÓDZTWIE
KUJAWSKO-POMORSKIM, NOWE WYZWANIE DLA DORADZTWA ROLNICZEGO

Słowa kluczowe: reorientacja zawodowa rolników, indywidualny plan reorientacji zawodowej, potencjał produkcyjny gospodarstwa, skala produkcji, inwestycje,
kursy specjalistyczne
STRESZCZENIE

Pomimo, że rolnictwo w województwie kujawsko-pomorskim jest dobrze rozwinięte, około 41 tys. rolników i domowników powinno być objętych reorientacją zawodową.
Z przeprowadzonych badań wynika, że gotowość reorientacji zawodowej wyrażają głównie rolnicy i członkowie rodzin wywodzący się z gospodarstw produkujących głównie lub
wyłącznie na rynek, o powierzchni 5–30 hektarów. Z kolei małe zainteresowanie reorientacją występuje u rolników z najmniejszych gospodarstw do 5 hektarów. Są to najprawdopodobniej rolnicy starsi, o niskich kwalifikacjach i małej mobilności, którzy przyjęli
strategię przetrwania. Indywidualny Plan Reorientacji Zawodowej pozwala określić jakie
działania powinny być podjęte w celu zmiany zawodu oraz w jaki sposób beneficjent zamierza cel osiągnąć. Kursy specjalistyczne organizowane na podstawie analiz IPRZ pozwoliły osiągnąć dużą skuteczność. Na podkreślenie zasługuje także wysoka aktywność
pozarolnicza beneficjentów projektu, ogółem 253 osoby (27% uczestników kursów) podjęły taką aktywność.
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VOCATIONAL REORIENTATION OF FARMERS AND MEMBERS OF THEIR FAMILIES
IN KUJAWSKO-POMORSKIE VOIVODESHIP, NEW CHALLENGES FOR AGRICULTURAL
CONSULTANCY

Keywords: farmers vocational reorientation, individual job reorientation plan, production
output of the agricultural productivity of the farm, range of production, investments, specialized vocational trainings
SUM M A RY

Even though the agriculture in Kujawsko-Pomorskie voivodship is well developed,
around 41 thousand farmers and members of their families should go through the process
of vocational reorientation. Researches conducted show that mainly farm owners of 5–30
ha and their families are ready to undertake the reorientation. Meanwhile, the farmers
from the smallest farms (up to 5ha) show low interest in vocational reorientation.
They are usually elder farmers with low qualifications and low mobility whose strategy
is to survive. Individual Vocational Reorientation Plan (IPRZ) determines actions which
should be undertaken in order to change the occupation and presents the way it should
be achieved.
Vocational specialized courses organized by KPODR on the bases of IPRZ’s analysis
are characterized with high effectiveness. It should be highlighted that the Project’s beneficiaries, 253 people (27% participants of the courses) have undertaken job activity out of
agriculture sector.
e-mail: roman.sass@kpodr.pl
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TRENDY I ZMIANY STRUKTURALNE W SPÓŁDZIELCZOŚCI1
1. Wstęp
Dwudziesty pierwszy wiek stawia przed spółdzielniami rolniczymi i ruchem
spółdzielczym nowe wyzwania. Przemiany zachodzące w gospodarce światowej,
jej koncentracja i globalizacja powodują, że spółdzielczość rolnicza musi nieustannie dostosowywać się do nowych wymagań, jakie stawia przed nią rynek.
Aby nadal pełnić swoje funkcje i brać aktywny udział w życiu gospodarczym,
spółdzielnie muszą szukać nowych rozwiązań [Mierzwa 2010].
Jak ważną dziedziną życia gospodarczego jest spółdzielczość, świadczy między innymi fakt przyznania Nagrody Nobla w 2009 roku Elinor Ostrom2 za badania nad wspólnotami i spółdzielczością. Z kolei ONZ proklamowała rok 2012
rokiem spółdzielczości, żeby pokazać szerokiej opinii społecznej walory tego
ruchu. W deklaracji organizacja zwróciła się wprost do rządów, by dokonały
one przeglądu własnego ustawodawstwa pod kątem, czy nie stanowi ono bariery w rozwoju ruchu spółdzielczego w ich krajach. Tak między innymi postąpiła
władza ustawodawcza w Polsce, która przygotowała dwa projekty prawa spółdzielczego. Idea spółdzielczości nabrała szczególnego znaczenia i nowego wy1 Inspiracją do napisania artykułu było ogłoszenie przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych roku 2012 Międzynarodowym Rokiem Spółdzielczości pod hasłem „Spółdzielnie budują
lepszy świat”. ONZ postawiła sobie trzy cele: podniesienie świadomości pozytywnej roli spółdzielczości w rozwoju społeczno-ekonomicznym oraz jej potencjału dla osiągnięcia Milenijnych Celów
Rozwoju, wsparcie rozwoju przedsiębiorczości spółdzielczej, zachęta do tworzenia polityki, prawa
i regulacji sprzyjającej spółdzielczości. Ponadto podkreślono rolę spółdzielni w przezwyciężaniu
kryzysu.
2 Dowiodła ona w swych badaniach, że w dłuższej perspektywie efektywność zarządzania i gospodarowania wspólnotowego może być wyższa niż w systemie komercyjnym, bowiem prowadzi do
optymalizacji ludzkich decyzji.
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razu po kryzysie 2008 roku. Kryzys uświadomił, że budowanie strategii rozwoju
świata wyłącznie w oparciu o komercyjne wielkie korporacje przynosi poważne
zagrożenia.
Rosnąca rola i znaczenie wspólnotowych form przedsiębiorczości nie nastawionych na maksymalizowanie zysku skłoniła autorkę do spojrzenia na obecny
stan spółdzielczego systemu gospodarowania w Polsce, a także na warunki jego
funkcjonowania w świecie. Celem artykułu jest:
l po pierwsze – przedstawienie nowego paradygmatu spółdzielczości,
l po drugie charakterystyka najważniejszych zmian jakie miały miejsce
w spółdzielniach na świecie i w Polsce w ciągu minionych 10 lat,
l po trzecie przedstawienie aktualnych wyzwań stojących przed spółdzielniami.
Artykuł jest oparty na literaturze przedmiotu z zakresu spółdzielczości oraz
danych zawartych w raporcie i sprawozdaniu z działalności Krajowej Rady Spółdzielczej za lata 2009–2012.

2. Nowy paradygmat spółdzielczości
W drugiej połowie ubiegłego wieku zmieniło się spojrzenie na spółdzielczość
– zarówno na szczeblu lokalnym, jak i terytorialnym. Wprowadza ona bowiem
zmiany w społeczeństwie przez siłę swojej pozycji ekonomicznej i społecznej.
Przedsiębiorstwo spółdzielcze podporządkowane jest tym samym prawom, warunkom sprzyjającym i hamującym rozwój społeczności – tzw. idei procesu socjoekonomicznego, co inne podmioty [Chomel 1995].
Spółdzielnie mogą być zorganizowane na wiele sposobów. Dla uproszczenia
można je podzielić na „spółdzielnie przeciwwagi” (typ klasyczny) i „spółdzielnie
przedsiębiorcze”. Są one skuteczne, ale tylko w wybranych, specyficznych warunkach. Obecnie liberalizacja rynku i jego globalizacja spowodowały, że dominować
zaczyna rodzaj spółdzielni przedsiębiorczej z rozwiniętą działalnością marketingową w partnerstwie ze spółkami kapitałowymi. Wymagane jest więc nowe spojrzenie na rzeczywistość spółdzielczą niedającą się wytłumaczyć ani za pomocą
klasycznych metod zarządzania spółdzielnią, ani zarządzania przedsiębiorstwem
kapitałowym. W Europie pojawiły się tzw. mega spółdzielnie, w których rolnik
raz jest członkiem spółdzielni – jako dostawca produktów, raz – jej akcjonariuszem. Nastąpiło wiec skrzyżowanie interesów rolnika z interesami akcjonariusza.
W XXI wieku ukształtował się nowy paradygmat spółdzielczości, oparty nie na
ideologii a na praktycznym działaniu.
Nowy paradygmat spółdzielczości mówi na temat spółdzielni będącej w ruchu (rysunek 1). Opiera się na ogólnej koncepcji przedsiębiorstwa, precyzuje on,
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że „wartości spółdzielcze1 ulegają poślizgowi z pozycji A (kwadrat I) do pozycji B
(kwadrat III)”. Tymczasem klasyczny model spółdzielczy opiera się na ustalonej
konwencji, że spółdzielnie znajdują się w kwadracie I, mogą zaistnieć w kwadracie II i IV, natomiast w kwadracie III ich obecność jest wykluczona. Przedstawiony paradygmat spółdzielczości można podsumować stwierdzeniem: „Nie ma skuteczności spółdzielczej bez dobrego biznesu. Nie ma dobrego biznesu dla spółdzielni
bez skuteczności” [Mierzwa 2009].
Ewolucja modelu spółdzielczego w czasie wg Desroche’a
Natężenie
spółdzielczych reguł

Zyski spółdzielni
Różnorodność kontekstów

Wartości spółdzielcze
Praktyki spółdzielcze

Rysunek 1

I

IV
C
X

A

+

Demokratyczna
kontrola
Właściciel użytkownik
Rezerwy niepodzielne
Podział nadwyżek

_–

B
X

II

Obszar niehandlowy
Reguły korporacyjne

_–

III

+

Pokrycie popytu
Natężenie sił konkurencyjnych
Dereglamentacja
Umiędzynarodowienie

Natężenie
reguł rynkowych

Źródło: [Mierzwa 2010].

W nowoczesnej spółdzielczej grupie rolniczej krzyżują się różnorodne cele.
Może ona zaistnieć, przystosowując się do obecnych warunków lub ulec ponownie
scentralizowaniu, rezygnując z różnych korzyści. Te wybory to strategie nie tylko
spółdzielcze. Podstawowi członkowie przynależni do spółdzielni zostają wciągnięci do nowej struktury. Mogą oni wystąpić w różnych rolach (dwóch lub czterech
1 demokratyczne zarządzanie, promocja ludzi, wzajemna solidarność, osiągnięcia ekonomicz-

ne, działalność lokalna.
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jednocześnie), jako: właściciel – członek, użytkownik – kontrahent (jeden lub dwa
stopnie kontrahentów integracji), członek – akcjonariusz spółdzielni lub filii – akcjonariusz w mechanizmie giełdowym – mniej lub bardziej gracz bezpośredni
[Chomel 1992]. Od tego momentu z nowymi środkami komunikacji i z wieloma
źródłami informacji spółdzielnia wchodzi do porównywalnego systemu takiego
samego przedsiębiorstwa, co spółka kapitałowa. W nowoczesnej spółdzielni występują rozbieżności między: partnerami wnoszącymi kapitał a członkami, między
zarządem a rolnikami, między akumulacją a redystrybucją dochodów rolniczych,
natomiast cele funkcjonowania muszą być podobne do tradycyjnej formy spółdzielczej: korzyść i opłacalność z jednej strony, a z drugiej – użyteczność społeczna.
Desroche ukazał ponadto nowe znaczenie zewnętrznych podmiotów w zaprezentowanym przez siebie modelu spółdzielni będącej w ruchu, przedstawionej w formie
czworokąta (rysunek 1). Przyczyną stworzenia takiego modelu było: rozszerzenie
rynków na skutek umiędzynarodowienia, globalizacji rynków, postępu technicznego narzędzi, komunikacji oraz subsydiowanie różnych misji odbudowy ekonomicznej i społecznej, której nie mogły dokonać państwa federalne [Mierzwa 2010].
Nie chodziło więc tylko o odmienne traktowanie otoczenia. Powstała potrzeba
klasyfikacji nowych uczestników rynku. Zadanie to jest bardzo trudne ponieważ
oprócz spółdzielni bazowych, występują złożone grupy spółdzielcze z ich różnymi
decydentami, którzy są wymienieni w czworokącie Desroche’a. Członkowie spółdzielni i partnerzy zewnętrzni interweniują w decyzje spółdzielni.
Obecnie pojęcie „odbiorcy” jest bardzo skomplikowane. Nie są to jedynie odbiorcy i kupujący, ale wszyscy partnerzy spółdzielni w jej strefie działania, którzy
wpływają na decyzje podjęte przez spółdzielnie w sposób bezpośredni lub pośredni. Mogą to być wybrani przedstawiciele władz lokalnych lub związkowcy – generalnie wszyscy zainteresowani, którzy oczekują na zatrudnienie lub kontrakt ze
spółdzielnią. Stąd zasadnicza rola, jaką odgrywa spółdzielnia w środowisku jako
pośrednik.
Również pojęcie „dostawcy” określa nowy charakter zewnętrznych sieci. Niektórzy z nich są zwolennikami, a inni przeciwnikami spółdzielczej formy współpracy.
Zwolennikami są organizacje związane z działalnością spółdzielni lub jej specyfiką.
Zainteresowani są oni trwałym rozwojem rolnictwa i przyszłością rolników.
Odbiorców i dostawców można poklasyfikować na tych, którzy [Mierzwa
2010]:
l działają w powiązaniu ze spółdzielnią z przymusu lub bez przymusu;
l działają w powiązaniu ze spółdzielnią z kontraktem lub bez kontraktu.
Mogą tutaj wobec tego wystąpić działania dośrodkowe i odśrodkowe, które
wzmacniają lub osłabiają odpowiedzialność podmiotów będących w grupie spółdzielczej. Z jednej strony wyniki przedstawione przez zarząd, które są zbliżone
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do modelu optymalizowania przychodów w długim okresie czasu (inwestowanie
długoterminowe). Z drugiej strony rozdział dochodów zgłaszany przez wybranych przedstawicieli i pracowników najemnych w kontekście ich wynagrodzeń
jest zaprzeczeniem poprzednich dążeń (dystrybucja krótkoterminowa).

3. Zmiany w spółdzielczości światowej
W światowej i europejskiej spółdzielczości zauważalne są dwa zjawiska będące
odpowiedzią na rosnącą konkurencję i zagrożenia jakie przynosi globalna gospodarka. Są to: koncentracja własnego potencjału oraz powstanie spółdzielni w nowych
obszarach życia społeczno-gospodarczego, zwłaszcza w sferze społecznej i usługach.
Liberalizacja handlu, światowy charakter rynków oraz postęp technologiczny
wymusza na spółdzielniach procesy dostosowawcze. Dlatego w wielu branżach
spółdzielczych występują procesy: koncentracji, integracji, różnicowania działalności oraz internacjonalizacji. Procesy te widoczne są szczególnie w handlu detalicznym, przetwórstwie żywności, bankowości i ubezpieczeniach. W niektórych
przypadkach procesy koncentracji posunęły się bardzo daleko2.
Drugim zjawiskiem jest pojawienie się spółdzielni w nowych obszarach społeczno-gospodarczych, często są to spółdzielnie małe. Powstają one szczególnie
w sektorach socjalnym i opieki zdrowotnej, rozwoju lokalnego i regionalnego,
edukacji i mieszkalnictwa, jak też usług dla firm i usług opartych na wiedzy. Stanowią one także ważne miejsce pracy i doświadczeń na stanowiskach kierowniczych dla kobiet. Te nowe inicjatywy posiadają wiele cech małych i średnich
przedsiębiorstw, ale także zalety związane z ich formą spółdzielczą [Raport 2010]:
l niezależność od inwestorów zewnętrznych, która sprawia, że są źródłem
pracy w podupadających obszarach przemysłowych i miejskich oraz
rzadko zaludnionych regionach, jak też osób zagrożonych wykluczeniem,
l baza członkowska może sprawić, że są innowacyjne społecznie, gospodarczo
i technologicznie,
l popierają ducha przedsiębiorczości w grupach, które w przeciwnym
wypadku miałyby ograniczony dostęp do odpowiedzialności kierowniczej,
l ich działalność wpływa na poprawę jakości życia wielu zainteresowanych,
l mogą wykorzystywać drzemiący potencjał lokalny i regionalny poprzez
partnerski udział wielu zainteresowanych; wśród nich wysoki udział kobiet
– przedsiębiorców.
W Europie i na Świecie spółdzielcza forma przedsiębiorstwa wykorzystywana jest także w sposób innowacyjny. W niektórych przypadkach sprawdza się
2 Np. w Danii funkcjonuje praktycznie jedna spółdzielnia mleczarska kontrolując niemal ca-

łość rynku mleka.
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ona w konkretnym narodowym kontekście, ale wiele z nich może być stosowane
znacznie szerzej. W tabeli 1 przedstawiono przykłady takich spółdzielni.
Dziedziny działalności spółdzielni w wybranych krajach
Kraj

Tabela 1

Przykład

Hiszpania, Japonia

Spółdzielnie edukacyjne – zarządzające wieloma szkołami, umożliwiając członkom
(rodzicom i/lub nauczycielom) bezpośrednie wpływanie na zarządzanie

Stany Zjednoczone, Hiszpania

Spółdzielcze organizacje opieki zdrowotnej – świadczące usługi
w zakresie opieki zdrowotnej dla amerykańskich i hiszpańskich rodzin

Stany Zjednoczone, Japonia

Spółdzielnie w campusach – świadczące ważne usługi dla studentów,
takie jak tanie sklepy i mieszkania z wyżywieniem oraz doradztwo
(spółdzielnia studencka na Harwardzie działa od stu lat)

Stany Zjednoczone

Spółdzielnie użyteczności publicznej – (np. wiejskie spółdzielnie elektryczne
dostarczają energię do 26 milionów członków po stawkach bazujących na kosztach
i są operatorami ponad połowy sieci dystrybucji w USA)
Spółdzielnie handlowców detalicznych – umożliwiające właścicielom sklepów
konkurowanie z dużymi sieciami handlowymi m.in. poprzez dokonywanie zakupów
po bardziej konkurencyjnych cenach.

Francja, Włochy

Spółdzielnie handlu wirtualnego – umożliwiające małym przedsiębiorstwom
rzemieślniczym i niezależnym rzemieślnikom marketing i sprzedaż swoich produktów
za pomocą sieci internetowej

Francja

Spółdzielnie teatralne – zapewniające swobodę artystyczną

Włochy, Polska

Spółdzielnie społeczne (socjalne) – tworzące miejsca pracy dla niepełnosprawnych
członków lub dla innych wykluczonych grup, w tym byłych więźniów i narkomanów

Szwecja

Spółdzielnie opieki na dziećmi – umożliwiające pracującym rodzicom
wzajemne organizowanie opieki nad dziećmi pod własną kontrolą
Spółdzielnie świadczące opiekę nad ludźmi starszymi – umożliwiające
kobietom wejście na rynek pracy dając im płatną pracę

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Raportu o spółdzielczości polskiej (2010).

Światowa praktyka spółdzielcza dowodzi, że spółdzielnie działają niemal
w każdej dziedzinie życia społeczno-gospodarczego. Głównie są to obszary
zbytu i zaopatrzenia rolniczego, finansów, handlu hurtowego i detalicznego,
opieki zdrowotnej, mieszkalnictwa i ubezpieczeń. Obecnie wkraczają na nowe
obszary działalności, takie jak: edukacja, technologie informacji i komunikacji, ochrona zdrowia, turystyka czy kultura itp. Ilość i różnorodność branż
spółdzielczych świadczy o dużych możliwościach spółdzielczego gospodarowania.

4. Zmiany w spółdzielniach w Polsce
Polskie spółdzielnie nie wkroczyły jeszcze w wiele obszarów, w których
funkcjonują spółdzielnie w Europie i na Świecie. Spółdzielczość polska, pomimo
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powstania nowych branż, utrzymuje w dużym stopniu swój tradycyjny podział
ukształtowany w okresie gospodarki planowej. Należy podkreślić, że działalność
spółdzielni w poszczególnych branżach uległa poważnemu zróżnicowaniu. Część
spółdzielni zrezygnowała z niektórych obszarów działania na rzecz innych, inne
zaś podjęły działalność wcześniej dla siebie nie znaną. Aktualnie wyróżniamy
15 branż spółdzielczych, trzy z nich: Spółdzielnie socjalne, Spółdzielnie producentów rolnych, Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe, powstały już po
zmianach ustrojowych [V Kongres Spółdzielczości 2012]. W pozostałych branżach spółdzielczych zaszły daleko idące zmiany. Pomimo zachowania tradycyjnej nazwy prowadzą na ogół o wiele bardziej zróżnicowaną działalność niż przed
1990 rokiem.
Zmianę w liczbie spółdzielni przedstawia tabela 2. Jak wynika z przedstawionych danych, w ciągu ostatnich lat liczba spółdzielni systematycznie zmniejszała się od 13 973 spółdzielni w 2001 r. do 11 612 spółdzielni na początku 2012
roku. Jednak zmniejszenie liczby spółdzielni w poszczególnych branżach miało
różne przyczyny i skutki. Duży spadek liczby samodzielnie działających banków
spółdzielczych wynikał przede wszystkim z konieczności łączenia się banków
w celu spełnienia wymogów, co spowodowało, że cały sektor wzmocnił swoją
pozycję. Podobny charakter zmian wystąpił w spółdzielczości mleczarskiej, która
unowocześniła bazę przetwórczą i zachowała udział w rynku wynoszący 75–80%
[Boguta 2011].
Tabela 2
Zmiana liczby spółdzielni w Polsce w latach 2001–2012
Lp.

Branża spółdzielcza

Liczba
spółdzielni
w 2001 r.

Liczba
spółdzielni
w 2008 r.

Liczba
spółdzielni na
1 marca 2012 r.

Dynamika
zmian (%)
2012/2001

427

393

372

87,1

1.

Spółdzielczość
Spożywców „Społem”

2.

Gminne Spółdzielnie
„Samopomoc Chłopska”

1 992

1 617

1 500

75,3

3.

Spółdzielnie Mleczarskie

335

218

184

54,9

4.

Spółdzielnie
Ogrodniczo- Pszczelarskie

188

131

110

58,5

5.

Rolnicze spółdzielnie produkcyjne

1 598

1 175

1 065

66,6

6.

Spółdzielnie
Kółek Rolniczych

1 427

1 070

958

67,1

7.

Banki Spółdzielcze

880

594

584

66,4

8.

Spółdzielnie Mieszkaniowe

3 948

4 306

4 326

109,6

9.

Spółdzielnie Pracy i Usług oraz Spółdzielnie Budowlane

2 092

1 398

1 235

59,5

10.

Spółdzielnie Inwalidów i Niewidomych

436

335

296

68
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Lp.

Branża spółdzielcza

11.

Spółdzielnie Rękodzieł\a Artystycznego „Cepelia”

Liczba
spółdzielni
w 2001 r.

Liczba
spółdzielni
w 2008 r.

62

39

Liczba
spółdzielni na
1 marca 2012 r.

Dynamika
zmian (%)
2012/2001

29

46,8

12.

Spółdzielnie Rzemiosła

390

289

240

61,5

13.

Spółdzielnie Socjalne

—

96

376

392

14.

Spółdzielnie Producentów Rolnych

—

56

257

459

15.

Spółdzielcze Kasy OszczędnościowoKredytowe

113

85

80

71

13 973

11 802

11 612

83,1

Razem

* Rok 2001 przyjęto jako 100% i wyrażono zmiany w odsetku jednostek, które funkcjonowały w 2012
roku w stosunku do roku 2001. Wyjątek stanowią spółdzielnie socjalne i spółdzielnie producentów
rolnych, w przypadku których przyjęto jako 100% rok 2008.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych Krajowej Rady Spółdzielczej
oraz Raportu rocznego za 2010 r., KRS, Warszawa, s. 10.

Proces zmian w spółdzielczości polskiej obarczony jest przeszłością okresu
gospodarki planowej. Spółdzielczość przeszła bardzo trudny i niekorzystny dla
siebie okres przemian. Straty w potencjale ekonomicznym i społecznym sięgają
połowy potencjału z przed 1990 roku [Skoczek 2013]. Daje się zauważyć dość
znaczne zróżnicowanie stanu i kondycji ekonomicznej spółdzielni w poszczególnych regionach. Spółdzielnie ekonomicznie silniejsze, głównie działające w regionach gospodarczo bardziej rozwiniętych, bądź te, które zdołały przystosować
się do nowych warunków umocniły swoją pozycję i często rozwinęły swoją działalność. Wystąpiła jednak dość liczna grupa spółdzielni, które prowadziły politykę „na przetrwanie” i szybko znalazły się w trudnej, często schyłkowej sytuacji.
Nie poszukiwały one sposobów na wzmocnienie swojej pozycji poprzez integrację czy fuzję lecz uciekały w proces likwidacji. Najczęściej dochodziło wówczas
do przejęcia dorobku kilku pokoleń przez wąską grupę osób, jednak duża część
spółdzielni przeszła ogromnym wysiłkiem proces modernizacji i restrukturyzacji.
Wiele z nich stanowi dziś nowoczesne przedsiębiorstwa dobrze służące swoim
członkom i lokalnym środowiskom. Rozpoczęły one proces koncentracji potencjału i integracji pionowej. Obecnie można mówić nie tylko o pojedynczych nowoczesnych spółdzielniach, ale o całych branżach jak mleczarstwo, mieszkalnictwo czy bankowość.
Po 1989 r. powstały i kształtują się trzy nowe branże spółdzielcze. Od kilku lat
powstają spółdzielnie socjalne, które spełniają ważną rolę w aktywizacji zawodowej osób mających problemy ze znalezieniem zatrudnienia na otwartym rynku
pracy. Fakt, że zaledwie 1/3 zarejestrowanych spółdzielni socjalnych jest aktywna
świadczy, że warunki prawne ich funkcjonowania wymagają analizy [Raport 2010].
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Spółdzielnie socjalne to branża, która szczególnie w czasach kryzysu ma wiele do
zaoferowania, tworzone są na rzecz osób wykluczonych społecznie oraz takich,
które mają największe trudności z funkcjonowaniem w życiu społecznym i zawodowym, w tym głównie na rynku pracy.
Od 2000 roku powstają grupy producentów rolnych. Na koniec 2011 roku
funkcjonowało w Polsce ponad 250 spółdzielczych grup producentów rolnych. Ta
forma spółdzielni zyskuje coraz większą popularność, świadczy o tym tempo tworzenia nowych grup spółdzielczych. Od 2007 roku średniorocznie powstaje ok. 150
grup producentów rolnych, w tym ok. 50 spółdzielni (spośród dostępnych kilku
form prawnych tworzenia grup, forma spółdzielcza ma ok. 30% udziału w liczbie
GPR oraz 2,5 krotnie więcej członków – producentów rolnych niż grupy w formie
spółki z o.o.) [www.krs.org.pl].
Dzięki właściwej polityce Państwa sukces odniosły Banki Spółdzielcze i Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe. SKOK-i działają w Polsce od 1992 roku
i zaspokajają potrzeby finansowe ok. 2,6 milionów swoich członków. Podobne instytucje, zwane także uniami kredytowymi, działają w 97 krajach, skupiając 185 milionów ludzi. W 2011 roku liczba kas razem z oddziałami wynosiła 1 892. Pod koniec
2011 roku Kasy udzieliły pożyczek na ogólną wartość 10 777 022 zł [www.krs.org.pl].
Kasy pełnią ważną rolę społeczną, obsługując także ludzi, którzy bez możliwości korzystania ze spółdzielczych kas byliby pomijani w dostępie do pewnych usług finansowych, zwłaszcza kredytów. SKOK-i są bezpiecznymi instytucjami finansowymi3.

5. Aktualne wyzwania stojące przed spółdzielczością
Zarówno na świecie, jak i w Polsce stale zmieniają się warunki ekonomiczne,
społeczne i prawne. Wymaga to od spółdzielni, tak jak i od innych podmiotów,
stałego dostosowywania się do tych warunków. Ważnym aspektem nowych trendów zmian spółdzielczości w UE i na świecie jest utrzymanie konkurencyjności
na rynku i finansowanie działalności.
Dużym wyzwaniem dla spółdzielni jest wzmacnianie swojej konkurencyjności aby zachować jednocześnie prawa i obowiązki swoich członków. Jest to poważny problem, ponieważ rozrastanie się spółdzielni powoduje osłabienie więzi
członkowskich. Spółdzielnie rolnicze łączą się w celu zapewnienia sobie finan3 Dla celów ochrony oszczędności gromadzonych w Kasach funkcjonuje Program Ochrony

Oszczędności. Na ten Program składa się Fundusz Stabilizacyjny Kasy Krajowej oraz Zbiorowe
Ubezpieczenie depozytów TUW SKOK. Środki Funduszu Stabilizacyjnego wynoszą około 1% aktywów Kas, a tworzony on jest m.in. w celu zapewnienia stabilności finansowej SKOK-ów oraz bezpieczeństwa zgromadzonych w nim oszczędności. Ubezpieczenie oszczędności gwarantuje ich wypłatę
podobnie, jak w przypadku Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
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sowej siły4, jak i pozycji na rynku. Z drugiej strony zwiększające się rozmiary
spółdzielni stawiają pod znakiem zapytania charakter spółdzielczy tych organizacji. Spółdzielnie powstałe w wyniku fuzji mają tysiące członków. Potrzebne stają
się nowe metody zarządzania, aby utrzymać zainteresowanie członków i ich kontrolę nad spółdzielnią inaczej sytuacja taka grozi przejęciem kontroli nad spółdzielnią przez grupę bogatszych i lepiej wyszkolonych członków.
Przyszłość współpracy między spółdzielniami to fuzja spółdzielni. Obecnie
wydaje się, że najbardziej pożądane są spółdzielnie zrzeszające rolników o podobnym profilu produkcji. Tak jak w spółdzielniach mleczarskich i spółdzielniach
ogrodniczych. Wokół spółdzielni zaopatrzenia i zbytu, spółdzielni kółek
rolniczych oraz spółdzielni produkcji rolnej mogą i powinny powstawać grupy
producentów o różnym profilu w zależności od warunków lokalnych, możliwości
i potrzeb poszczególnych spółdzielni [Boguta 2011].
Na podstawie rozwoju i przekształceń spółdzielczości w Zachodniej Europie,
funkcjonującej w warunkach konkurencyjnego rynku można wnioskować, że jedyną drogą wiodącą do rozwoju spółdzielni w Polsce jest: usprawnienie zarządzania i poprawa efektywności, rozwój kooperacji gospodarczej oraz budowa silnych
ekonomicznie, wspólnych, wyspecjalizowanych przedsiębiorstw i organizacji gospodarczych. Ponadto w przypadku spółdzielni bardzo ważne jest współdziałanie
z samorządem lokalnym, odpowiedzialnym za całokształt rozwoju regionu.
Umiejętność dostosowania działalności do warunków lokalnych i regionalnych, to jedno z ważnych zadań spółdzielni. W gospodarce rynkowej rozwijanie
działalności już istniejących spółdzielni oraz zakładanie nowych, będzie wynikało
przede wszystkim z [Wiatrak 1994]:
l potrzeby rozwiązania lokalnego bezrobocia, które będzie wzrastało w miarę
utrwalania się gospodarki rynkowej,
l niewielkiego ryzyka finansowego,
l konieczności zaspokojenia bardzo różnorodnych lokalnych potrzeb określonych grup społecznych lub środowisk,
l świadomości, że forma spółdzielcza jest dobra do zaspokojenia tych właśnie potrzeb,
l potrzeby aktywności społecznej, która dla wielu ludzi jest istotną potrzebą życiową.
W aktualnej rzeczywistości gospodarczej tradycyjne spółdzielnie i nowo
powstające znalazły się w sytuacji, która wymaga pokonywania szeregu barier
4 Poszukiwanie kapitału, powoduje, że spółdzielnie zakładają wyspecjalizowane firmy mają-

ce formę spółek kapitałowych. Obok spółdzielni udziałowcami tych spółek są rolnicy, pracownicy
spółdzielni, a także inwestorzy zewnętrzni nie związani ze spółdzielnią. W takich spółkach spółdzielnie zachowują dla siebie najczęściej powyżej 50% udziałów. Sytuacja taka prowadzi do sprzeczności interesów między członkami spółdzielni, którzy chcą uzyskać, jak najwyższą cenę za swój
produkt, a inwestorem, który zainteresowany jest największym zyskiem.
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zarówno w sferze prawno-organizacyjnej, jak również ich kondycji ekonomicznej.
Pokonywanie owych barier ma istotny wpływ na bieżące funkcjonowanie spółdzielni. W nowych warunkach muszą ulec zasadniczej modernizacji struktury
organizacyjne, zmierzające do poprawy sprawności działania i dostosowania do
aktualnych wymogów, wynikających także z europejskich standardów funkcjonowania rynku.
Zmiana funkcjonowania i dostosowania do aktualnych warunków jednostek
spółdzielczych wymagać będzie gruntownych przeobrażeń w kilku następujących
kwestiach [Kawa, Kuźniar 2013]:
l niezbędny jest wzrost zainteresowania członków działalnością spółdzielni;
członkowie w stopniu znacznie większym niż dotychczas muszą się
identyfikować ze spółdzielnią poprzez formułowanie swoich potrzeb
i obligowanie spółdzielni do tworzenia warunków dla ich realizowania,
l udziały członkowskie winny z jednej strony stwarzać podstawy dla bieżącej
działalności spółdzielni, z drugiej zaś – określać skalę korzyści członków
z tytułu przynależności do spółdzielni,
l zasadniczych zmian wymaga także system kierowania spółdzielniami
w kierunku uzyskania wyższej operatywności i sprawności, ale także
sprostaniu coraz silniejszej konkurencji. Niezbędny jest więc wzrost
umiejętności menedżerskich zarządu spółdzielni oraz bardziej autentyczne
wykonywanie swoich zadań poprzez organy kontrolne.
Istniejące i utworzone od podstaw spółdzielnie podejmują już szereg działań
marketingowych utrwalających ich pozycję na rynku. Spośród czynników wewnętrznych, tkwiących w samej spółdzielni, warto zwrócić uwagę na te, które
związane są z aspektami organizacji i zarządzania. Procesy dostosowawcze do
nowych warunków funkcjonowania przebiegają zbyt wolno: pełna samodzielność ekonomiczna spółdzielni wymaga daleko bardziej przejrzystej organizacji
i sprawnych metod zarządzania majątkiem i pracownikami. Oprócz czynników
wewnętrznych bardzo ważne dla funkcjonowania spółdzielni są również uwarunkowania zewnętrzne, które określają m.in. pozycję spółdzielni wobec innych
podmiotów gospodarczych, relacje między spółdzielniami, dostępność do zewnętrznych źródeł finansowania [Dyka, Grzegorzewski 2000].

6. Wnioski
1. W XXI wieku ukształtował się nowy paradygmat spółdzielczości oparty nie na

ideologii spółdzielczej ale na praktycznym działaniu. Obecnie zmianie ulega
rola spółdzielni – z czysto ekonomicznej odpowiedzialności wobec właścicieli
na wielowątkową, zawdzięczającą swoje istnienie różnorodnym udziałowcom.
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Jak wszystkie inne przedsiębiorstwa, spółdzielnie posiadają wielu partnerów,
są to: członkowie, pracownicy, klienci, dostawcy, rząd, samorządy lokalne,
społeczeństwo – tworzą oni tzw. grupy interesów. W nowoczesnej spółdzielni
krzyżują się różnorodne cele między innymi interesy rolników z interesami
akcjonariuszy.
2. W światowej i europejskiej spółdzielczości zauważalne są dwa zjawiska, są to:
koncentracja własnego potencjału oraz powstawanie spółdzielni w nowych
obszarach życia społeczno-gospodarczego. Powstają one szczególnie w sektorach: socjalnym i opieki zdrowotnej, rozwoju lokalnego i regionalnego, edukacji i mieszkalnictwa, jak też usług dla firm i usług opartych na wiedzy.
3. Na przestrzeni analizowanych 10 lat liczba spółdzielni w Polsce zmniejszyła
się o 2 361 podmiotów. Zmiany liczebności spółdzielni dokonywały się pod
wpływem takich procesów, jak: likwidacja, podział istniejących spółdzielni
(głównie mieszkaniowych), powstanie nowych spółdzielni w nowych dziedzinach: (SKOK-i, spółdzielnie socjalne, spółdzielnie producentów rolnych),
łączenie spółdzielni (banki, spółdzielnie mleczarskie). Tradycyjny polski podział branżowy należy traktować bardzo elastycznie. Dużo ważniejsze
znaczenie ma współpraca i integracja spółdzielni. Nowe wyzwania stoją także
przed kierującymi tymi podmiotami. Ponadto w przypadku spółdzielni bardzo ważne jest współdziałanie z samorządem lokalnym odpowiedzialnym za
całokształt rozwoju regionu.
4. Zmiany w spółdzielczości rolniczej przyniosły wiele negatywnych skutków,
należą do nich m.in.: bankructwa i likwidacje, zmniejszenie liczby członków,
drastyczne zmniejszenie zatrudnienia, kryzys członkowstwa i zaufania do
spółdzielni oraz brak współpracy między spółdzielniami. Pozytywnym rezultatem jest natomiast proces konsolidacji, koncentracji i specjalizacji, głównie
w spółdzielczości mleczarskiej i bankach spółdzielczych. Spółdzielnie rolnicze
stoją obecnie przed dwoma wyzwaniami. Muszą stać się bardziej konkurencyjne na rynku towarowym, by zwiększyć dochody swoich członków oraz powinny doprowadzić do zmiany opinii społeczeństwa na swój temat. Te dwa
wyzwania są współzależne.
5. W strategii odnowy i restrukturyzacji spółdzielczości niezbędne wydaje się
wykorzystanie z jednej strony jej historycznych doświadczeń, z drugiej zaś strony współczesnych uwarunkowań wynikających z nowych form zarządzania
gospodarką i przesłanek ekonomicznych. Spółdzielnie rolnicze w Polsce muszą
przeprowadzić szybką ewolucję swoich struktur organizacyjnych i przetwórczych, dostosowując je do ogólnych założeń polityki UE i zmian otoczenia.
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STRESZCZENIE

W artykule przedstawiono nowy paradygmat spółdzielczości i najważniejsze zmiany
jakie dokonały się w sektorze spółdzielczym na świecie i w Polsce w ciągu minionych
10 lat. Ponadto przeprowadzono rozważania dotyczące aktualnych wyzwań stojących
przed spółdzielniami. Opracowanie ma charakter przeglądowy. Źródłem danych była
literatura z zakresu spółdzielczości oraz sprawozdanie i raport przygotowany przez
specjalistów z Krajowej Rady Spółdzielczej. Analiza danych wskazuje, że na przestrzeni analizowanych lat liczba spółdzielni w Polsce zmniejszyła się o 2 361 podmiotów.
Zmianie ulega rola spółdzielni – z czysto ekonomicznej odpowiedzialności wobec właścicieli na wielowątkową, zawdzięczającą swoje istnienie różnorodnym udziałowcom.
W światowej i europejskiej spółdzielczości zauważalne są dwa zjawiska, są to: koncentracja własnego potencjału oraz powstanie spółdzielni w nowych obszarach życia społecznogospodarczego.
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S U M M ARY

This paper presents a new paradigm of cooperative societies and the major changes
that have occurred in the cooperative sector in Poland and abroad over the past 10 years.
In addition, a discussion of the current challenges facing cooperatives. Development is
a review. The data source was literature in the field of cooperatives and the report and
the report prepared by experts from the National Cooperative Council. Analysis of the
data indicates that the analyzed years, the number of cooperatives in Poland decreased by
2 361 entities. Change is the role of cooperatives – from a purely economic liability to the
owners to multi-threaded, which owes its existence to various stakeholders. The world and
European cooperatives noticeable are the two phenomena are: the concentration of their
own potential and the creation of cooperatives in new areas of social and economic life.
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ZRÓŻNICOWANIE AKTYWNOŚCI ROLNIKÓW
W POZYSKIWANIU ŚRODKÓW UNIJNYCH
W RAMACH DZIAŁANIA „RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU
DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ”
W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM
1. Wstęp
Środki pomocowe Unii Europejskiej są ważną formą wsparcia producentów
rolnych, stanowią znaczącą pomoc w zwiększaniu efektywności polskiej gospodarki. Jednak efektywność wykorzystania środków unijnych zależy od skuteczności działań podejmowanych przez instytucje biorące udział we wdrażaniu funduszy [Goryńska-Goldmann, Wojcieszak, 2013]. Rozpatrując zagadnienia dotyczące zróżnicowania regionalnego istotne jest, aby przeanalizować aktywność
producentów rolnych w zakresie pozyskiwania środków z PROW 2007–2013.
Różnice te można określić kilkoma sposobami np. na podstawie liczby złożonych
wniosków. Zmiany w obrębie rozwoju obszarów wiejskich czy potencjalne korzyści z wykorzystywania środków bezpośrednio uzyskanych przez wnioskodawców, mogą mieć wymiar regionalny [Goryńska-Goldmann, Wojcieszak, Gazdecki, 2013]. Przykładem programu, który dostarcza rolnikom wielu korzyści oraz
sprzyja rozwojowi obszarów wiejskich jest „Różnicowanie w kierunku działalności
nierolniczej”. Działanie 311 zostało uruchomione w roku 2008. W ramach PROW
2007–2013 przeprowadzono łącznie 5 naborów wniosków. Celem działania 311
jest różnicowanie działalności rolniczej w kierunku podejmowania lub rozwijania przez rolników, domowników i małżonków rolników, działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem, co wpłynie na tworzenie pozarolniczych źródeł
dochodów oraz promocję zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich
[PROW 2007–2013].
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2. Cel, materiał i metodyka badań
Głównym celem artykułu była analiza aktywności rolników w pozyskiwaniu
środków unijnych w ramach działania 311 w województwie wielkopolskim. Materiał badawczy stanowiły dane pochodzące z WOR ARiMR, dotyczące wniosków
złożonych przez beneficjentów w latach 2008–2011 (2008 r. – uruchomienie działania). Nabory wniosków prowadzone były od 5 czerwca 2008 r. do 4 listopada
2011 r. Z uwagi na dostępność danych na poczet napisania artykułu otrzymano
dane w ramach naboru wniosków od 1 do 4. Podmiotem badań byli beneficjenci działania. Natomiast przedmiotem badań było zaprezentowanie aktywności
wnioskodawców w pozyskiwaniu środków unijnych dotyczących działania 311.
W artykule posłużono się metodą opisową, statystycznej analizy danych dotyczących działania 311 realizowanego w ramach PROW 2007–2013.

3. Przegląd literatury
Gospodarka rynkowa przynosi coraz to nowe wyzwania. Wynikają one zarówno z ogólnych tendencji rozwojowych, jak i z potrzeby dostosowań do warunków
obowiązujących w Unii Europejskiej. Po to by im sprostać polscy rolnicy starają
się powiększyć zdolności wytwórcze w swoich gospodarstwach, doskonalą sposoby i technologie produkcji, poprawiają jakość swoich produktów oraz efektywność wytwarzania. Podejmowane w tym zakresie działania nie mogą być przypadkowe. Muszą być przemyślane i oparte na właściwych przesłankach. Należy
podkreślić, że doświadczenie i intuicja nie są wystarczające dla podejmowania
trafnych decyzji i to zarówno bieżących, jak i strategicznych, skutkujących daleko idącymi konsekwencjami produkcyjnymi i finansowymi [Runowski i Ziętara
2010]. Środki pomocowe Unii Europejskiej są ważną formą wsparcia polskich
beneficjentów. Wyszkowska i Sztoldman [2011, s. 457] podkreśliły, iż w Polsce
w latach 2004–2006 na podejmowanie lub rozwój dodatkowej działalności gospodarczej związanej z wykorzystaniem zasobów istniejącego gospodarstwa rolnego i regionu można było korzystać z pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego obejmującego działanie „Różnicowanie działalności
rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub
alternatywnych źródeł dochodów”. Głównym celem tego działania było stworzenie sprzyjających warunków do uruchomienia alternatywnych źródeł dochodów
w gospodarstwach rolnych, promowanie wizerunku wsi oraz zwiększenie opłacalności produkcji i usług w gospodarstwie rolnym.
W roku 2007 w krajach Unii Europejskiej, w tym również w Polsce, rozpoczął
się nowy 7-letni okres programowania i finansowania polityki UE obejmujący lata
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2007–2013. W ramach PROW 2007–2013 polscy rolnicy i przedsiębiorcy działający w otoczeniu rolnictwa mogli korzystać z szerokiej oferty pomocy wdrażanej
i udzielanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Z funduszy
PROW 2007–2013 producenci rolni oraz członkowie ich rodzin mogli otrzymać
wsparcie zarówno na podjęcie, jak i rozwijanie działalności pozarolniczej. Pomoc ta była dostępna m.in. w ramach działania 311: „Różnicowanie w kierunku
działalności nierolniczej”. Działanie 311 realizowane było w województwie wielkopolskim od 2008 roku. Głównym celem projektu 311 było podejmowanie lub
rozwijanie przez rolników lub ich małżonków bądź domowników, działalności
nierolniczej lub związanej z rolnictwem1.
Jak wskazali Rosa [2012, s.139] oraz Rudnicki [2012, s. 343] Polska wstępując
do struktur unijnych, otrzymała możliwość korzystania z różnych form wsparcia rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Jednakże na podstawie sprawozdania specjalnego nr 6/2013 Europejski Trybunał Obrachunkowy wskazał wiele
uchybień w realizacji działania 311 w Polsce. Głównym zadaniem programu 311
1 O pomoc mógł ubiegać się rolnik lub jego domownik w rozumieniu przepisów o ubezpiecze-

niu społecznym rolników, lub małżonek tego rolnika:
l który był obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
l który był pełnoletni i nie ukończył 60 roku życia,
l który miejsce zamieszkania ma w miejscowości należącej do:
– gminy wiejskiej, lub
– gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub
– gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,
l który nie podlegał wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005,
l który nie wystąpił o przyznanie lub nie przyznano mu renty strukturalnej w ramach
PROW 2004–2006 lub PROW 2007–2013,
l który był nieprzerwanie ubezpieczony w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników przez okres co najmniej ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy,
l który nie będzie realizował operacji jako wspólnik spółki cywilnej, jeżeli za rok poprzedzający
rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy, do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego posiadanego przez tego rolnika, przyznano płatność do gruntów rolnych
[PROW 2007–2013].
Pomoc udzielana była z tytułu podejmowania lub rozwijania działalności w zakresie:
l usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,
l usług dla ludności,
l sprzedaży hurtowej i detalicznej,
l rzemiosła lub rękodzielnictwa,
l robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych,
l usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, w tym wynajmowania pokoi w budynku mieszkalnym oraz sprzedaży posiłków domowych lub świadczenia innych usług związanych z pobytem turystów w gospodarstwie rolnym,
l usług transportowych,
l usług komunalnych,
l przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych,
l magazynowania lub przechowywania towarów,
l wytwarzania produktów energetycznych z biomasy,
l rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych [PROW 2007–2013].
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było różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej i promowanie zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich. Jednakże na podstawie specjalnego
sprawozdania Europejski Trybunał Obrachunkowy podkreślił, iż działanie 311
nie spełniło swojej roli w Polsce. W sprawozdaniu Trybunał powołał się na województwo małopolskie, w którym 42% beneficjentów zakupiło sprzęt (np. ciągniki), aby móc świadczyć osobom trzecim podstawowe usługi rolnicze podobne
do usług prowadzonych w ich gospodarstwach, co nie przyczyniło się do zróżnicowania gospodarki wiejskiej. Ponadto istotnym faktem było to, że na początku
realizacji działania 311, rolnicy pomoc otrzymywali na zasadzie pierwszeństwa
złożonych wniosków, nie uwzględniając żadnych kryteriów wyboru poszczególnych wniosków [Raport specjalny 6/2013].
Wrzochalska [2011, s.540] wskazała, iż najwięcej realizowanych projektów
w ramach działania 311 dotyczyło działalności usługowej. Większość projektów
związana była z usługami dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, usługami dla
ludności oraz robotami i usługami budowlanymi oraz instalacyjnymi. Stosunkowo dużo projektów dotyczyło także wynajmu i dzierżawy maszyn oraz urządzeń
rolniczych. Jednocześnie odnotowano jednak małe zróżnicowanie struktury rodzajowej podjętych działań, a znaczący odsetek osób zajmował się wcześniej tego
typu działalnością. Pomimo tego, iż działanie 311 jest działaniem kontrowersyjnym, Parzuchowski [2008] podkreślił, że istotnym kierunkiem działań na rzecz
rozwoju przedsiębiorczości na wsi powinno być tworzenie w gospodarstwach
rolnych niewielkich biznesów o charakterze pozarolniczym, ponieważ to właśnie w małych i średnich przedsiębiorstwach powstaje większość miejsc pracy. To
właśnie ta grupa podmiotów gospodarczych w znacznym stopniu decyduje m.in.
o rozwoju gospodarczym i jest stymulatorem rozwoju infrastruktury technicznej.

4. Wyniki badań
4.1. Aktywność producentów rolnych i skala przyznanej pomocy w ramach
działania 311 w województwie wielkopolskim
W analizowanym okresie łączna liczba wniosków złożonych przez wnioskodawców w ramach działania 311 w Polsce wynosiła 28 999. W Wielkopolsce złożono w sumie 5 701 wniosków (19,56% wniosków w stosunku do ogólnej liczby
przyjętych wniosków). Podczas przeprowadzanej weryfikacji wniosków do dalszego etapu (etap 2: przyznania płatności) przekazano w Polsce 14 118 wniosków (tj. 48,68%). W województwie wielkopolskim 48,64% wniosków (tj. 2 773)
podlegało dalszej weryfikacji. W kraju blisko 30% wniosków, (w Wielkopolsce
ok. 24%) zostało odrzuconych, wycofanych przez wnioskodawców lub rolnicy
podjęli decyzję o rezygnacji z działania 311.
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Odrzucenie wniosku nastąpiło w wyniku nie spełnienia wymagań proceduralnych lub formalnych. W początkowych latach wprowadzenia działania 311 z uwagi
na m.in. brak wiedzy o istocie działania do programu zgłosiło się w Wielkopolsce
w ramach pierwszego naboru zaledwie 564 wnioskodawców (tj. 9,98%), w ramach
drugiego naboru (7,60%) tj. 433 wnioskodawców. Wielkopolscy rolnicy największą
aktywność wykazali w naborze trzecim (tj. 24.08.2010–31.12.2010) oraz w czwartym (tj. w okresie 27.09.2001–14.10.2011). Wówczas do Wielkopolskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęło 1 652 (nabór 3)
i 3 052 (nabór 4) wniosków. Przypuszczać można, że duże zainteresowanie działaniem 311 wynikało np. z dobrze prowadzonej kampanii informacyjnej, szerokiego
wachlarza inwestycji, które można było realizować w ramach tego działania.
Należy podkreślić, że do etapu drugiego zakwalifikowały się wnioski, które spełniły wymagania formalne oraz proceduralne. W ramach drugiego etapu
o płatność ubiegało się w Polsce łącznie 11 454 beneficjentów. Płatność otrzymało
blisko 92,73% wnioskodawców. W województwie wielkopolskim 1 916 wnioskodawców wystąpiło o przyznanie płatności. Płatność przyznano 88,83%
wnioskodawcom (tj.1 702).
W Polsce w pierwszym naborze wniosków blisko 96,76% beneficjentów otrzymało płatność. W kolejnych naborach odpowiednio płatność otrzymało: 96,76%
(nabór drugi), 95,30% (nabór trzeci) oraz 70,12% ( nabór czwarty) wnioskodawców.
W skali województwa w ramach poszczególnych kampanii przyznano płatność
w naborze: pierwszym 95,06% wnioskodawcom; w drugim: 96,48% wnioskodawcom; w trzecim 92,84% wnioskodawcom oraz w czwartym 62,97% wnioskodawcom. Część rolników zdecydowała się skorzystać z zaliczki na poczet realizacji
inwestycji. W kraju 57 wnioskodawców oraz 17 w województwie wielkopolskim
otrzymało zaliczkę na realizację przedsięwzięć. Łącznie w ramach poszczególnych
naborów odrzucono 83 wnioski, z czego w województwie wielkopolskim stanowiło to ok. 18,07%. Odrzucone wnioski stanowiły niski odsetek w kraju (ok. 1%),
w Wielkopolsce (0,89%) w stosunku do ogólnej liczby wniosków. W ramach poszczególnych naborów oraz etapów wnioskodawcy ubiegali się o konkretną kwotę
na zrealizowanie zaplanowanego przedsięwzięcia.
W Polsce w ramach pierwszego etapu (przyznanie pomocy) wnioskodawcy
ubiegali się łącznie o kwotę 2 626 135 284 zł (w tym w Wielkopolsce 405 369 985 zł
tj. 15,44%). W drugim etapie (faza płatności) kwota wypłaconych środków
była niższa. W Polsce zaledwie 30% (w Wielkopolsce 38,45%) wnioskodawców
otrzymało dotację unijną. Wynikało to z tego, iż część wniosków nadal podlegała
weryfikacji lub wnioskodawcy nie spełnili wymagań formalnych. W ramach
województwa podczas naboru drugiego oraz trzeciego rolnicy ubiegali się łącznie
o kwotę 326 404 243 zł. Faktycznie płatność otrzymało 32% wnioskodawców.
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W kraju w tym samym okresie płatność przyznano 46% producentom. W naborze
czwartym zaledwie 10% rolników otrzymało płatność. Natomiast w skali województwa aż 86% wnioskodawców otrzymało środki unijne.
4.2. Aktywność rolników w pozyskaniu funduszy unijnych
w ramach działania 311, w układzie powiatów
W województwie wielkopolskim wystąpiły różnice w aktywności wnioskodawców w układzie powiatów (rysunek 1). Proporcjonalnie największy odsetek
wniosków w ramach działania 311 pochodziło z powiatów: kaliskiego oraz poznańskiego (od 499 do 386 wniosków). Nieco mniejsze zainteresowanie wykazali
beneficjenci w powiatach: gostyńskim, ostrowskim, krotoszyńskim, ostrzeszowskim, średzkim, gnieźnieńskim, konińskim oraz wolsztyńskim (w granicach 292
– 201 wniosków).
Rysunek 1
Liczba złożonych wniosków w ramach działania 311
w układzie powiatów w województwie wielkopolskim PROW 2007–2013 [etap 1]
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* pozostałe – beneficjenci zameldowani poza województwem wielkopolskim, składający wniosek
w WOR ARiMR w Poznaniu.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych z ARiMR.

W powiatach: wrzesińskim, słupeckim, szamotulskim, kościańskim, pleszewskim, rawickim, kolskim, wągrowieckim, nowotomyskim, leszczyńskim,
czarnkowsko-trzcianeckim, śremskim, tureckim, grodziskim, międzychodzkim,
obornickim jarocińskim, kępińskim i pilskim złożono od 190 do 103 wniosków.
Najmniejsze zainteresowanie (mniej niż 100 wniosków) wykazali wnioskodawcy z powiatów złotowskiego, chodzieskiego oraz „pozostali”, którzy zameldowani
są poza województwem wielkopolskim, jednak wnioski złożyli w WOR ARiMR
w Poznaniu. Należy odnotować, iż beneficjenci z wszystkich powiatów województwa wielkopolskiego uczestniczyli w analizowanym działaniu.
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Na podstawie przeprowadzonych badań wynika, iż wystąpiły również różnice
w wysokości pozyskiwanych środków przez wnioskodawców w układzie powiatów
województwa wielkopolskiego. Aby przedstawić zróżnicowanie regionalne ważne
jest by określić relację wartości złożonych wniosków do całkowitej liczby gospodarstw rolnych w ramach danego powiatu, co umożliwi dokonywanie porównań.
Analizując średnią wartość pomocy finansowej udzielonej producentom rolnym, którzy złożyli wniosek w ramach działania 311 w przekroju powiatów województwa wielkopolskiego stwierdzono, iż była zróżnicowana w zależności od
regionu (tabela1).
Tabela 1
Wartość udzielonego wsparcia gospodarstwom rolnym
uczestniczącym w działaniu 311 PROW 2007–2013 w Wielkopolsce
Przedziały grupowe

Powiat
Odsetek

Powiaty

Liczba
DZIAŁANIE 311

< 125 000 zł

41,94%

13

gostyński, grodziski, kaliski, kępiński, kolski,
krotoszyński, ostrowski, pilski, rawicki, śremski,
turecki, wągrowiecki, wrzesiński

<125 000 zł–135 000 zł)

41,94%

13

chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, gnieźnieński,
jarociński, kościański, leszczyński, międzychodzki,
nowotomyski, obornicki, ostrzeszowski, poznański,
szamotulski, wolsztyński

< 135 000 zł–145 0001 zł)

6,45%

2

pleszewski, średzki

< 145 000 zł–155 000 zł)

6,45%

2

koniński, słupecki

3,23%

1

złotowski

100,00%

31

> 155 000 zł
Suma

Źródło: Opracowanie na podstawie danych niepublikowanych WOR ARiMR oraz
E. Goryńska-Goldmann, M. Wojcieszak, M. Gazdecki „Absorpcja środków w ramach działań 112, 121, 311 i 312 PROW 2007–2013 w Wielkopolsce i jej regionalne
zróżnicowanie”.

Ponad 40% wielkopolskich wnioskodawców w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” otrzymało środki finansowe średnio
w wysokości od 125 000–135 000 zł (13 powiatów). W przypadku powiatu: gostyńskiego, grodziskiego, kaliskiego, kępińskiego, kolskiego, krotoszyńskiego,
ostrowskiego, pilskiego, rawickiego, śremskiego, tureckiego, wągrowieckiego oraz
wrzesińskiego beneficjenci otrzymali kwotę niższą niż 125 000 zł. Środki unijne
otrzymane przez wnioskodawców w działaniu 311 to pomoc w wysokości 50%
lub 80% zwrotu poniesionych kosztów [Różnicowanie w kierunku działalności
nierolniczej, 2011]. W czterech powiatach (pleszewskim, średzkim, konińskim
oraz słupeckim) średnia wartość otrzymanej pomocy wyniosła od 135 000 do
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155 000 zł. Jedynie w powiecie złotowskim średnia wartość udzielonego wsparcia
gospodarstwom rolnym była wyższa niż 155 tys. zł (3,23%). Analizując udział gospodarstw rolnych w przekroju powiatów województwa wielkopolskiego, stwierdzono, że w przypadku działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” wystąpiły różnice regionalne w pozyskaniu środków unijnych (rysunek 2).
Rysunek 2

Średnia wartość (w zł) udzielonego wsparcia na jedno
wielkopolskie gospodarstwo rolne w ramach działania 311 PROW 2007–2013
15 000

[zł]

10 000
5 000
0

* średnia wartość udzielonego wsparcia na jedno gospodarstwo rolne w województwie wielkopolskim
wyniosła 5439 zł

Źródło: Opracowanie własne.

Należy podkreślić, że na zróżnicowanie wartości udzielonego wsparcia wnioskodawcom uczestniczącym w działaniu 311 w ramach PROW 2007–2013 w województwie wielkopolskim wpływ miał fakt, iż wysokość udzielonej pomocy
uzależniona była od wymagań, jakie musieli spełnić potencjalni wnioskodawcy w ramach analizowanego działania. Ponadto istotnym elementem jest to, że
w kolejnych latach programowania zmieniały się zasady jak i sposób (wysokość)
wsparcia. Należy także uwzględnić fakt, iż kierowanie środków na poziom danego
województwa czy powiatu w dużym stopniu zależało od liczby i wielkości gospodarstw rolnych oraz od ich siły ekonomicznej. W związku z powyższym jeżeli
odnotowano wyższe wykorzystanie środków w danym powiecie to najczęściej wynikało to np. ze specyfiki gospodarstw lub określonego przedsięwzięcia, o które
ubiegali się wnioskodawcy. Średnia wartość (zł) udzielonego wsparcia na wielkopolskie gospodarstwo rolne wyniosła 5 439 zł. W województwie (rysunek 2) powiat
średzki odznaczał się najwyższą średnią wartością udzielonego wsparcia na jedno
gospodarstwo (11 655 zł). Nieco mniejsza wartość wsparcia była w powiatach:
gostyńskim, międzychodzkim, krotoszyńskim, wrzesińskim, obornickim, szamotulskim, śremskim wolsztyńskim, poznańskim, gnieźnieńskim, kościańskim,
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złotowskim, wągrowieckim i rawickim (9 847–5 057 zł). W analizowanym okresie w powiecie ostrzeszowskim, kaliskim, grodziskim, chodzieskim, jarocińskim,
leszczyńskim, nowotomyskim, pleszewskim, słupeckim, ostrowskim, czarnkowsko-trzcianeckim, pilskim, kępińskim oraz konińskim średnia wartość (zł) udzielonego wsparcia na wielkopolskie gospodarstwo rolne wyniosła od 4 909–2 253 zł.
Zaledwie w dwóch powiatach (kolskim i tureckim) średnia wartość udzielonej
dotacji na 1 gospodarstwo wyniosła mniej niż 2 tys. złotych.
Kwota pomocy wnioskowanej i udzielonej
w pierwszym i drugim etapie w układzie powiatowym
POWIATY
chodzieski
czarnkowsko- trzcianecki
gnieźnieński
gostyński
grodziski
jarociński
kaliski
kępiński
kolski
koniński
kościański
krotoszyński
leszczyński
międzychodzki
nowotomyski
obornicki
ostrowski
ostrzeszowski
pilski
pleszewski
poznański
rawicki
słupecki
szamotulski
średzki
śremski
turecki
wągrowiecki

Kwota pomocy wnioskowanej
w ramach działania 311 * etap 1
(zł)

6 303 646
13 647 459
22 038 590
29 436 328
12 429 174
11 426 879
47 461 282
9 178 796
13 898 727
25 308 957
16 131 054
25 336 213
13 964 370
11 120 248
12 616 308
11 016 291
24 469 802
22 300 522
10 300 426
15 376 765
37 891 241
14 601 997
17 919 947
17 990 259
22 767 369
12 671 639
1 632 308
13 422 416

(%)

1,16
2,50
4,04
5,40
2,28
2,10
8,71
1,68
2,55
4,64
2,96
4,65
2,56
2,04
2,31
2,02
4,49
4,09
1,89
2,82
6,95
2,68
3,29
3,30
4,18
2,32
0,30
2,46

Tabela 2

Kwota pomocy udzielonej
w ramach działania 311 * etap 2
(zł)

3 086 411
6 603 273
10 564 267
12 923 427
5 959 458
5 151 696
26 257 470
4 813 452
6 616 607
11 144 732
6 938 829
12 968 427
7 384 776
5 540 044
6 512 577
4 964 699
12 230 453
13 268 614
4 112 242
6 524 020
15 144 623
8 456 565
8 457 408
6 466 686
11 243 991
6 849 810
6 982 574
7 559 489

(%)

0,83
1,77
2,84
3,47
1,60
1,38
7,06
1,29
1,78
29,73
1,87
3,49
1,98
1,49
1,75
1,33
3,29
3,57
1,11
1,75
4,07
2,27
2,27
1,74
3,02
1,84
1,88
2,03
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POWIATY

Kwota pomocy wnioskowanej
w ramach działania 311 * etap 1
(zł)

wolsztyński
wrzesiński
złotowski
pozostałe**
Suma

20 154 659
18 313 630
12 949 712
976 503,5
545 053 517,5

(%)

3,70
3,36
2,38
0,18
100,00
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Kwota pomocy udzielonej
w ramach działania 311 * etap 2
(zł)

12 632 569
10 451 824
3 852 652
376 603,5
372 040 268,5

(%)

3,40
2,81
1,04
0,10
100,00

* kwota może ulegać zmianie w wyniku korekt dokonywanych na etapie obsługi wniosków
**pozostałe – beneficjenci zameldowani poza województwem wielkopolskim, składający wniosek
w WO ARiMR w Poznaniu

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportu ARiMR z dnia 30.01.2013 r.

Analizując tabelę nr 2 należy zauważyć, że kwota wnioskowanego (etap 1)
i otrzymanego wsparcia (etap 2) ulegała zmianie. Wynikało to z tego, iż dokonywane były korekty na etapie obsługi wniosków. W przekroju powiatów województwa wielkopolskiego, stwierdzono, iż wysokość przyznanej pomocy wnioskowanej
(etap 1) oraz udzielonej (etap 2) była zróżnicowana w zależności od powiatu. Powiatem, który otrzymał najwyższą pomoc był powiat kaliski, poznański, gostyński,
krotoszyński, koniński, ostrowski, średzki, ostrzeszowski, gnieźnieński oraz wolsztyński. W tych powiatach pomoc w etapie pierwszym wyniosła od 47 461 tys. zł
(powiat kaliski) do 20 154 tys. zł (powiat wolsztyński), w etapie 2 od 26 257 tys. zł
(powiat kaliski) do 12 632 tys. zł (powiat wolsztyński). W skali województwa dużą
pomoc w ramach działania 311 otrzymali również wnioskodawcy z następujących
powiatów (18 powiatów): wrzesiński, szamotulski, słupecki, kościański, pleszewski, rawicki, leszczyński, kolski, czarnkowsko-trzcianecki, wągrowiecki, złotowski,
śremski, nowotomyski, grodziski, jarociński, międzychodzki, obornicki oraz pilski.
Wysokość pomocy uzależniona była od rodzaju i charakteru inwestycji, którą chcieli wykonać wnioskodawcy. W ramach powyższych 18 powiatów (etap 1) wysokość
udzielonej pomocy kształtowała się w granicach 18 313 tys.–10 300 tys. zł, w przypadku etapu 2 od 10 451 tys. zł do 4 112 tys. zł. Rozpatrując wysokość udzielonej pomocy w ramach powiatów należy zauważyć, że wnioskodawcy z 3 powiatów (kępińskiego, tureckiego oraz chodzieskiego) otrzymali pomoc poniżej kwoty 10 mln zł.
Z uwagi na fakt, iż wnioski posiadające status „zakończone” stanowiły wysoki
odsetek w stosunku do całkowitej liczby złożonych wniosków w ramach badanego
działania przedstawiono wskaźnik skuteczności (tabela 3). Badając pozytywnie rozpatrzone wnioski na tle pozostałych w ramach działania 311, zaobserwowanono, że
wskaźnik skuteczności w badanym okresie wyniósł ponad 49%. W celu dokładniejszego wyjaśnienia analizowanego zjawiska dokonano porównania powiatów według
wskaźnika, w odniesieniu do badanego działania. Zastosowanie takiej analizy pozwoliło na wskazanie powiatów o najwyższym wskaźniku skuteczności.
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Tabela 3
Wskaźnik skuteczności (%) w odniesieniu do działania 311 PROW
2007 - 2013 w obrębie powiatów województwa wielkopolskiego
Powiaty
wolsztyński
ostrzeszowski
turecki
wrzesiński
wągrowiecki
rawicki
kaliski
leszczyński
śremski
grodziski
międzychodzki
krotoszyński
nowotomyski
ostrowski
czarnkowsko-trzcianecki
kolski

Działanie 311
64,18
59,00
57,60
57,29
55,86
55,84
55,47
55,40
54,76
52,54
50,43
50,38
49,65
49,43
48,89
47,65

Powiaty
kępiński
słupecki
jarociński
gnieźnieński
obornicki
średzki
koniński
gostyński
kościański
złotowski
pleszewski
chodzieski
pilski
poznański
szamotulski
średnia w województwie

Działanie 311
47,57
47,54
47,32
46,93
46,36
46,15
45,35
44,11
43,71
43,62
42,31
41,79
41,75
39,69
37,08
49,21

Źródło: Opracowanie własne.

Najwyższy wskaźnik odnotowano w powiecie wolsztyńskim, gdzie 64,18%
wniosków to projekty, na które beneficjenci uzyskali unijne środki. Najniższy
wskaźnik skuteczności dla działania 311 (ok. 37,08%) wykazali rolnicy z powiatu szamotulskiego. W pozostałych powiatach wskaźnik skuteczności kształtował
się na poziomie od 39,69% (powiat poznański) do 59% (powiat ostrzeszowski).
Jednym z kluczowych elementów dla określenia zróżnicowania regionalnego jest
określenie relacji liczby złożonych wniosków do całkowitej liczby gospodarstw
rolnych w ramach powiatu, co umożliwia dokonywanie porównań.
Koncentracja funduszy unijnych i ich regionalne zróżnicowanie zaznacza
się również w stosunku do najważniejszych cech charakteryzujących rolnictwo
w określonym województwie [Czubak, 2012]. Regionalne zróżnicowanie potwierdzają także wyniki analizy w tabeli 4.
Przeprowadzone badania wykazały, że w powiecie konińskim kwota wykorzystania środków unijnych w stosunku do podstawowych charakterystyk rolnictwa
była najwyższa. W ramach tego powiatu na gospodarstwo przypadło aż 6 411 zł,
na 1 ha UR ok. 1 000 zł, a na pracującego w rolnictwie 3 524 zł. Przypuszczać
można, że powiat ten posiada tak wysoki potencjał, ponieważ charakteryzuje się
wyższą niż przeciętna powierzchnią użytków rolnych, liczbą gospodarstw rolnych
oraz odpowiednim technicznym uzbrojeniem pracy.
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Tabela 4

Zróżnicowanie liczby beneficjentów i kwoty wykorzystania
środków unijnych w stosunku do podstawowych charakterystyk rolnictwa

Lp

Powiat

na 1
gospodarstwo
prowadzące
działalność
rolniczą

Kwota pomocy finansowej (zł)
relacja liczby
zawatych
na 1 ha
umów
użytków
na 1 ha GO
w stosunku
rolnych
do liczby
gospodarstw

1

chodzieski

1618,46

0,04

2

czarnkowsko-trzcianecki

1318,28

3

gnieźnieński

2241,52

4

gostyński

5

grodziski

6

na 1
pracującego
w rolnictwie

83,38

115,40

0,03

90,20

137,17

682,51

0,05

114,75

126,73

1058,76

2917,91

0,07

207,58

226,23

1223,69

1715,94

0,03

139,14

171,33

718,18

jarociński

1385,98

0,03

121,51

135,02

684,43

7

kaliski

1904,09

0,04

298,76

373,30

1034,65

8

kejiński

1241,54

0,03

109,84

132,72

542,91

9

kolski

725,51

0,02

82,35

99,93

346,18

koniński

6411,21

0,01

1001,80

1280,13

3524,38

0,05

10

937,55

11

kościański

1962,34

127,41

156,39

755,70

12

krotoszyński

3101,75

0,06

250,18

274,85

1194,26

13

leszczyński

4933,05

0,09

145,52

170,83

886,10

14

międzychodzki

3506,36

0,07

177,74

207,52

1755,40

15

nowotornyski

1480,47

0,03

122,16

147,17

3454,95

16

obornicki

2720,38

0,06

118,17

140,93

7195,22

17

ostrowski

1355,93

0,03

174,19

223,42

4141,70

18

ostrzeszowski

2472,7

0,04

299,67

396,87

3901,39

19

pilski

885,31

0,02

54,69

71,43

502,84

20

pleszewski

1333,34

0,03

127,16

140,05

1672,40

21

poznański

1583,83

0,04

121,48

145,29

766,08

22

rawicki

2329,63

0,04

204,31

242,35

700,74

23

słupecki

1411,69

0,03

135,63

160,96

927,96

24

szarnotulski

1626,84

0,04

97,02

108,86

560,66

25

średzki

4629,06

0,10

243,49

269,69

921,41

26

śremski

2644,71

0,05

180,43

209,29

781,23

27

turecki

830,86

0,01

113,41

150,85

594,82

28

warowiecki

2256,56

0,04

103,23

118,36

962,38

29

wolsztyński

2765,45

0,04

331,88

444,01

2462,49

30

wrzesiński

3223,88

0,06

206,86

239,83

1947,06

31

złotowski

1074,96

0,03

51,37

60,84

209,98

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych niepublikowanych ARiMR
i danych z GUS.
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W grupie powiatów tj.: średzkim, leszczyńskim, krotoszyńskim, międzychodzkim oraz wrzesińskim wysokość kwoty na jedno gospodarstwo rolne wynosiła od
4 629 do 3 100 zł. Z kolei poziom dotacji przypadającej na 1 ha UR wyniósł od 170
do 250 zł. W przypadku kwoty pomocy finansowej przypadającej na pracującego
w rolnictwie pomoc ta wyniosła od 886 zł do 1 947 zł. Powyżej wskazane powiaty
charakteryzują się dość dużą liczbą gospodarstw rolnych (od 1 497 do 3 242).
W kolejnej grupie powiatów tj.: gnieźnieńskim, gostyńskim, obornickim, rawickim, śremskim, wągrowieckim oraz wolsztyńskim wysokość dotacji na gospodarstwo rolne wyniosła od 2 240 zł do 2 720 zł. Z kolei wysokość dotacji w przeliczeniu na 1 ha UR była znacznie niższa i wyniosła od 118 do 331 zł. Na pracującego
w rolnictwie przypadało dofinansowanie w wysokości od 700 do 7 195 zł. W przypadku powiatu gostyńskiego wysokość kwoty przypadającej na jednego zatrudnionego wynikała z tego, iż kwota wsparcia przypadająca na ten powiat była znacząca
w stosunku do małej liczby gospodarstw rolnych w powiecie (zaledwie 1 825).
Do grupy o najniższym poziomie wykorzystania środków unijnych należą pozostałe powiaty tj.: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, grodziski, jarociński, kępiński, kolski, pilski, pleszewski, poznański, słupecki, szamotulski, turecki oraz złotowski. W tych powiatach kwota pomocy finansowej na jedno gospodarstwo kształtowała się poniżej 2 000 zł. Dotacja przypadająca na 1 ha UR wynosiła poniżej 300 zł.

5. Podsumowanie
Działanie „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” jest jednym
z projektów wspierających polskie rolnictwo mających na celu zwiększyć jego
konkurencyjność oraz przyspieszyć zmiany strukturalne. W analizowanym okresie wnioski złożyło 28 999 beneficjentów, w tym 5 701 w Wielkopolsce, co stanowiło 19,66% w stosunku do ogółu przyjętych wniosków w kraju. Wystąpiły różnice w aktywność producentów w układzie powiatów. Najbardziej aktywni w pozyskiwaniu środków unijnych w Wielkopolsce byli rolnicy z powiatów: kaliskiego
oraz poznańskiego (od 499 do 386 wniosków).
Ponad 40% wielkopolskich wnioskodawców w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” otrzymało środki finansowe średnio
w wysokości od 125 000–135 000 zł (13 powiatów).
Średnia wartość (zł) udzielonego wsparcia na jedno wielkopolskie gospodarstwo rolne w ramach działania 311 PROW 2007–2013 wyniosła 5 439 zł.
Beneficjenci z powiatów: kaliskiego, poznańskiego, gostyńskiego, krotoszyńskiego, konińskiego, ostrowskiego, średzkiego, ostrzeszowskiego, gnieźnieńskiego
oraz wolsztyńskiego otrzymali najwyższą dotację unijną. W tych powiatach rolnicy ubiegali się o kwotę od 47 461 282 zł (powiat kaliski) do 20 154 659 zł (powiat
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wolsztyński). Płatność otrzymali jednak w kwocie od 26 257 470 zł (powiat kaliski) do 12 632 569 zł (powiat wolsztyński).
W powiecie konińskim kwota wykorzystania środków unijnych w stosunku do
podstawowych charakterystyk rolnictwa była najwyższa.
Przez wspieranie inwestycji rozwojowych w polityce rolnej wspomaga się podnoszenie sprawności ekonomicznej gospodarstw rolnych i ich konkurencyjność
[Czubak, 2012]. Pomimo, iż realizacja działania 311 budziła pewne kontrowersje,
rolnicy podejmowali określone inwestycje, które wspierały polskie rolnictwo.
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MONIKA WOJCIESZAK
ZRÓŻNICOWANIE AKTYWNOŚCI ROLNIKÓW W POZYSKIWANIU ŚRODKÓW UNIJNYCH W RAMACH DZIAŁANIA „RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI
NIEROLNICZEJ” W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM

Słowa kluczowe: producenci rolni, program PROW 2007–2013, gospodarstwa rolne
STRESZCZENIE

Podstawowym instrumentem wsparcia przekształceń strukturalnych, ekonomicznych
i społecznych w rolnictwie oraz przetwórstwie produktów rolnych w okresie programowania, finansowanym z udziałem środków UE jest „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007–2013” (PROW 2007–2013). Program ten obejmuje m.in. działania przeznaczone na wsparcie podejmowania lub rozwijania pozarolniczej działalności gospodarczej
na obszarach wiejskich. Jednym z nich jest działanie 311 – „Różnicowanie w kierunku
działalności nierolniczej”. W ramach tego programu na terenie województwa wielkopolskiego przeprowadzono pięć naborów wniosków. Wystąpiły różnice w aktywności producentów w układzie powiatów uczestniczących w działaniu 311. Najbardziej aktywni w pozyskiwaniu środków unijnych w Wielkopolsce byli rolnicy z powiatów: kaliskiego oraz
poznańskiego (od 499 do 386 wniosków). Najwyższą pomoc w postaci wypłaty środków
finansowych otrzymali beneficjenci z powiatów: kaliskiego, poznańskiego, gostyńskiego,
krotoszyńskiego, konińskiego, ostrowskiego, średzkiego, ostrzeszowskiego, gnieźnieńskiego oraz wolsztyńskiego. Średnia wartość (zł) udzielonego wsparcia na jedno wielkopolskie gospodarstwo rolne w ramach działania 311 PROW 2007–2013 wyniosła 5 439 zł.

MONIKA WOJCIESZAK
DIFFERENTATION OF COUNTIES IN TERMS OF OBTAINING EU FUNDING UNDER
THE MEASURE „DIVERSIFICATION INTO NON-AGRICULTURAL ACTIVITIES” IN THE
WIELKOPOLSKA PROVINCE.

Keywords: farmers (flaming), the RDP 2007–2013 programme, agricultural farm
SUM M A RY

The main instrument support structural transformation, economic and social conditions in agriculture and processing of agricultural products in the programming period,
financed from EU funds is “Rural Development Programme 2007–2013“ (RDP 2007–
2013). This program includes activities designed to support up or develop non-agricultural activities in rural areas. One of them is the effect of 311 – “Diversification into non-agricultural activities“. As part of this program in Wielkopolska, five calls for proposals.
There were differences in the activity of producers in the system of districts participating
in the action 311. Most active in obtaining EU funds in Wielkopolska were farmers from
the districts of Kalisz and Poznań (from 499 to 386 applications). The maximum aid in the
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form of disbursement of the funds received from the county district beneficiaries: Kalisz,
Poznań, Gostyń, Krotoszyn, Konin, Ostrów, Środa, Ostrzeszów, Gniezno and Wolsztyn.
Average value (zł) support granted for 1 Greater farm under Measure 311 RDP 2007–2013
amounted to 5 439 zł.
e-mail: mwoj@up.poznan.pl
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JAROSŁAW MIKOŁAJCZYK¹, WOJCIECH SROKA², WIESŁAW MUSIAŁ³
1 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
2 Uniwersytet Rolniczy im Hugona Kołłątaja w Krakowie
3 Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

DOCHODOWOŚĆ PRODUKCJI OWCZARSKIEJ
NA OBSZARACH GÓRSKICH – ANALIZA MODELOWA1
1. Wstęp
Na obszarach górzystych tj. górskich i pogórskich brak jest obecnie uzasadnienia produkcyjnego i ekonomicznego prowadzenia tzw. podstawowej produkcji
rolnej na gruntach ornych, uznanej jako nieadekwatna do istniejących warunków
przyrodniczych. Za taką produkcję należy tam uznać produkcję zbóż, kukurydzy,
czy produkcję dużych partii okopowych przeznaczonych na rynek. Plonowanie
tych roślin jest w górach zdecydowanie niższe aniżeli w warunkach dogodnych
przyrodniczo, a intensyfikację produkcji ograniczają wymogi, czy też zalecenia
ochrony środowiska, w tym zwłaszcza ochrony zasobów wodnych. Prowadzona
na obszarach górzystych produkcja rolnicza jest z zasady mniej wydajna, bardziej
nakładochłonna i stąd z reguły niskoopłacalna. Dość powszechnym zjawiskiem,
choć o dużym zróżnicowaniu subregionalnym, jest porzucanie produkcji płużnej
przez rolników indywidualnych [Wojewodzic 2010, 53–76]. Grunty orne przekształcane są wówczas, zwykle samoistnie, w trwałe użytki zielone, co jest powrotem do stanu naturalnego użytkowania ziemi przed 100–150 laty. Nie musi
to być ani naganne, ani też nieuzasadnione pod warunkiem, że biomasa roślinna
produkowana na użytkach zielonych przeznaczona będzie na pasze dla zwierząt
gospodarskich. Jednak zmianie struktury i obniżeniu poziomu produkcji roślinnej towarzyszy często porzucanie pracochłonnego i uciążliwego drobnostadnego
chowu zwierząt, zwłaszcza owiec, a następnie bydła [Wojewodzic 2011, 87]. W rejonach górskich i to zarówno w Sudetach, jak też i w Karpatach w ostatnich 20
1 Opracowanie wykonane w ramach badań statutowych, DS. nr 3103/ZEiOR/2013
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latach obserwowany jest stale narastający niedobór inwentarza. Nie zmieniła to
także w sposób zasadniczy realizowana obecnie Wspólna Polityka Rolna, której
instrumenty ekonomiczne nie są nakierowane na rozwój produkcji poprzez wykorzystanie zasobów ziemi rolniczej i wiązanie produkcji roślinnej z produkcją
zwierzęcą. Jednocześnie narastają różnorodne formalne uciążliwości dla rolników
związane z dobrostanem zwierząt ich rejestracją, a także ograniczenia w sprzedaży produktów finalnych i uboju zwierząt na samozaopatrzenie. Problem niedoboru pogłowia zwierząt na obszarach górskich jest o wiele szerszy i zapewne
wymaga wieloaspektowych analiz, jednak w opinii rolników główną przyczyną stosunkowo niewielkiego pogłowia owiec jest niska opłacalność ich chowu,
a także niedostateczne transfery budżetowe wynikające ze zbyt niskiego poziomu
wsparcia ze środków krajowych jak i WPR. Niniejsze opracowanie ma na celu
weryfikację zaprezentowanej tezy, stąd dokonano w nim oceny dochodowości
gospodarstw górskich prowadzących produkcję owczarską. Opracowanie wnosi
wkład do dyskusji na temat produkcji drobnotowarowej i może stanowić przyczynek do sprawniejszego uprawiania doradztwa rolniczego względem gospodarstw
górskich prowadzących lub zamierzających podjąć produkcję owczarską.

2. Cel pracy i uwagi metodyczne
Głównym celem pracy jest ocena dochodowości produkcji owczarskiej na obszarach górskich przy zróżnicowanym systemie oraz skali ich chowu. W opracowaniu przy konstrukcji poszczególnych wariantów produkcji owczarskiej wykorzystano elementy metody modelowej. Jej istota polega na możliwości przedstawienia w sposób syntetyczny rzeczywiście istniejących wzorcowych lub idealnych
form organizacji produkcji rolniczej, w ujęciu czasowym i przestrzennym, na tle
naturalnych warunków przyrodniczych i ekonomicznych [Kwiecień 1968, 9–28].
Metody konstruowania modeli gospodarstw mogą być różne i zależą od ilości
i jakości danych wyjściowych, a także celów, jakie stawia się przy posługiwaniu
się modelami [Nietupski 2005, 236–244]. Skonstruowane w niniejszej pracy modele (czy też warianty) stanowią rozwiązania quasi idealne – modele teoretyczne.
Poprzez formę quasi idealną nie należy jednak rozumieć gospodarstw osiągających ponadprzeciętne wyniki produkcyjne i ekonomiczne, lecz jednostki, które
charakteryzują się w danych rozpatrywanych warunkach optymalną wielkością
i strukturą zasobów produkcyjnych w stosunku do założonych wielkości stad
owiec. Gospodarstwa takie posiadają niezbędne zestawy maszyn, budynki oraz
powierzchnię adekwatną do wielkości stada. Również zakłada się, że sprzedają
wszystkie produkty po cenach rynkowych. Jednostki te są również dostosowane
do lokalnych uwarunkowań ekonomicznych, przyrodniczych i kulturowych.
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Na potrzeby opracowania skonstruowano trzy modele gospodarstw adekwatne dla obszarów górskich woj. małopolskiego, tj. dla niewielkich gospodarstw
oraz małych stad owiec (tabela 1). W modelu I analiza obejmuje przychody
i koszty osiągane przez rolników utrzymujących owce (gazdów) przy założeniu,
iż oni sami całorocznie zajmowali się obsługą stada. Przyjęto, że w gospodarstwie
utrzymuje się stado 40 owiec – matek, 1 tryka oraz 2 krowy mleczne, a sprzedaż
sera owczego prowadzona jest bezpośrednio przez gazdę (rolnika). Konieczność
chowu krów wynika głównie z przyjętej technologii produkcji sera owczego, który wytwarzany jest w 40% z mleka krowiego oraz 60% owczego. Jagnięta sprzedawane są na wiosnę po osiągnięciu wagi 13–14 kg. Do sprzedaży trafiają także
zwierzęta wybrakowane. Pozostałe przychody pochodzą z realizacji przez rolnika
wymogów wynikających z Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) i aplikacji o dopłaty.
W modelu II przyjęto podobne założenia odnośnie wielkości stada, przy czym
rolnik oddaje owce na letni wypas pasterzowi (bacy), rezygnując ze sprzedaży sera
owczego. W tym gospodarstwie modelowym nie utrzymuje się krów, a przychody
pochodzą jedynie ze sprzedaży jagniąt, wełny, zwierząt wybrakowanych oraz różnych dopłat do działalności rolniczej otrzymywanych w ramach WPR.
Założenia do modelowych wariantów produkcji owczarskiej
Wyszczególnienie

Model I

Model II

Tabela 1

Model III

Stado maciorek

40 sztuk

40 sztuk

100 sztuk

Liczba utrzymywanych tryków

1 sztuka

1 sztuka

3 sztuki

Liczba utrzymywanych krów

2 krowy mleczne
(8 lat użytkowania,
6 tys. l mleka rocznie)

brak

brak

Powierzchnia UR

11,5 ha

5,3 ha

27,1 ha

Liczba oraz waga
sprzedawanych jagniąt

60 jagniąt rocznie
13–14 kg

60 jagniąt rocznie
13–14 kg

150 jagniąt rocznie
30–35 kg;

Produkcja mleka owczego/
produkcja sera owczego

45 litrów mleka na owcę;
8 l mleka na 1 oscypek
(60% mleka owczego,
40% mleka krowiego);
cena oscypka 25 zł/800
gr.

brak
(owce w okresie letnim
oddawane są bacy)

brak
(mleko jest
wykorzystywane
w tuczu jagniąt)

Sprzedaż wełny

wełna pochodzi
ze strzyżenia owiec

wełna pochodzi
ze strzyżenia owiec

wełna pochodzi ze strzyżenia owiec oraz jagniąt

Źródło: Opracowanie własne.

Model III to gospodarstwo owczarskie nastawione na sprzedaż jagniąt tzw.
ciężkich, tj. ważących 30–35 kg. Utrzymuje się w nim 100 owiec – maciorek oraz
3 tryki, a na jego przychody składają się środki uzyskane ze sprzedaży jagniąt
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i wełny oraz płatności do działalności operacyjnej wynikające z WPR. Uzyskane
mleko owcze wykorzystywane jest do tuczu jagniąt.
Dla potrzeb opracowania wykonano kalkulacje pełne opłacalności utrzymania owcy strukturalnej. Na zwierzę strukturalne składa się jedna maciorka stada
podstawowego oraz średnio 1,5 jagnięcia rocznie. Ponadto na każdą maciorkę
przypada część kosztów utrzymania tryka. Koszty produkcji owczarskiej oszacowano na podstawie kalkulacji opłacalności produkcji produktów rolniczych
za rok 2012, udostępnionych przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
Ceny produktów owczarskich dotyczą lat 2011 i 2012, a pozyskano je ze strony
http://hodowlaowiec.pl/tag/ceny-owiec, oraz z baz statystycznych GUS [Rocznik
Statystyczny Rolnictwa 2012].
W analizach i projekcji wyników dla poszczególnych modeli gospodarstw dokonano wyliczeń dochodu rolniczego bez uwzględnienia dopłat wynikających
z WPR 2007–2013 oraz dochodu rolniczego z dopłatami w trzech wersjach ich
pozyskania. Wysokość dopłat do działalności operacyjnej została przedstawiona
w podziale na płatności podstawowe, tj. te których otrzymanie jest stosunkowo
łatwe (JPO, UPO, ONW)1, oddzielnie zaprezentowano płatność do krów i owiec
oraz do zachowania lokalnych ras zwierząt, której pozyskanie wymaga prowadzenia rejestru działalności rolnośrodkowiskowej. Do analiz przyjęto wysokość
dopłat według danych ARiMR na rok 20122.
W kosztach żywienia przyjęto wartość pasz wynikającą z łącznych kosztów
jej wytworzenia3. Ze względu na charakter produkcji owczarskiej oraz fakt, że
zwykle lokowana jest ona na terenach o niższej produktywności agroekosystemów i cennych przyrodniczo przyjmowano niską intensywność produkcji, a stąd
niskie i średnie parametry plonowania roślin4. W żywieniu uwzględniono także
słomę jęczmienną (jednakże bez uwzględniania jej wartości). Niskie plony roślin uzasadniają badania dotyczące plonowania prowadzone w terenach górskich
1 JPO – jednolita płatność obszarowa, UPO – uzupełniająca płatność obszarowa zwierzęca,
ONW – obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania.
2 Jednolita płatność obszarowa (JPO) wynosi 731,72 zł/ha, uzupełniająca płatność obszarowa zwierzęca (UPO) 306,99 zł/ha, ONW górskie 320,00 zł/ha, płatność do owiec 123,11 zł/szt.,
płatność do krów 584,79 zł/szt., a płatność rolnośrodowiskowa (zachowanie lokalnych ras owiec)
320,00 zł/szt. [ARiMR 2012].
3 W niniejszym opracowaniu zaliczono do kosztów wytworzenia pasz zarówno koszty bezpośrednie, jak i pośrednie (głównie użytkowanie i amortyzacja maszyn). Przyczynia się to do niskiej wartości wykazywanych szacunkowych kosztów pośrednich w omawianych modelach gospodarstw.
4 Plony siana łąkowego przyjęto na poziomie 35 dt z ha, plony traw na kiszonkę na poziomie
200 dt z ha, plony zielonki pastwiskowej na poziomie 150 dt z ha, plony buraków pastewnych na
poziomie 400 dt z ha (uwzględniono także wykorzystanie liści bez uwzględnienia ich wartości),
plony jęczmienia jarego na poziomie 40 dt z ha.
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[Nadolna i Paszkiewicz-Jasińska 2007, 257–270; Radkowski i Wojewodzic 2004,
339–346]. Ze względu na zwolnienie z podatku rolnego w górach nie uwzględniono go w rachunkach wyników gospodarstw modelowych.
Przyjęta do analiz powierzchnia gospodarstw wynika z niezbędnej powierzchni wyżywieniowej dla stad zwierząt.
Koszty pośrednie określono szacunkowo na 1 sztukę strukturalną zwierzęcia.
Założono przy tym 40 letni okres użytkowania budynków. W kosztach ogólnogospodarczych uwzględniono także koszty ponoszone przez gospodarstwa związane z przetwarzaniem produktów, korzystaniem z usług weterynaryjnych, a także koszty związane z procedowaniem o dopłaty, korzystania z usług doradczych
i inne koszty instytucjonalne. Odrębne wyliczenie kosztów wytworzenia pasz
i wliczenie całości wartości tych kosztów w skład kosztów bezpośrednich sprawia, że obliczone szacunkowo koszty pośrednie przybierają stosunkowo niskie
wartości.
W ramach wszystkich wariantów poczyniono także wspólne sztywne założenia produkcyjno-techniczne, tj. remont stada wynosi 25% rocznie i odbywa się
w oparciu o własne zwierzęta, a plenność owiec wynosi 150%.

3. Wyniki badań
Gospodarstwa owczarskie bazują głównie na wykorzystaniu użytków zielonych, które na terenie obszarów górskich nie są w pełni wykorzystane i występują
w nadmiarze [Musiał, Sroka, Mikołajczyk 2013, 24–29]. Jest to pożądane nie tylko
z punktu widzenia celów ekonomicznych i społecznych, ale również prawidłowego
kształtowania szczególnie cennego środowiska przyrodniczego. Analiza zapotrzebowania na pasze pozwala określić powierzchnie upraw i gospodarstw niezbędne
do wyżywienia pojedynczych zwierząt i całych stad. Z powodu założenia stosunkowo niskiego plonowania roślin, wyliczone powierzchnie paszowe są dość duże.
Przyjęcie niskich plonów wynika z zakładanego położenia gospodarstw w terenach górskich, gdzie występują w zdecydowanej większości niekorzystne warunki
do produkcji rolnej. Założenie to daje wysoki margines bezpieczeństwa w produkcji pasz. W żywieniu uwzględniono w sezonie letnim przede wszystkim zielonkę
pastwiskową oraz śrutę jęczmienną. W sezonie zimowym żywienie opiera się na
sianie łąkowym, kiszonce z traw, burakach pastewnych i śrucie jęczmiennej. Zwierzęta otrzymują także słomę jęczmienną. Jednak ze względu na uboczny charakter
tej produkcji nie została ona uwzględniona w rachunku powierzchni wyżywieniowej (tabela 2).
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Tabela 2
Wielkość powierzchni wyżywieniowej w poszczególnych wariantach na 1
zwierzę strukturalne oraz na całe stado (w ha)
Owca

Krowa

Model II
Owca

Model III
Owca

Zielonka pastwiskowa

0,05

0,43

0,00

0,08

Siano łąkowe

0,09

0,49

0,09

0,10

Wyszczególnienie

Model I

Kiszonka z traw

0,01

0,35

0,01

0,02

Słoma jęczmienna

0,00

0,00

0,00

0,00

Buraki pastewne

0,00

0,04

0,00

0,01

Śruta jęczmienna

0,05

0,20

0,03

0,07

Razem powierzchnia wyżywieniowa

0,21

1,51

0,13

0,27

Powierzchnia wyżywieniowa w sezonie letnim

0,08

0,78

-

0,11

Powierzchnia wyżywieniowa w sezonie zimowym

0,13

0,73

0,13

0,16

11,51

5,32

27,09

Niezbędna powierzchnia wyżywieniowa dla całego stada

Źródło: Opracowanie własne.

Najmniejsza powierzchnia niezbędna do utrzymania jednej owcy strukturalnej
potrzebna jest w przypadku modelu II. Zwierzęta w gospodarstwach zorganizowanych na wzór tego modelu utrzymywane są w gospodarstwie jedynie w okresie
zimowym. W sezonie letnim natomiast żywienie stada zapewnia baca, do którego
trafiają owce na wypas. Łączna powierzchnia potrzebna do wyżywienia całego
stada liczącego 40 maciorek wynosi nieco ponad 5,3 ha. W modelu I do wyżywienia całego stada potrzeba powierzchni 11,5 ha. Żywienie w tak zorganizowanym
gospodarstwie obejmuje cały rok, stąd występuje konieczność zapewnienia pasz
także w sezonie letnim. Poza liczącym 40 matek stadem podstawowym owiec,
w gospodarstwie utrzymuje się także 2 krowy mleczne. Dla potrzeb produkcji
serów w zupełności wystarczyłaby produkcja od 1 krowy, jednak ze względu na
możliwość wystąpienia chorób oraz okresów zasuszenia krów, w okresie laktacji
owiec konieczne jest utrzymywanie 2 krów. Zdecydowanie największa powierzchnia potrzebna jest do wyżywienia zwierząt w gospodarstwie zorganizowanym na
wzór modelu III. Stado podstawowe owiec liczy 100 szt., a zwierzęta utrzymywane
są w gospodarstwie przez cały rok. Ponadto produktem podstawowym są jagnięta ciężkie, żywione tymi samymi paszami co matki, a więc łączna powierzchnia
wyżywieniowa w gospodarstwie wynosi prawie 27,1 ha.
Podstawowymi produktami rynkowymi w gospodarstwie modelowym I są
jagnięta lekkie oraz sery (oscypki). Przy plenności polskiej owcy górskiej wynoszącej 150% i uwzględnieniu konieczności pozostawienia części jagniąt do remontu
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stada (a także upadków jagniąt) można oceniać, że od 40 szt. matek 50 jagniąt rocznie trafi do sprzedaży. Przy cenie 1 kg żywca w przedziale wagowym jagniąt 13–14
kg wynoszącej 10,70 zł przychody gospodarstwa z tytułu sprzedaży jagniąt wyniosą
ponad 7,2 tys. zł (tabela 3). Wyższą kwotę (przekraczającą 9,3 tys. zł) gospodarstwo
może uzyskać ze sprzedaży serów. Biorąc pod uwagę wydajność mleczną owiec oraz
domieszkę krowiego mleka można wówczas osiągnąć produkcję w wysokości 375
kg sera, tj. 468 szt. 800 gramowych oscypków. Ponadto dość znaczące przychody
uzyskiwane być mogą przez gospodarstwo ze sprzedaży mleka krowiego. W gospodarstwie modelowym II podstawą uzyskiwanych przychodów jest sprzedaż jagniąt
lekkich. Gospodarstwo to uzyska z tego tytułu przychody na takim samym poziomie jak gospodarstwo modelowe I. Takie same będą także wpływy ze sprzedaży
wybrakowanych owiec oraz wełny. Różnica dotyczy jedynie sposobu zagospodarowania mleka owczego. W modelu II mleko owcze pozyskiwane i przetwarzane jest
przez bacę i stanowi opłatę za jego pracę i opiekę nad owcami w sezonie letnim. Tym
samym gospodarstwo nie uzyska żadnych wpływów ze sprzedaży serów owczych.
Odmiennym produktem podstawowym charakteryzuje się gospodarstwo modelu III, w którym przychody generowane są głównie ze sprzedaży jagniąt ciężkich.
Uzyskują one masę 30–35 kg, a cena za 1 kg żywca wynosi średnio 7,20 zł. Łącznie
sprzedawane jest wówczas 120 sztuk jagniąt o wartości 26,6 tys. zł.
Tabela 3
Wielkość oraz wartość produkcji w gospodarstwach modelowych
Model I

Model II

Jednostki
naturalne
szt./kg

Wartość

Jagnięta lekkie
Jagnięta ciężkie

Model III

Wartość

(zł)

Jednostki
naturalne
szt./kg

50 szt.
(680 kg)

7 276

—

Owce wybrakowane
Krowa wybrakowana

Wartość

(zł)

Jednostki
naturalne
szt./kg

50 szt.
(680 kg)

7 276

—

—

—

—

—

120 szt.
(3 700 kg)

26 640

10 szt.
(550 kg)

2 000

10 szt.
(550 kg)

2 000

25 szt.
(1 375 kg)

5 000

0,25 szt.
(125 kg)

500

—

—

—

—

Wełna

140 kg

490

140 kg

490

500 kg

1 750

Sery owcze

468 szt.
(375 kg)

9 375

—

—

—

—

Mleko krowie

6 000 l

5 280

—

—

—

—

Cielęta

2 szt.
(110 kg)

1 100

—

—

—

—

—

26 021

—

9 766

—

33 390

Wyszczególnienie

Produkcja razem

Źródło: Opracowanie własne.
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Spośród rozpatrywanych modeli najwyższe przychody łączne uzyskiwane są
w gospodarstwie zorganizowanym na wzór modelu III. Wynoszą one w skali roku
ponad 33 tys. zł i są wynikiem m.in. stosunkowo dużej skali produkcji. Pod względem ogólnej wartości produkcji kolejną lokatę zajmuje gospodarstwo modelowe
I uzyskujące przychody produkcyjne nieco ponad 26 tys. zł. Najniższe przychody,
nieprzekraczające 10 tys. zł realizuje gospodarstwo modelu II.
Realizacja przychodów z produkcji owczarskiej wiąże się z koniecznością
ponoszenia różnorodnych kosztów. W tabeli 4 zestawiono w sposób syntetyczny koszty funkcjonowania gospodarstw z podziałem na koszty bezpośrednie i pośrednie. Największą grupą są koszty produkcji pasz stanowiące ponad
75% kosztów bezpośrednich oraz ponad 60% ogółu kosztów we wszystkich
modelach. Łącznie najwyższe koszty, podobnie jak przychody uzyskuje największe obszarowo gospodarstwo modelowe III, najniższe zaś gospodarstwo
modelowe II.
Tabela 4
Poziom kosztów produkcji na gospodarstwo w wariantach (w zł/rok)
Model I

Model II

Model III

Koszty bezpośrednie

Wyszczególnienie

19 294

10 353

46 269

w tym koszty pasz

14 690

7 829

34 809

Koszty pośrednie

4 400

1 600

4 000

23 694

11 953

50 269

Razem koszty

Źródło: Opracowanie własne.

Zestawienie przychodów z kosztami pozwala określić skalę dochodu gospodarstw. Ostateczne wyniki dla gospodarstwa modelowego I wskazują na opłacalność produkcji, a dochód rolniczy bez uwzględnienia dopłat wynikających
z uczestnictwa w WPR jest dodatni, lecz wynosi tylko 2,3 tys. zł. Wyniki ekonomiczne i całkowita opłacalność produkcji tego modelu gospodarstwa zależą od
możliwości pozyskania transferów publicznych. W omawianym modelu I dochód
rolniczy z dopłatami obszarowymi oraz z tytułu gospodarowania w niekorzystnych warunkach wynosi ponad 15,6 tys. zł, i mógłby nieco zostać powiększony
w sytuacji aplikacji o dopłaty do drobnostadnego chowu krów i owiec (24 tys. zł).
Przy najkorzystniejszych założeniach, tj. pozyskaniu do wszystkich zwierząt płatności rolnośrodowiskowych dochód mógłby zwiększyć się do prawie 31 tys. zł
(tabela 5), przy czym prawie 45% ogółu środków publicznych będą stanowić właśnie te ostatnie płatności (rysunek 1). Znaczenie płatności zależnych od pogłowia
owiec rośnie jeszcze bardziej w sytuacji, gdy rolnik nie posiada wystarczającego
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areału i dodzierżawia ziemię5 lub jeżeli jest właścicielem bardzo rozdrobnionych
działek (tj. poniżej 0,1 ha) i nie może aplikować o płatności obszarowe.
Tabela 5
Zestawienie wyników modelowych gospodarstw rolnych (w zł)
Wyszczególnienie

Model I

Model II

Model III

Przychody ze sprzedaży produktów
Koszty bezpośrednie
Nadwyżka bezpośrednia
Koszty pośrednie
Dochód rolniczy

26 021
19 294
6 727
4 400
2 327

9 766
10 353
-587
1 600
-2 187

33 390
46 269
-12 879
4 000
-16 879

Podstawowe dopłaty na obszarach górskich
(JPO, UPO, ONW)

15 644

7 225

36 810

Dochód rolniczy z podstawowymi dopłatami
na obszarach górskich

17 971

5 038

19 931

6 094

4 924

12 311

24 064

9 962

32 242

12 800

12 800

32 000

30 771

17 838

51 931
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Źródło: Opracowanie własne.

Dość typową sytuację dla województwa małopolskiego przedstawia model II.
W tym przypadku gospodarstwo ma powierzchnię 5,3 ha UR i przy pogłowiu
40 owiec maciorek generuje ujemny dochód rolniczy na poziomie –2 187 zł. Po
uwzględnieniu podstawowych płatności obszarowych, tj. JPO, UPO oraz ONW
dochód gospodarstwa wyniesie nieco ponad 5 tys. zł. Dopiero pozyskanie płatności do drobnostadnego chowu krów i owiec pozwala na wygenerowanie dochodu na poziomie około 10 tys. zł na gospodarstwo, a przy pozyskaniu płatności
rolnośrodowiskowych dochód wzrósłby do poziomu 17,8 tys. zł. Przy takim, tj.
najkorzystniejszym założeniu wypracowany dochód można już uznać za relatywnie wysoki (mając na względzie niewielką powierzchnię gospodarstwa)6. W tym
przypadku płatności do pogłowia zwierząt stanowią prawie 64% ogółu płatności
(rysunek 1) i w prawie 60% tworzą dochód rolniczy.
5 Bardzo często zdarza się, iż płatności pobierane są jednak przez właścicieli ziemi, a nie ich
użytkowników. Płatności obszarowe są traktowane jako opłata za użyczenie ziemi.
6 Dla porównania średni dochód z gospodarstwa rolniczego jednostek towarowych o typie
zwierzęta trawożerne, prowadzących rachunkowość rolną (FADN) w roku 2011, wyniósł około
17,3 tys. zł.
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Źródło: Opracowanie własne.

Ostatnie z analizowanych gospodarstw, tj. modelowe III, mimo dość wysokiego
areału (27 ha UR) podobnie jak poprzednie (model II) uzyskuje ujemny dochód
rolniczy (–16,9 tys. zł). Przychody produkcyjne, tj. ze sprzedaży jagniąt oraz wełny
są nadal zbyt niskie aby pokryć koszty utrzymania zwierząt. Dodatni dochód może
zostać wygenerowany jedynie pod warunkiem pozyskania większych środków
w ramach WPR. W sytuacji, gdy gospodarstwo uzyskuje jedynie płatności obszarowe (JPO, UPO oraz ONW) dochód wyniesie niespełna 20 tys. zł, a po otrzymaniu płatności rolnośrodowiskowych dochód może wzrosnąć do prawie 52 tys.
zł. W tym przypadku płatności rolnośrodowiskowe stanowią prawie 47% ogółu
płatności do działalności operacyjnej i stanowią prawie 50% dochodu rolniczego.

4. Podsumowanie
Analiza dochodowości produkcji owczarskiej prowadzonej na małą skalę, potwierdziła raczej występujący w branży owczarskiej pogląd o niskiej opłacalności
drobnostadnego chowu owiec. Niewielkie stada owiec liczące 40 sztuk matek, nastawione na odchów jagniąt lekkich, pozyskiwanie mleka owczego i jego przerób
na oscypki (po zmieszaniu z mlekiem krowim) generują dochód rolniczy z produkcji wynoszący ok. 2,3 tys. zł na gospodarstwo. Dochód ten jest jednak zwykle
powiększony o dopłaty bezpośrednie i często także inne płatności, tj. ONW, do
owiec i rolnośrodowiskowe. W zależności od struktury tych płatności, dochód rolniczy wyniesie od ok. 17,9 tys. do 30,7 tys. zł na gospodarstwo. W obliczeniach nie
uwzględniono jednak kosztów sprzedaży produkcji finalnej. Produkcję owczarską
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w tym modelowym gospodarstwie można uznać za opłacalną, co potwierdza jej
dość powszechny charakter w regionach górskich i podgórskich. Należy jednak
podkreślić, iż w badaniach założono, że gospodarstwo posiada wielkość niezbędną do wyżywienia stada i do całej tej powierzchni ma prawo pozyskania różnych
płatności. W rzeczywistości bardzo często rolnicy korzystają z ziemi nie będącej
ich własnością i nie pobierają płatności obszarowych. W tym wypadku osiągnięcie satysfakcjonujących dochodów jest możliwe tylko pod warunkiem uzyskania
płatności związanych z pogłowiem owiec.
Niedobór ziemi na obszarach górzystych sprawia, iż rolnicy utrzymujący stosunkowo duże stada owiec korzystają z możliwości ich oddania na letni zbiorowy
wypas pasterzowi (bacy), który w zamian za pozyskiwane mleko zapewni owcom
niezbędną opiekę i pokarm. Dzięki temu rolnik jest w stanie wyprodukować na własnej ziemi niezbędną ilość paszy (siana) dla zwierząt na okres zimowy. Przy takiej
organizacji produkcji, już w gospodarstwie o areale 5,3 ha, możliwe jest utrzymywanie stada 40 owiec (model II). Jednakże przy organizacji polegającej na odchowywaniu i sprzedaży jagniąt lekkich oraz wełny, gospodarstwo generuje ujemny dochód
rolniczy. Po dodaniu podstawowych dopłat (JPO, UPO oraz ONW), możliwych
do pozyskania przez gazdę, dochód ten wynosi około 5 tys. zł. Dopiero dodatkowe
płatności do owiec pozwalają uzyskać dochód na poziomie od prawie 10 tys. zł (tylko dopłaty do owiec) do prawie 18 tys. zł (wraz z płatnościami rolnośrodowiskowymi). Produkcję tę można zatem uznać za nisko opłacalną lub nawet nieopłacalną,
gdyż bez dopłat generowałaby ona straty. Płatności związane z wielkością produkcji
(pogłowiem owiec) stanowią tutaj prawie 60% dochodu rolniczego.
Analiza ekonomiczna znacznie większego stada owiec liczącego 100 matek
(model III), z których jagnięta odchowuje się do wagi 30–35 kg (jagnięta ciężkie)
i przeznacza na sprzedaż, także wskazuje, że dochód rolniczy osiągany z produkcji jest ujemny i wynosi minus 16,6 tys. zł na gospodarstwo. Po dodaniu różnych
form płatności wynikających z WPR dochód ten jest dodatni i waha się w granicach 19,9 tys.–51,9 tys. zł. na gospodarstwo. Produkcję tę po uwzględnieniu
dopłat można więc uznać za dochodową. W województwie małopolskim model
ten jest jednak stosunkowo rzadko spotykany, co wynika z jednej strony z tradycji produkcji serów owczych, a z drugiej braku dużych areałów umożliwiających
odchów jagniąt ciężkich.
Prowadzone analizy pozwalają stwierdzić, iż w obecnych warunkach zdecydowana większość gospodarstw z małymi stadami owiec ma szanse podtrzymania
produkcji, jedynie przy wykorzystaniu pełnego spektrum instrumentów wsparcia
oferowanych przez WPR. Nie są to jednak warunki ekonomicznie zachęcające
do powiększania skali produkcji, zwiększania liczby stad zwierząt i jego pogłowia
w rejonach górskich.
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DOCHODOWOŚĆ PRODUKCJI OWCZARSKIEJ
NA OBSZARACH GÓRSKICH – ANALIZA MODELOWA

Słowa kluczowe: produkcja owczarska, dochodowość, WPR
STRESZCZENIE

W opracowaniu podjęto ważny dla doradztwa problem dochodowości produkcji,
który odniesiono do produkcji owczarskiej prowadzonej w warunkach górskich. Przeprowadzono analizę i ocenę dochodowości trzech modelowych gospodarstw rolnych
różniących się organizacją produkcji owczarskiej i co za tym idzie uzyskujących różny
poziom i odmienną strukturę produkcji finalnej. Założono, że rozpatrywane trzy modele
gospodarstw są adekwatne do obszarów górskich i południowej Polski. Model pierwszy
reprezentowało gospodarstwo utrzymujące 40 owiec – matek i dwie krowy, które posiada
11,5 ha ziemi rolniczej przeznaczonej na produkcję pasz dla całorocznie utrzymywanych
zwierząt. W gospodarstwie tym produkowane są jagnięta lekkie i oscypki. W modelowym
gospodarstwie nr 2, 40 sztuk owiec matek utrzymywane jest na powierzchni 5,3 ha, jagnięta lekkie są sprzedawane na rzeź a owce – matki oddawane na sezon letni do wypasu.
Podobne założenia poczyniono dla gospodarstwa trzeciego: 100 sztuk owiec matek, produkcja 150 sztuk jagniąt ciężkich, a łączna powierzchnia gospodarstwa wynosi 27,1 ha.
Przeprowadzona ocena ekonomiczna trzech modeli drobnostadnego chowu owiec w górach wskazuje na ogólnie niską opłacalność produkcji. Dodatni dochód rolniczy (bez
środków publicznych) generuje tylko gospodarstwo modelowe sprzedające jagnięta lekkie
i produkujące oscypki. Zarówno gospodarstwa oddające owce na wypas jak też i produkujące jagnięta ciężkie osiągają ujemny dochód rolniczy. Wielkość i struktura środków
pozyskiwanych w ramach WPR sprawia, że dochód rolniczy powiększony o dopłaty jest
jednak dodatni. W sytuacji pełnego korzystania z różnych form płatności gospodarstwo
największe obszarowo (model III) generuje dochód ponadparytetowy.
JAROSŁAW MIKOŁAJCZYK, WOJCIECH SROKA, WIESŁAW MUSIAŁ
THE PROFITABILITY OF SHEEP PRODUCTION
IN MOUNTAINOUS AREAS – MODEL ANALYSIS

Keywords: CAP , profitability, sheep production
SUM M A RY

This analysis touches upon the problem of profitability in production, which has been
related to sheep production carried out in mountainous conditions. The profitability of
three model farms, which focus on sheep production for three different technologies,
has been both analyzed and evaluated. By conducting their production for three different technologies, these farms gain diverse level of and structure of their final production.
It has been established that the discussed models of farms are adequate to both moun-
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tainous areas and Southern Poland. The first model represents a farm with 40 ewes and
2 cows. This farm covers the area of 11,5 ha of arable land aimed at the production of feedstuff for animals fed all year round. The production in this farms is based on lambs and the
so-called oscypek (smoked ewe’s milk cheese made in the Tatra Mountains). In contrast,
the second model describes a farm, which covers the area of 5,3 ha, with 40 ewes and
1 cow. In this farm light lambs are sold for cutting, whereas ewes are put out to pasture
during the summer season. The third farm covers the area of 27,1 ha with 100 ewes and
150 heavy lambs. The results of economic evaluation of the presented models of sheep
breeding in mountains show low profitability of production. Only the first farm, which
sells light lambs and produces oscypek, shows positive agricultural income. Negative agricultural income is achieved by farms that either put their sheep out to pasture or produce
heavy lambs. The structure as well as the size of transfers acquired from the CAP show
that the agricultural income, increased by extra money, is positive. The third-farm model,
which is the largest and takes advantage of various payment forms, generates the highest
income.
e-mail: rrjmikol@cyf-kr.edu.pl
w.sroka@ur.krakow.pl
rrmusial@cyf-kr.edu.pl

66

ZAGADNIENIA DORADZTWA ROLNICZEGO NR 1/2014

KATARZYNA NIJAK1, AGNIESZKA KOSEWSKA 2 , ELŻBIETA TOPA 2
Ochrony Roślin –PIB w Poznaniu, Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska
2Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Fitopatologii i Entomologii
1Instytut

WPŁYW STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN
NA ZGRUPOWANIA BIEGACZOWATYCH (COL., CARABIDAE)
W UPRAWIE ZIEMNIAKA
1. Wstęp i cel badań
Korzystne i niekorzystne aspekty chemicznej ochrony roślin przed szkodnikami i chorobami są jednymi z ważniejszych tematów pojawiających się w wielu
publikacjach [Pałosz 1996, Jaworska 2006, Birkhofer i wsp. 2008, Kowalska, Kühne
2010]. Jak podają Pruszyński i Walczak [2010] ochrona roślin nie jest czynnikiem
plonotwórczym lecz stabilizującym plon. Często w ogóle nie jest potrzebna, innym
razem, w przypadku masowego pojawu szkodnika, jest niezbędna, by nie doprowadzić do całkowitej utraty plonu. Pośród tych wszystkich zabiegów warto przyjrzeć się pożytecznym zwierzętom mogącym naturalnie wpływać na ograniczanie
liczebności agrofagów. Biegaczowate (Coleoptera, Carabidae) to owady pożądane
w rolnictwie ze względu na niespecyficzne drapieżnictwo. Są one obiektem wielu badań entomologicznych [Thiele 1977, Kromp 1999, Holland, Luff 2000, Shah
i wsp. 2003, Kosewska i wsp. 2008]. Są również doskonałymi bioindykatorami, na
przykładzie których można określić wpływ różnych czynników na faunę agrocenoz [Kromp 1990, Sądej i wsp. 2012, Błaszkiewicz, Schwerk 2013]. Przeprowadzone badania miały na celu ukazanie zależności pomiędzy kształtowaniem się zgrupowań Carabidae, a stosowaniem środków ochrony roślin w uprawach ziemniaka.

2. Teren badań i metody
Badania prowadzono od 26 maja do 8 września 2008 roku oraz od 14 maja
do 20 sierpnia 2012 roku na terenie Rolniczego Zakładu Doświadczalnego
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w Winnej Górze. Do badań wybrano po dwa pola z uprawą ziemniaka (odmiana
Edena w 2008 roku i Vineta w 2012). Na jednym z nich w badanych latach stosowano ochronę chemiczną zgodną z integrowanym programem ochrony roślin,
drugie pole pozostawiano bez ochrony. W 2008 roku trzykrotnie zastosowano
herbicydy i raz insektycyd w okresie od 28.05 do 23.06, a w roku 2012 zastosowano trzykrotnie fungicydy i jednorazowo insektycyd i herbicyd w okresie od 29.05
do 13.07. Na każdym z badanych pól założono po 10 zmodyfikowanych pułapek
Barbera wypełnionych w 1/3 objętości glikolem etylowym z kilkoma kroplami
detergentu w celu szybszego topienia się owadów. Pułapki opróżniano co dwa tygodnie. Zebrany materiał poddano analizie ilościowej i jakościowej. Określono
liczebność biegaczowatych i ich skład gatunkowy. Przeprowadzono również analizę ekologiczną odłowionych biegaczowatych. Przy opracowaniu wyników posłużono się wskaźnikiem ogólnej różnorodności gatunkowej Shannona-Weavera
(H’). Do stwierdzenia różnic między badanymi wariantami zastosowano jednoczynnikową analizę wariancji (ANOVA). Przy opracowaniu danych wykorzystano metody ordynacyjne. Zależność między występowaniem gatunków Carabidae,
a zmiennymi środowiskowymi (stosowaniem herbicydów, fungicydów i insektycydów) oceniono za pomocą kanonicznej analizy korespondencji (CCA). Analizę
statystyczną przeprowadzono w oparciu o programy komputerowe: Statistica 11
i Canoco 4.51 [ter Braak, Šmilauer 1998].

3. Wyniki badań i dyskusja
W wyniku przeprowadzonych badań, w ciągu 2 lat odłowiono 1 917 osobników
należących do 34 gatunków biegaczowatych na polu z integrowaną uprawą ziemniaka oraz 2 579 osobników z 33 gatunków na polu z uprawą ekologiczną (tabela1).
Statystycznie wyższą liczebność biegaczowatych odnotowano w uprawie ekologicznej (F=11,14, p<0,001). W czasie trwania badań nie odnotowano statystycznie istotnych różnic w liczbie odłowionych gatunków Carabidae. Jednakże
różnorodność gatunkowa biegaczowatych wyrażona wskaźnikiem Shannona-Weavera (H’) okazała się statystycznie istotnie wyższa (F=6,94 p=0,01), na polach
z uprawą integrowaną. Wskaźnik różnorodności gatunkowej Shannona Weavera (H’) osiągnął w poszczególnych latach wartości: w uprawie integrowanej 1,98
i 2,39, natomiast w ekologicznej tylko 1,64 i 1,95. Prawdopodobnie związane jest
to ze stosunkowo niższą liczebnością osobników zgrupowania biegaczowatych
w uprawach integrowanych w porównaniu do liczby odnotowanych gatunków.
Podobne wyniki uzyskał Clark [1999] w badaniach nad biegaczowatymi w uprawie konwencjonalnej i organicznej. Stwierdził on wyższą różnorodność gatunkową w uprawie konwencjonalnej.
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W siedliskach podlegających silnej presji negatywnych czynników zewnętrznych obserwowane są często zaburzenia w układzie dominacyjnym gatunków
[Czechowski 1981]. Jest to szczególnie wyraźne w zgrupowaniach Carabidae zasiedlających agrocenozy. Pola uprawne są specyficznymi siedliskami, w których
jednym z czynników wpływających na kształtowanie się zgrupowań biegaczowatych jest bardzo silna ingerencja człowieka. Innym czynnikiem może być występowanie szkodników roślin, które są cenną bazą pokarmową dla tych chrząszczy,
ale trudno przewidzieć ich zagęszczenie w danym roku. W związku z tym największą korzyść z ich pojawienia się mają gatunki plastyczne, o dużych zdolnościach dyspersyjnych. Gatunkiem stanowiącym tu ponad 50% zgrupowania, na
obydwu typach upraw i w obydwu latach badań był Harpalus rufipes (tabela 1).
Skład gatunkowy i liczba osobników Carabidae
odłowionych na plantacjach ziemniaka
Gatunek
Amara aenea (DeGeer, 1774)
Amara bifrons (Gyllenhal,1810)
Amara convexior (Stephens, 1828)
Amara similata (Gyllenhal, 1810)
Anchomenus dorsalis (Pontoppidan,1763)
Badister meridionalis Puel,1925
Bembidion femoratum Sturm
Bembidion lampros (Herbst,1784)
Bembidion properans (Stephens,1828)
Bembidion quadrimaculatum (Linnaeus,1761)
Bembidion tetracolum Say,1823
Broscus cephalotes (Linnaeus,1758)
Calathus ambiguus (Paykull,1790)
Calathus cinctus Motschulsky,1850
Calathus erratus (Sahlberg,1827)
Calathus fuscipes (Goeze,1777)
Calathus halensis (Schaller,1783)
Calathus melanocephalus (Linnaeus,1758)
Calosoma auropunctatum (Herbst,1784)
Carabus cancellatus (Illiger, 1798)
Cicindella hybrida Linnaeus,1758
Clivina fossor (Linnaeus,1758)
Curtonotus aulicus (Panzer,1797)
Harpalus affinis (Schrank,1781)

Skrót
A_aen
A_bif
A_conv
A_sim
Anc_dor
Ba_mer
Be_fem
Be_lam
Be_pro
Be_quma
Be_tet
Br_cep
Cal_amb
Cal_cin
Cal_err
Cal_fus
Cal_hal
Cal_mel
Calo_aur
C_canc
Cic_hyb
Cli_fo
Cur_aul
Har_aff

Tabela 1

Rodzaj uprawy
Integrowana
Ekologiczna
Rok
2008
2012
2008
2012
0
0
0
1
1
16
3
6
0
0
0
2
0
2
0
0
1
18
0
10
0
0
0
1
1
43
3
11
25
6
8
9
28
17
32
15
17
94
7
51
27
38
16
8
2
0
0
1
206
71
384
32
25
4
55
2
2
1
0
0
25
19
34
13
2
17
6
24
18
11
36
5
0
0
1
2
0
1
0
1
2
0
0
0
1
0
1
0
0
1
3
10
11
23
39
16
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Gatunek

Skrót

Harpalus autumnalis (Duftschmid,1812)
Har_aut
Harpalus griseus (Duftschmid,1812)
Har_gri
Harpalus rubripes (Duftschmid,1812)
Har_rub
Harpalus rufipes (De Geer,1774)
Har_ruf
Harpalus smaragdinus (Duftschmid,1812)
Har_smar
Harpalus tardus (Panzer,1797)
Har_tar
Loricera pilicornis (Fabricius, 1775)
Lor_pil
Microlestes maurus (Sturm, 1827)
Mic_mau
Microlestes minutulus (Goeze,1777)
Mic_min
Poecilus cupreus (Linnaeus,1758)
Poe_ cup
Poecilus lepidus (Leske,1785)
Poe_lep
Poecilus versicolor (Sturm,1824)
Poe_vers
Pterostichus melanarius (Illiger,1798)
Pt_mel
Trechus quadristriatus (Schrank,1781)
Tr_quad
Zabrus tenebrioides (Goeze,1777)
Zab_ten
Liczba osobników Number of individuals
Liczba gatunków Number of species
Różnorodność Diversity (Shannon H’ Log Base 2,718)
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Rodzaj uprawy
Integrowana
Ekologiczna
Rok
2008
2012
2008
2012
0
1
2
1
18
7
34
15
0
0
3
0
511
279
970
437
2
1
4
0
4
1
7
1
0
1
0
0
0
1
0
0
4
13
1
10
31
77
10
55
4
2
0
20
3
2
0
0
73
44
79
28
42
5
45
4
15
0
5
0
1101
816
1788
791
28
30
26
29
1,981
2,385
1,639
1,948

Źródło: Opracowanie własne.

Bardzo pomocne w porządkowaniu otrzymanych danych są metody ordynacyjne. Kanoniczna analiza korespondencji (CCA) określa zależności pomiędzy
występowaniem gatunków Carabidae i stosowaniem środków ochrony roślin (rysunek 1). Diagram CCA ukazał, że statystycznie istotne dla zgrupowania biegaczowatych na polach było stosowanie fungicydów (F=7,402; p<0,01). Skorelowane było ono z I osią ordynacyjną opisującą 82% zróżnicowania. Diagram wskazuje
też na grupę małych i średnich zoofagów, głównie z rodzajów Bembidion, Amara
i Microlestes, charakterystycznych dla uprawy integrowanej, które wykazywały
pozytywną korelację ze stosowaniem fungicydów. Druga oś ordynacyjna opisująca 18% zróżnicowania skorelowana była ze stosowaniem herbicydów, które też
okazało się statystycznie istotne (F = 1,647; p = 0,04). Przy stosowaniu insektycydów na badanych polach nie odnotowano statystycznie istotnego oddziaływania
na biegaczowate. Kosewska i wsp. [2009] w swoich badaniach nad wpływem stosowania pestycydów na biegaczowate w uprawach zbóż również stwierdzili korelację małych zoofagów ze stosowaniem środków ochrony roślin. Agrocenozy
są siedliskami bardzo specyficznymi, stale zmieniającymi się i bardzo otwartymi
pod względem faunistycznym. Werling i Gratton [2008] twierdzą, że intensywnie
uprawiane pola ziemniaków nie są miejscem sprzyjającym licznemu pojawianiu
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się biegaczowatych. Wyróżnia się tu obecność gatunków wykazujących się dużą
mobilnością i łatwością kolonizowania nowych obszarów, jakimi też mogą być
pola uprawne po zabiegach chemicznych, podczas których jednak duża część,
również pożytecznych owadów, ginie.

1.2

Rysunek 1
Diagram analizy korespondencji CCA ukazujący zależności między
stosowaniem środków ochrony roślin i występowaniem gatunków Carabidae
(skróty nazw gatunkowych w tabeli 1)

Herbicydy
Insektycydy
Ci_hyb

Cal_err
Poe_vers

Zab_ten
Br_cep
Be_lam
Cli_fos

Tr_quad
Pt_mel
Be_pro
Cal_amb
Har_smar
Cal_fus
Har_tar Cal_mel
Cal_cin

-0.4

Har_ruf
Har_gri
Poe_lep

Be_tet

Fungicydy

Poe_ cup
Be_quma
Be_fem
Mic_min
A_bif
Anc_dor

Har_aff
Cal_hal

Lor_pil Mic_mau
A_sim

C_canc

Har_aut
Ba_mer
A_aen Cur_aul
A_conv Har_rub Calo_aur

-0.4

1.2

Źródło: Opracowanie własne.

Uprawy ziemniaka, zarówno ekologiczne jak też chronione chemicznie są
siedliskami, w których odnotowuje się różne grupy ekologiczne Carabidae. Są
to głównie bardzo plastyczne ekologicznie biegaczowate terenów otwartych, hemizoofagi oraz średnie i małe zoofagi o niewielkich wymaganiach wilgotnościowych. Zarówno w aspekcie ilościowym jak i jakościowym w badanych uprawach
ziemniaka przeważały biegaczowate terenów otwartych, należące do hemizo-
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ofagów oraz średnich i małych zoofagów o umiarkowanych hygropreferencjach.
Analizując występowanie poszczególnych grup ekologicznych Carabidae na badanych polach w aspekcie jakościowym zaobserwowano wzrost gatunków terenów
otwartych oraz dużych zoofagów na polu ekologicznym (rysunek 2). W aspekcie
ilościowym również zaobserwowano przewagę biegaczowatych terenów otwartych na polu ekologicznym, a także wzrost liczebności hemizoofagów i biegaczowatych o jesiennym typie rozwoju w stosunku do pola z uprawą integrowaną
(rysunek 3). Wynika to prawdopodobnie z lepszych możliwości żerowania i rozwoju dla biegaczowatych z tych grup, na polach nie zakłócanych przez dodatkowe
zabiegi stosowania środków ochrony roślin.
Rysunek 2
Udział grup ekologicznych Carabidae badanych pól (aspekt jakościowy)
25
Integrowane
Ekologiczne

Liczba gatunków

20

15

10

5

0

Źródło: Opracowanie własne.
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Rysunek 3
Udział grup ekologicznych Carabidae badanych pól (aspekt ilościowy)
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Źródło: Opracowanie własne.

4. Wnioski
Integrowana ochrona roślin może mieć wpływ na zwiększenie różnorodności
chrząszczy z rodziny biegaczowatych.
Badania nie wykazały istotnego negatywnego wpływu zastosowanych w integrowanej uprawie ziemniaka insektycydów, natomiast istotnym dla kształtowania
się zgrupowań chrząszczy z rodziny biegaczowatych okazało się stosowanie fungicydów i herbicydów.
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KATARZYNA NIJAK, AGNIESZKA KOSEWSKA, ELŻBIETA TOPA
WPŁYW STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN NA ZGRUPOWANIA BIEGACZOWATYCH (COL., CARABIDAE) W UPRAWIE ZIEMNIAKA

Słowa kluczowe: biegaczowate, uprawy ziemniaka, ochrona chemiczna
STRESZCZENIE

Badania dotyczyły wpływu ochrony chemicznej w integrowanej produkcji ziemniaka
na faunę naziemnych biegaczowatych (Coleoptera, Carabidae). Otrzymane wyniki porównano z badaniem na polu bez ochrony chemicznej. Badania prowadzono w latach
2008 i 2012 w Winnej Górze koło Środy Wielkopolskiej. Do badań wybrano dwie uprawy
ziemniaka: ekologiczną i integrowaną, na każdej z nich założono po 10 pułapek Barbera.
Ogółem odłowiono 1917 osobników należących do 34 gatunków biegaczowatych na polu
z integrowaną uprawą ziemniaka oraz 2579 osobników z 33 gatunków na polu z uprawą ekologiczną. Najliczniej na badanych polach ziemniaka występował Harpalus rufipes.
W badanych uprawach nie zaobserwowano znaczącego wpływu stosowania insektycydów
na zgrupowania pożytecznych biegaczowatych, istotne natomiast okazało się stosowanie
fungicydów i herbicydów.
KATARZYNA NIJAK, AGNIESZKA KOSEWSKA, ELŻBIETA TOPA
INFLUENCE OF PLANT PROTECTION ON GROUND BEETLES (COL., CARABIDAE)
ASSEMBLAGES IN POTATO CULTIVATIONS

Keywords: carabid beetles, potato crops, chemical protection
SUM M A RY

In study, infuence of chemical protection in integrated potato management on ground
beetles (Coleoptera, Carabidae) was researched. Obtained result was compared with an
organic field. The study was conducted in 2008 and 2012 years in Winna Góra near Środa
Wielkopolska. Ten Barber traps were placed on each field. Two potato fields were selected: organic and integrated. In total, 1 917 specimens representing 34 species (Carabide
family) were captured in integrated fields and 2 579 specimens representing 33 species in
organic fields. Harpalus rufipes was the dominating species. In the studied fields, there
was no significant impact of the use of insecticides on beneficial ground beetles assemblages, while we found significant use of fungicides and herbicides.
e-mail: k.nijak@iorpib.poznan.pl
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JEDWAB I JEGO FUNKCJE
W ŻYCIU OWADÓW, ROZTOCZY I PAJĄKÓW
1. Wstęp
Co najmniej od 60 wieków jedwab jest wytwarzany i stanowi przedmiot handlu.
Ponad 99% jedwabiu jest produkowane przez gąsienice jedwabnika morwowego
(Bombyx mori). Początkowo jego produkcja miała miejsce głównie w Chinach.
Od III wieku p.n.e. jedwab był przywożony z Chin do Europy przez ludzi Aleksandra Wielkiego. Powstał liczący 12 000 km tak zwany „Jedwabny Szlak”, wykorzystywany do XVII wieku n.e. Od około 550 r n.e. jedwab zaczął być produkowany
w Europie, początkowo we Włoszech, później również we Francji. Do Ameryki
został zawieziony około 1620 roku [Boczek, 2006].
Do 1920 roku były znane tylko trzy rodzaje włókien: bawełna, wełna i jedwab.
Dzisiaj, oprócz tamtych mamy włókna: celulozowe, syntetyczne białkowe i nieorganiczne, nylon, poliester i często zastępują one jedwab. Uprzemysłowienie,
pracochłonność i wysokie koszty produkcji spowodowały wzrost cen jedwabiu:
jest on dwudziestokrotnie droższy od bawełny. Pomimo tego, jedwab jest coraz
powszechniej wykorzystywany do produkcji tkanin i nie jest już luksusowym materiałem. W Indiach kobiety noszą coraz liczniej jedwabne sari. Dawniej w Japonii
ponad połowa jedwabiu była wykorzystywana na kimona, jednak obecnie coraz
częściej noszone są stroje zachodnie. Także w modzie męskiej jedwab znalazł zastosowanie, gdyż dzisiejsi mężczyźni często noszą jedwabne koszule, skarpety,
krawaty.
Jedwab produkują wyłącznie zwierzęta bezkręgowe, stawonogi, a więc głównie
roztocze, owady i pająki. Spośród roztoczy szpeciele pojedynczych gatunków
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i przędziorki przędą jedwabne nici dla ułatwienia sobie rozprzestrzenienia,
żerowania i rozmnażania. Owady licznych rzędów i bardzo wielu rodzin produkują jedwab – w różnych celach. Wszystkie pająki przędą nici jedwabne i także
w różny sposób je wykorzystują w różnych okresach swojego życia. Mogą produkować jedwab zarówno larwy jak i osobniki dorosłe stawonogów [Sutherland
i in., 2010].

2. Cechy jedwabiu
Jedwab kokonu jedwabnika morwowego, podobnie jak innych stawonogów,
jest wytworem komórek gruczołu dorosłych gąsienic. W gruczole jest on w formie żelu, który wyciskany jest przez dwa otworki i powstaje w ten sposób nić pokryta dodatkową substancją lepiącą te dwa włókna. Ujścia gruczołów przędnych
znajdują się u jedwabnika na wardze dolnej. U innych owadów i pająków mogą sie
one znajdować na udach, stopach, przy odbycie, czy na skórze różnych okolic ciała. Parzysty gruczoł jedwabnika w formie długich, zagiętych rurek mieszczących
się pod jelitem, produkuje w końcowej, 15 centymetrowej części białko fibroin,
a w środkowej, 7 centymetrowej części, inne białko – sericin, który te nici skleja.
Owad, pająk, może zniszczoną pajęczynę naprawiać, rozpuszczać i przynajmniej
częściowo pobierać do organizmu i jest ona ponownie wykorzystywana (recycling). Pajęczyna jest też całkowicie rozkładana w środowisku (biodegradowana)
[Elices i in., 2005; Romer i Scheibel, 2008].
Jedwab jedwabnika, a zwłaszcza jedwab pająków, dzięki krystalicznej
i elastycznej strukturze, wykazuje wyjątkowe, bardzo korzystne dla nas
właściwości. Fragmenty elastyczne (ok. 90%) mają amorficzną strukturę i małą
elektroniczną gęstość. Fragmenty krystaliczne (10%) natomiast mają wysoką
elektroniczną gęstość. Jedwab pająków przewodzi ciepło najlepiej na ziemi, nawet 800 lepiej niż inne włókna. Jedwab jest ciepły w dotyku, a przewiewny
gdy jest ciepło. Chłonie wilgoć szybciej niż bawełna i wtedy sztywnieje i szybciej od niej wysycha. Zapalony nie przywiera do skóry jak włókna sztuczne.
Jest wielokrotnie silniejszy od stali, ale elastyczny, co powoduje, że jest 2–3
razy silniejszy od nylonu czy kevlaru. Łatwo się wybarwia. Lepka nić jedwabna
pająka grubości kilku µm utrzymuje przyklejoną ofiarę nawet 700 razy większą
od niego, np. pszczołę miodną. Grubość nici jedwabnej niektórych pająków to
zaledwie 0,02 µm.
Jedwabnik to w tej chwili jedyny gatunek owada, który nie występuje w naturze, a jedynie w hodowlach produkcyjnych. Jest ciągle „poprawiany” drogą inżynierii genetycznej, jest zwierzęciem transgenicznym.
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3. Jedwabnictwo w Polsce
W 1924 r. powołano w Milanówku pod Warszawą Centralną Doświadczalną
Stację Jedwabnictwa. Celem jej było zachęcanie do hodowli jedwabnika i organizowanie skupu kokonów. W latach 30-tych XX w. było w kraju około 2 400 producentów kokonów jedwabnika. Obecnie w kraju nie ma już produkcji jedwabiu.
Jednak planowane jest ponowne zachęcanie do hodowli jedwabnika morwowego,
szkolenie hodowców jedwabników i zajmujących się uprawą morwy, zorganizowanie punktu skupu kokonów.
W handlu były wykonywane z naszego jedwabiu piękne i poszukiwane
krawaty, apaszki, szale, obrusy – ręcznie malowane przez artystów plastyków, i tak jest do dzisiaj, ale teraz to nie jest nasz jedwab. Dawniej produkowano z jedwabiu także kontuszowe pasy słupskie. W 1997 r. Zakłady Jedwabiu Naturalnego Milanówek zostały sprywatyzowane. Od 2004 r. zagadnieniami dotyczacymi hodowli jedwabnika morwowego zajmuje się Instytut
Włókien Naturalnych i Zielarskich w Poznaniu. W Pętkowie, w Zakładzie
Doświadczalnym tego Instytutu, założono plantacje morwy białej (odmiany
Żółwińskiej Wielkolistnej).

4. Funkcje jakie pełni jedwab u owadów
1. Ochrona poczwarki, jako kokon. U owadów wielu rzędów i rodzin (świerszcze,
siatkoskrzydłe, rośliniarki, pchły, motyle, chruściki, pszczoły, mrówki) dorosła
larwa tworzy ochronny kokon. Wylęgły z poczwarki owad dorosły przegryza kokon i wychodzi na zewnątrz. Dla uzyskania jedwabiu zabija się wysoką
temperaturą poczwarkę i rozwija kokon.
2. Ochrona jaj. Jaja bywają oplatane jedwabiem, okrywane ze wszystkich stron
np. u ważek, siatkoskrzydłych, bleskotek. Do tej grupy można zaliczyć także
styliki, na których osadzane są jaja chronione w ten sposób przed drapieżcami
u złotooka.
3. Przekazywanie spermy i prezentów „ślubnych”. Samiec rybika cukrowego na
nitce jedwabnej przekazuje samicy spermatofor. Podobnie czyni samiec zaleszczotka. U muchówek wujkowatych samiec podaje samicy (która go akceptuje) na jedwabnej nitce prezent.
4. Ochrona w formie dachu, tunelu lub kokoniku. Pszczołowate oraz niektóre pluskwiaki sporządzają z nici daszki nad larwami. Jętki, motyle oraz
chrząszcze zgniotkowate wyplatają z jedwabiu tuneliki lub kokoniki dla larw,
jakby ochronne gniazda przed drapieżcami.
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5. Siatki dla łowienia ofiar, zdobywania pożywienia. U niektórych wodnych
muchówek tworzone są z jedwabiu siatki, którymi zagarniają pokarm.
6. Naprężane przez ofiarę, jedwabne nici dostarczają informacji o otoczeniu.
Oprócz komunikacji chemicznej (feromony) i wizualnej stanowią dodatkowy
sposób komunikacji z otoczeniem..
7. Środek transportu. Jak na spadochronie pod wpływem wiatru lub prądów
powietrza na niciach pajęczyny przenoszą się owady, pająki i roztocze [Sutherland i in., 2007, 2010; Anonymus 2013a].
Sutherland i in., [2010] wyróżnili aż 23 sposoby wykorzystywania jedwabiu
u różnych taksonów owadów. Wynika z tego zestawienia duża rozmaitość wykorzystywania go u różnych taksonów, u różnych stadiów rozwojowych, owadów
wodnych i lądowych.

5. Funkcje jedwabiu u pająków
Wszystkie pająki przędą jedwabne nici i w wieloraki sposób je wykorzystują,
podobnie jak owady, ale nie tylko. Jedwab u pająków jest głównym czynnikiem
w konstrukcji pułapek, w komunikacji, życiu społecznym i współpracy między
jego członkami.
Jedwab pająków różni się od jedwabiu owadów zarówno strukturą, kompozycją aminokwasów jak i niektórymi funkcjami. Mają więc one niezwykłą budowę i cechy mechaniczne, przystosowane do różnych warunków środowiska,
jak i funkcji. Pajęczyna łowiąca pokarm zbudowana bywa z kilku różnych nici.
Są tam silne nici strukturalne, tworzące rusztowanie jak i inne, pokryte lepką,
klejowatą masą, unieruchamiające ofiary. Ta klejąca substancja zawiera związki
chemiczne odmienne niż samych nici i zawiera dodatkowo jady, fungicydy i baktericydy [Vollrath, 2000]. Osobniki każdego gatunku pająka, a opisano około
40 000 gatunków, produkować mogą nieco inne nici, o innej strukturze i składzie
chemicznym. Jaja wszystkich pająków są składane w kapsule z jedwabiu. Pająki
blisko połowy gatunków na pajęczynę łowią swoje ofiary, ale równocześnie jedwabiem bronią się przed drapieżcami, unieruchamiając je na pajęczynie lub pętając
drapieżniki wyrzucaną nicią jedwabną [Craig i in., 1999; Kraft i Cookson, 2012].
Szczególną funkcję jedwabiu jako ozdoby na pajęczynie opisuje Watanabe
[1999]. Otóż na pajęczynie u pająka Octonoba sybotides stwierdzał jakby jedwabną ozdobę odbijającą więcej światła ultrafioletu niż sama pajęczyna i sprawiającą,
że na taką pajęczynę łowiło się więcej ofiar niż na pajęczynę bez tej ozdoby.
Mrówki z rodzaju Oecophylla wykorzystują swoje larwy, które przędą nici. Robotnice wykorzystują je jak igły z nitką do zszywania liści roślin i tworzenia mro-
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wiska [Krafft i Cookson, 2012].
Szczególną rolę jedwab pełni u pająków społecznych, a takich gatunków jest
około 50. Uważa się, że jedwab jest determinantem współpracy u społecznych pająków (ale także u gąsienic i roztoczy). Kolonie pająków zamieszkujące wspólny
teren wspólnie budują pajęczynę skutecznie chroniącą przed wiatrem i deszczem,
a jeśli zostanie uszkodzona, wspólnie ją naprawiają. W tropikach spotyka się nawet kolonie jednego gatunku pająka obejmujące teren 1 000 m2. Oprócz łowienia
ofiar nici jedwabiu wibrują i wtedy informują. Dzięki temu mogą być łowione nawet ofiary 700 razy większe od samych członków kolonii. Jedwab ułatwia zwartość
kolonii i umożliwia wspólną troskę o potomstwo i jego ochronę przed drapieżcami [Downes 1984; Krafft i Cookson, 2012].
Wyróżniono pięć różnych struktur pajęczyny owadów, a ponad 130 sieci pajęczyny pająków. Te struktury różnią się nie tylko kształtem, ale także specyficzną sekwencją aminokwasów w białkach jedwabiu. Poszczególne gruczoły pająka mogą zawierać różnie zagęszczony żel jedwabiu, z różną zawartością białek
bogatych w alaninę, serynę lub/i glicynę. Pająk może równocześnie produkować
w 8 gruczołach nawet 8 nici jedwabnych o różnej strukturze i funkcji. Białka fibroinu są włókniste a sericinu żelowate i żel ten łączy włókna w kokonie. Sericin
to skleroproteina, składnik naszych paznokci, oraz rogów.
Podobnie jedwab przędziorka chmielowca ma wpływ na płodność i przeżywalność tego roztocza. Tysiące jedwabnych nici tego szkodnika mogą oplatać całe
gałęzie drzew i stanowić wtedy przestrzeń niedostępną dla drapieżników a bezpieczną dla rozwoju stadiów rozwojowych [Goff i in., 2010)].

6. Produkcja jedwabiu
W krajach klimatu umiarkowanego jedwab jedwabnika produkuje się przez
dwa letnie miesiące, gdy są dostępne młode liście morwy. W pozostałych miesiącach w niższych temperaturach przechowywane są jaja jedwabnika. W tym
przypadku wykorzystuje się jednopokoleniową rasę jedwabnika morwowego.
Dla uzyskania kokonów gąsienice trzeba karmić 12 razy dziennie świeżymi
liśćmi morwy przez 20–25 dni. Jest to w sumie bardzo żmudna praca i dlatego
jedwab jest drogim produktem. Po trzech linieniach dorosła gąsienica jedwabnika
waży do 5 g i produkuje kokon ważący około 1 g, o długości 1–3 km, tracąc na to
1/3 masy ciała. Aby wytworzyć kokon gąsienica musiała wykonać głową w ciągu
3 dni około 40 000 ruchów o amplitudzie 5 cm.
Hodowle muszą być prowadzone w odpowiednich (sterylnych) warunkach,
gdyż gąsienice są wrażliwe i reagują nawet na: szczekanie psa, pianie kogutów, nieprzyjemne zapachy, czosnek, kosmetyki, dym tytoniowy, brud. W Azji są opisywane
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całe zestawy zachowań, zwyczajów, nawet przesądów związanych z produkcją
kokonów. Hodowcy mający wieloletnie doświadczenie w tej pracy uzyskują najlepsze wyniki [Sutherland i inn., 2010]. Woda, której przy produkcji kokonów
zużywa się sporo musi mieć odpowiednią twardość, kwasowość i temperaturę.
Opisywane są także sztuczne pożywki dla gąsienic. W takiej diecie oprócz
sproszkowanych liści morwy jest soja. mąka pszenna, sole mineralne i witaminy.
Do pokarmu jedwabnikom dodaje się niekiedy związki fluoroscencyjne i wtedy
jedwab jest wybarwiony. Stosując liście morwy, ale także sztuczne pożywki,
w południowych Chinach produkuje się kokony jedwabnika morwowego nawet
w 6–8 kolejnych cyklach w roku. Kokony takiej wielopokoleniowej rasy jedwabnika są mniejsze, nić ma do 450 m długości. Hodowle prowadzone są zwykle w pobliżu stawu z rybami. Ryby wykorzystują odpady hodowli gąsienic (poczwarki
i resztki morwy). Poczwarki są zresztą często także zjadane przez ludzi.
Morwy tamtejsze to gatunki Morus multicaulis, M.mongolica, M.australis.
Liście zbierane są głównie z bardzo niskich (10 cm) sadzonek morwy. albo z form
krzewiastych albo z drzew, ale uprawianych bez pestycydów i syntetycznych nawozów. Z 1 ha takich niskich sadzonek w Indiach uzyskuje się w roku 50 t liści
i później 11 kg surowego jedwabiu. Podobnie dwu- i wielopokoleniowe rasy wykorzystuje się w Korei Południowej, Indiach, Tajlandii.
Aby uzyskać 1 kg jedwabiu trzeba wykorzystać 6 kg kokonów, 4 000 poczwarek, których gąsienice zjadły 170 kg liści morwy i 10 000 razy powiększyły ciało
w porównaniu z tym po wylęgu z jaj. Przez podgrzewanie do 90oC usuwa się z surowego jedwabiu sericin i wtedy jedwab lśni. Jedwab naturalny (greża) przystosowuje się do różnych celów jak: ciężka tkanina (fular), mieniąca się (glace), lub
delikatna, przeźroczysta (iluzja) tiul, materiał na szale, welony, suknie; ciężką tkaninę (brokat); miękkie tkaniny (fular), łączy się jedwab z wełną (kaszmir).
Jedwab jako produkt handlowy produkowany jest obecnie w ponad 50 krajach klimatu umiarkowanego i w tropikach, ale głównie w Azji, chociaż przemysł
jedwabniczy rozwinięty jest także m.i.w Brazylii, Egipcie, Bułgarii, na Madagaskarze. Trudni się tym w Tajlandii ponad 20 000 ludzi , w Indiach 700 000, milion w Chinach. W Tajlandii przemysł jedwabniczy organizowany jest przez firmę
Peacock Standard Thai Silk a w Indiach przez Indian Silk Board. Obecnie ponad
70% produkcji światowej pochodzi z Chin. W Chinach uzyskuje się także jedwab
„tussah”, produkowany przez gąsienice motyla Antheraea mylita. Jest on poszukiwany w USA i Europie dla sporządzania spadochronów, specjalnych tekstylii,
opon [Datta i Nanavaty, 2005)]. Produkcja światowa jedwabiu to około 90 000 t
i powoli wzrasta. W produkcji tekstyliów stanowi jednak tylko około 0,2% [Reddy
i Prasad, 2011]. W Japonii w tej chwili produkuje i zużywa się najwięcej jedwabiu
na głowę obywatela. Jedwab japoński jest najbardziej wyszukany i najdroższy.
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Bardzo dużo było dotychczas prób praktycznego wykorzystywania jedwabiu
pająków. W Japonii próbowano masowo hodować pająki, wykorzystać jedwab
pająków dla sporządzania 3 strun tamtejszej gitary, a przede wszystkim drogą
syntezy odtwarzać jedwab jedwabnika i pająków [Gostline i in., 1986; Saravanan
i Amman, 2006].
W Indiach produkcją kokonów trudnią się głównie kobiety z małych gospodarstw chłopskich. Zajęcie to, w przeliczeniu na hektar, daje dwukrotnie
większe zyski niż uprawa takich roślin jak pszenica, proso. Ponadto koszty produkcji i zużycie wody są wtedy mniejsze. Hodowlę prowadzą z zakupionych
jajeczek. Zysk w przeliczeniu na hektar sięga do 9 000 zł/6 tygodni. Unika się
w ten sposób ucieczki ludzi ze wsi do miast. Na uruchomienie produkcji biorą
małe kredyty.
W Chinach tworzą się zespoły producentów. Jeden z nich zajmuje się jajkami
i wylęgiem gąsienic, które rozprowadza wśród członków zespołu, a ci karmią
gąsienice liśćmi morwy z własnych pól i produkują kokony. Kokony są skupowane z całych rejonów produkcji.
Warto tutaj wspomnieć, że liście morwy są także uważane za lekarstwo.
Zawierają 80% więcej antyoksydantów niż owoce malin, jeżyn, borówek. Picie herbaty z liści i owoców morwy ma regulować poziom cukru we krwi,
chronić przed cukrzycą i wspomagać w odchudzaniu i działać przeciw starzeniu się.

7. Postęp w badaniach nad jedwabnikiem
Badania nad morwą i jedwabnikiem były i są intensywnie prowadzone w wielu krajach, głównie azjatyckich oraz w USA. Badania podążają w kierunku uzyskania dużych gąsienic, bo wtedy będzie duży kokon o długiej nici, ale także nić
powinna być odpowiednio elastyczna i o pożądanej twardości, kolorze i powinna
zawierać odpowiednie proporcje podstawowych aminokwasów.
Dzisiejszy jedwabnik jest formą transgeniczną, był wielokrotnie i nadal jest
ulepszany drogą inżynierii genetycznej. Jest chyba najbardziej zmienionym przez
człowieka zwierzęciem na świecie. W uniwersytecie stanu Wyoming, USA uzyskano genetycznie zmodyfikowane jedwabniki produkujące nić pajęczą [Gilroy,
2010; Anonymus, 2013)]. Drogą hodowli uzyskano w Japonii rasę jedwabnika
produkującego sam sericin. W innych pracach do jaj jedwabnika wprowadzono
jeden zmodyfikowany gen ludzkiego kolagenu aby uzyskać duże ilości kolagenu,
który daje tkankom elastyczność i spójność [Yonemura i Sehnal, 2006; Mondal
i in., 2007].
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8. Wykorzystywanie jedwabiu
Ponieważ białko jedwabiu składa się z 18 aminokwasów takich jak te w naszych tkankach, nie jest toksyczne dla człowieka w czasie degradacji. Sericin jest
silnym antyoksydantem. Białko jedwabiu, ponieważ nie powoduje alergii, infekcji, jest antymikrobialne, system immunologiczny człowieka nie odrzuca go. Białka
jedwabiu są coraz szerzej wykorzystywane w medycynie, dentystyce i kosmetyce.
Jedwab jest wykorzystywany nie tylko jako nici chirurgiczne, plastry, bandaże ale
również dla sporządzania protez stawów, sztucznych wiązadeł i ścięgien, protez
naczyń krwionośnych, zastawek serca, przy gojeniu ran, w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów, ostrego zapalenia zatok, chirurgii jamy ustnej, a nawet produkcji leków i produkcji soczewek kontaktowych. Zawiera m.in. leucynę, która
reguluje cukier we krwi i reguluje pracę mięśni; tryptofan regulujący produkcję
neuroprzekaźników; lizynę, która reguluje absorpcję wapnia; argininę regulującą
dzielenie się komórek. Ponieważ łatwo przepuszcza parę wodną i tlen, białko
jedwabiu jest bardzo dobre na opatrunki, np. przy oparzeniach. Coraz szerzej jest
także wykorzystywane w kosmetyce, gdyż nawilża skórę, zawiera także aminokwasy: glicynę, alaninę, serynę i tyrozynę, mające zasadnicze znaczenie w odżywianiu
skóry. Jest wykorzystywane jako komponent luksusowych szamponów, płynów
dających skórze jedwabistość, chroni przed oparzeniami słonecznymi. Ponieważ
ma strukturę krystaliczną odbija promienie UV. Stosowane jest także w maskach
przeciw gorączce siennej. W przyszłości z pewnością białka te mogą znaleźć zastosowanie jako dodatek do produktów spożywczych, a także jako sztuczna skóra,
nośniki uwalniania leków, biodegradacyjne materiały dla chrząstki i wiele innych
[Omenetto i Kaplan, 2010, Reddy i Prasad, 2011].
Coraz więcej tego białka potrzeba i stąd uzyskano w Kanadzie transgeniczne
kozy dające mleko z białkami jedwabiu. Prace podążają w kierunku uzyskania
transgenicznych bakterii produkujących białka jedwabiu [Anonymus a, 2013; Gilroy, 2010]. W krajach Unii Europejskiej bardzo niewiele się go produkuje, a zapotrzebowanie wzrasta, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii i Włoszech. Europa importuje
z Azji corocznie jedwab za 200 mln euro.

9. Podsumowanie i wnioski
Jedwab, produkowany jest dzisiaj prawie wyłącznie przez transgenicznego
jedwabnika morwowego. Ma on, a zwłaszcza ten produkowany przez pająki,
wyjątkowe, korzystne dla nas chemiczne i fizyczne właściwości. Białko jedwabnika morwowego ma bardzo szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach życia, nie tylko w przemyśle tekstylnym. Ma prozdrowotne działanie, jest cenione
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w medycynie, dentystyce, w przyszłości przewiduje się zastosowanie w przemyśle
spożywczym i dlatego zapotrzebowanie na nie wzrasta. Produkcją jedwabiu zajmują się zwłaszcza kraje azjatyckie. W Polsce obecnie nie produkuje się kokonów
jedwabnika, jednak planuje się odbudowę produkcji. W wielu laboratoriach świata szuka się możliwości produkcji jedwabiu drogą syntezy.
Należy nadmienić , że także liście (i owoce) morwy wykorzystywane przy produkcji kokonów jedwabnika mają cenne własności prozdrowotne.
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STEFAN PRUSZYŃSKI, GRZEGORZ PRUSZYŃSKI
Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań

USTAWA O ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN Z 8 MARCA 2013 R.
I JEJ KONSEKWENCJE W DZIAŁALNOŚCI
DORADZTWA ROLNICZEGO
1. Wstęp
W dniu 12 kwietnia 2013 roku została opublikowana nowa Ustawa o środkach
ochrony roślin [Ustawa 2013]. Ustawa ta zgodnie z treścią Art.1 reguluje zasady:
a) wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu;
b) stosowania środków ochrony roślin;
c) potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania
środków ochrony roślin;
d) potwierdzania integrowanej produkcji roślin;
e) prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin;
f) gromadzenia informacji o zatruciach środkami ochrony roślin
– w zakresie nieokreślonym w przepisach rozporządzenia Nr 1107/2009 lub
w przepisach Unii Europejskiej wydanych na podstawie przepisów tego rozporządzenia.
Ustawie towarzyszy Krajowy Plan Działania na rzecz ograniczenia ryzyka
związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin na lata 2013–2017 [Krajowy
Plan Działania 2012]. Krajowe Plany Działania, obowiązek opracowania których
wynika z zapisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE,
określają cele, jakie należy osiągnąć w zakresie ograniczenia ryzyka związanego ze
stosowaniem zabiegów ochrony roślin, upowszechnienia integrowanej ochrony
roślin oraz upowszechnienia wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa stosowania środków ochrony roślin.
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Wymienione akty prawne poza zmianami dotyczącymi ogólnych i szczegółowych zagadnień ochrony roślin określają obowiązki pracowników Doradztwa Rolniczego w tym zakresie, przy czym część z nich została zasygnalizowana
wcześniej na łamach „Zagadnień Doradztwa Rolniczego” [Pruszyński 2011, Pruszyński, Walczak 2010, Pruszyński, Pruszyński 2013]. Obecnie obok omówienia
zmian, jakie wprowadza w polskiej ochronie roślin nowa ustawa bardziej szczegółowo zostaną omówione zadania pracowników doradztwa rolniczego oraz ich
udział w upowszechnieniu zasad integrowanej ochrony roślin.

2. Ustawa o środkach ochrony roślin
Nie jest podstawowym celem tego opracowania szczegółowe omówienie treści
ustawy, tym bardziej, że w wielu obszernych fragmentach dotyczy ona warunków
i wymogów formalnych dopuszczania środków ochrony roślin do obrotu i stosowania, ale przedstawienie zmian, jakie wprowadza ta ustawa w odniesieniu do
ogólnych zasad stosowania środków ochrony roślin oraz obowiązków wykonawców zabiegów, doradców i dystrybutorów.
Przystępując do prezentacji ustawy należy zwrócić uwagę na potrzebę uzupełnienia jej treści poprzez zapoznanie się z dodatkowymi dokumentami. Jak zaznaczono wcześniej zapisy ustawy nie obejmują m.in. zagadnień fitosanitarnych
oraz organizacji i zakresu obowiązków Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin
i Nasiennictwa i w tym obszarze nadal obowiązują ustalenia Ustawy o ochronie roślin z 2003 r. Polecić również należy Rozporządzenie 1107/2009. Zgodnie z Unijnym ustawodawstwem postanowienia rozporządzeń są automatycznie
włączane do ustawodawstwa krajów członkowskich i od intencji autorów ustaw
zależy, w jakim zakresie zapisy rozporządzenia są powtórzone w ustawie krajowej. W ustawie z 2013 r. często znajdujemy odsyłanie do treści rozporządzenia
i np. w Art. 2 definiującym użyte w ustawie określenia czytamy: „środek ochrony
roślin – środek ochrony roślin, o którym mowa w art. 2. ust. 1 rozporządzenia
nr 1107/2009.”, a więc z aktualną definicją środka ochrony roślin można się zapoznać w rozporządzeniu. Ustawa z 2013 r. nie zawiera też niektórych ważnych
postanowień rozporządzenia np. możliwości stosowania dawek obniżonych.
Kolejnym dokumentem uzupełniającym treść ustawy 2013 r. jest Krajowy Plan
Działania, który określa cele do osiągnięcia oraz sposób ich realizacji w ograniczaniu zagrożenia ze strony pestycydów. Polecić również należy Dyrektywę
2009/128/WE i dopiero po przestudiowaniu wymienionych dokumentów ma się
pełen obraz ustawodawstwa w zakresie ochrony roślin, obowiązujący aktualnie
w Polsce i pozostałych krajach unijnych, chociaż pominięte zostały dalsze akty
prawne dotyczące m.in. statystyki zużycia środków ochrony roślin i inne.
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Nie omawiając zagadnień szczegółowo, czytelnikom „Zagadnień …” zainteresowanym procedurą dopuszczania środków ochrony roślin do obrotu
i stosowania (rejestracją) należy zwrócić uwagę na wprowadzone Rozporządzeniem 1107/2009 i obowiązujące już od ponad dwóch lat nowe formy rejestracji środków, a w tym rejestrację strefową, wzajemne uznawanie oraz import
równoległy. Szczególnie wykorzystanie możliwości, jakie daje import równoległy pozwoliło na wprowadzenie na polski rynek dużej liczby środków ochrony
roślin, pamiętać jednak należy, że nie zwiększyło to ani liczby substancji czynnych, ani zakresu stosowania środków. Podstawy funkcjonowania wymienionych form rejestracji omówione są w art. 33, 40 i 52 rozporządzenia 1107/2009.
Nowym określeniem wprowadzonym ustawą jest „użytkownik profesjonalny”, którym w rozumieniu ustawy jest „osoba fizyczna, która stosuje środki
ochrony roślin w celach innych niż własne niezarobkowe potrzeby, w szczególności w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej, w tym w rolnictwie
i leśnictwie”.
Ważnym jest, iż „użytkownik profesjonalny” jest zobowiązany do odbycia wymaganych szkoleń, a także jest upoważniony do zakupu środków ochrony roślin
zarejestrowanych dla celów profesjonalnych. Dla pozostałej grupy tzw. „użytkowników nieprofesjonalnych” będą produkowane i konfekcjonowane środki ochrony roślin w małych opakowaniach i przeznaczone dla tej grupy użytkowników.
W Art. 35 zawarty jest zapis „Użytkownicy profesjonalni:
1. stosują środki ochrony roślin z uwzględnieniem integrowanej ochrony roślin;
2. w dokumentacji, o której mowa w art. 67 ust. 1 rozporządzenia nr 1107/2009,
są zobowiązani do wskazania sposobu realizacji wymagań integrowanej
ochrony roślin poprzez podanie co najmniej przyczyny wykonania zabiegu
środkiem ochrony roślin”.
Integrowana ochrona roślin została omówiona we wcześniejszych opracowaniach [Pruszyński 2011, Pruszyński i wsp. 2012], a jej ogólne zasady zostały
przedstawione w Załączniku III do dyrektywy 128/2009 oraz w rozporządzeniu
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Natomiast wymagane będą powszechne, dostępne dla użytkowników informacje o występowaniu i nasileniu pojawu organizmów szkodliwych, co będzie stanowiło podstawę do decyzji o podjęciu ochrony
uprawy [Pruszyński, Walczak 2010].
Art. 6. ustawy określa zastosowania małoobszarowe środka ochrony roślin,
które mają zastosowanie w stosunku do roślin, które nie są powszechnie uprawiane na terenie kraju i uzyskanych z nich produktów, a także w stosunku do
organizmów szkodliwych, które występują lokalnie.
Rozporządzenie określające zastosowania małoobszarowe wyda minister właściwy do spraw rolnictwa.
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Art. 10–12. ustalają szczegółowe warunki, jakie muszą spełniać podmioty upoważnione przez ministra właściwego do spraw rolnictwa do opracowywania ocen
lub uwag wymaganych w procesie dopuszczania środka do obrotu i stosowania.
Ustawa (Art. 13.) zmienia dotychczasowe zasady powoływania członków
Komisji do spraw Środków Ochrony Roślin. Osoby kandydujące do Komisji nie
mogą współpracować z producentami środków ochrony roślin oraz uczestniczyć
w opracowywaniu ocen lub uwag, a w skład Komisji obok przedstawicieli ministerstw rolnictwa, środowiska i zdrowia wejdą: przedstawiciel Rady Izb Rolniczych, organizacji społecznych związanych z ekologią związków zawodowych
rolników oraz organizacji pszczelarskich.
Badania skuteczności środków ochrony roślin mogą być prowadzone tylko
przez podmioty upoważnione przez Głównego Inspektora, a warunki uzyskania
pozwolenia omawia szczegółowo Art.17. ustawy.
Istotną zmianą w stosunku do wcześniejszych ustaleń jest zapis Art. 24., który
mówi, że „środek ochrony roślin wprowadzony do obrotu może pozostać w obrocie i być stosowany tylko do końca terminu jego ważności”.
Jest to zapis ważny przede wszystkim dla producentów środków i ich dystrybutorów. Dotychczas, jeżeli środek nie był wykorzystany w okresie jego ważności była możliwość na podstawie wykonanych analiz przedłużenia jego ważności
o rok i wykorzystania dla celów rolniczych. Był to dobry zapis, ponieważ trudno
jest szczegółowo zaplanować zaopatrzenie w środki ochrony roślin i przy braku
wystąpienia określonego organizmu szkodliwego, środki pozostają niewykorzystane. Obecnie niezużyte środki trzeba będzie utylizować, co będzie stratą dla posiadacza środka i rolnika, który mógłby jeszcze dany środek zastosować.
Art. 31-34. omawiają warunki sprzedaży środków ochrony roślin oraz postępowanie ze strony wojewódzkiego inspektora w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, w tym dotyczących zaprawionego ziarna siewnego.
Obowiązkowym do szczegółowego zapoznania się jest Rozdział 4 ustawy „Stosowanie środków ochrony roślin”. To w tym rozdziale wprowadzony jest zacytowany wcześniej zapis o stosowaniu środków ochrony roślin z uwzględnieniem
integrowanej ochrony roślin, ale także omówione są strefy buforowe, ograniczenia w stosowaniu środków ochrony roślin jeżeli stwarzają one zagrożenie dla człowieka, obowiązek przechowywania dokumentacji prowadzonych zabiegów przez
okres trzech lat oraz konieczność uzasadnienia wykonania zabiegu przy stosowaniu integrowanej ochrony roślin.
Art. 38. omawia stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego. Należy zwrócić uwagę, że zabiegi agrolotnicze są praktycznie ograniczone tylko do szczególnych przypadków, ochrona lasów, i wymagają zatwierdzenia przez wojewódzkiego inspektora.
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Art. 40. nakłada na ministra właściwego do spraw rolnictwa obowiązek określenia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska w drodze
rozporządzeń m.in.:
1. minimalnych odległości od określonych miejsc lub obiektów po uwzględnieniu,
których można stosować środki ochrony roślin;
2. warunków atmosferycznych, w jakich można stosować środki ochrony roślin;
3. minimalnej powierzchni, na której można stosować środki ochrony roślin
przy użyciu sprzętu agrolotniczego;
4. warunków stosowania środków ochrony roślin w odległości mniejszej od
zbiorników i cieków wodnych, niż szerokość strefy buforowej;
5. sposobu oceny stopnia ograniczenia znoszenia środków ochrony roślin na
obiekty nie będące celem zabiegu, podmioty dokonujące oceny oraz sposób
udostępniania wyników;
a także rozporządzeń opracowanych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa samodzielnie określających sposób:
1. przechowywania środków ochrony roślin;
2. ich przygotowania do zastosowania;
3. postępowania z resztkami cieczy użytkowej;
4. postępowania podczas czyszczenia sprzętu przeznaczonego do stosowania
środków ochrony roślin; oraz
5. wymagania co do obiektów, w których są przechowywane środki ochrony
roślin;
6. sposób ostrzegania o zamiarze przeprowadzenia zabiegu.
Art. 41. określa warunki, jakie musi spełnić użytkownik, który stosuje środki
ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych.
Analiza Art. 42. treść, którego dotyczy usług doradczych oraz rozdziału 7 „Szkolenia w zakresie ochrony roślin” została przedstawiona w dalszej części tego opracowania.
Art. 43-46 dotyczą uprawnień wojewódzkiego inspektora w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w posiadaniu środków ochrony roślin oraz zaprawionego materiału siewnego, natomiast Art. 47. poświęcony jest warunkom opracowania i celów, jakie ma spełniać Krajowy Plan Działania. Należy przypomnieć,
że tak jak napisano wcześniej Krajowy Plan Działania jest ważnym dokumentem
nakreślającym realizację działań na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin oraz podmioty, które będą w te działania zaangażowane.

90

Stefan Pruszyński, Grzegorz Pruszyński

Obszerny rozdział 5. „Potwierdzenie sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin” reguluje zagadnienia obowiązkowych badań technicznych sprzętu oraz warunki prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie potwierdzania sprawności technicznej tegoż sprzętu.
W tym obszarze również należy oczekiwać rozporządzenia ministra właściwego
do spraw rolnictwa określającego szczegółowe wymagania dotyczące przeglądów
oraz prowadzenia działalności gospodarczej w tym zakresie.
Rozdział 6. ustawy zatytułowany „Integrowana produkcja roślin” zawiera artykuły ustalające procedurę i warunki uzyskania certyfikatu i prowadzenia upraw
zgodnie z zasadami integrowanej produkcji.
Nadzór nad integrowaną produkcją sprawują Główny i Wojewódzcy Inspektorzy Ochrony Roślin i Nasiennictwa, natomiast nowym zapisem jest utworzenie
jednostek certyfikujących integrowaną produkcję.
Do tej pory za uznawanie integrowanej produkcji odpowiedzialne były Wojewódzkie Inspektoraty i one nadal mogą pełnić tę funkcję przy braku upoważnionych podmiotów certyfikujących, ale tam, gdzie takie podmioty uzyskały upoważnienie one przejmują nadzór nad integrowaną produkcją. Mając na uwadze
fakt wieloletniego już prowadzenia integrowanej produkcji na terenie całego kraju
ustalenia tego rozdziału ustawy powinny zainteresować pracowników doradztwa
rolniczego.
Pomimo późniejszego omówienia wszystkim zainteresowanym organizacją
i prowadzeniem szkoleń należy polecić szczegółowe zapoznanie się z Rozdziałem
7 ustawy.
Najbliższe miesiące i lata będą okresem bardzo wzmożonej działalności
szkoleniowej i pracownicy doradztwa rolniczego będą w tym procesie zaangażowani, tym bardziej, że przejmą prowadzenie rejestracji i sygnalizacji pojawu
organizmów szkodliwych oraz doradztwo w zakresie integrowanej ochrony roślin.
Nowym obowiązkiem ministra właściwego do spraw rolnictwa stało się gromadzenie informacji o zatruciach środkami ochrony roślin w stosunku do ludzi oraz pszczół. Zebrane materiały będą udostępnione na stronie internetowej
ministra, natomiast brak jest informacji o formalnym zgłaszaniu zatruć pszczół
i procedury przyjmowania takiego zgłoszenia.
Dalsze rozdziały ustawy dotyczą opłat, przepisów karnych, zmian w obowiązujących przepisach oraz przepisów końcowych, natomiast niewielka jest liczba
opublikowanych opracowań dotyczących ustawy [np. Matyjaszczyk 2013], jak
również dopiero rozporządzenia ministra właściwego do spraw rolnictwa uszczegółowią i wyjaśnią wiele zagadnień.
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3. Doradztwo i upowszechnienie wiedzy w ochronie roślin
W 1995 roku uchwalona została nowa ustawa o Ochronie roślin [Ustawa 1995],
na mocy której utworzona została na bazie dotychczasowych Stacji Kwarantanny
i Ochrony Roślin, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin, połączona później z Inspekcją Nasienną. Utworzenie Inspekcji było spełnieniem przez Polskę wymagań
Międzynarodowej Konwencji Ochrony Roślin, ale co najważniejsze, Inspekcja
stała się organem kontrolnym, natomiast doradztwo z zakresu ochrony roślin
miały przejąć Ośrodki Doradztwa Rolniczego [Stachowicz 2000].
Była to bardzo poważna zmiana, ponieważ od początku istnienia funkcje
doradcze w zakresie ochrony roślin spełniali pracownicy Stacji Ochrony Roślin
[Pruszyński 2008, Pruszyński i wsp. 1990].
Następne lata nie przyniosły jednak zasadniczych zmian. Producenci zwyczajowo po porady udawali się do pracowników Inspekcji, natomiast pracownicy
ODR-ów przygotowywali siebie i producentów do nowych obowiązków po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Stan ten potwierdziło zorganizowane w 2000
roku przez Komitet Ochrony Roślin ogólnopolskie Sympozjum poświęcone doradztwu w zakresie ochrony roślin oraz wyniki ankiety przeprowadzonej przez
pracowników Instytutu Ochrony Roślin.
Z analizy 282 wypełnionych i dostarczonych do IOR ankiet wynikało, że 72,7%
ankietowanych korzystało z porad u pracowników Inspekcji Ochrony Roślin,
66,3% u WODR, 64,9% u dystrybutorów środków ochrony roślin, 27% u instruktorów służb plantacyjnych, 25% u przedstawicieli producentów środków ochrony
roślin oraz 17,7% u pracowników instytutów branżowych [Pruszyński 2000]. Należy jednak zwrócić uwagę na wzrastający udział porad udzielanych przez pracowników doradztwa rolniczego oraz na co wskazują wyniki ankiety korzystanie
przez producentów z porad uzyskiwanych w różnych instytucjach. Całość materiałów z Sympozjum została opublikowana w tomie 40 zeszyt I Wydawnictwa
Progres in Plant Protection /Postępy w Ochronie Roślin.
Na tle bardzo powolnego przejmowania obowiązków doradczych z zakresu
ochrony roślin przez ODR-y, bardzo pozytywnym przykładem jest Wojewódzki
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, który od wielu lat prowadzi szkolenia w zakresie ochrony roślin oraz przygotowuje doradców specjalizujących
się w ochronie roślin [Błochowiak, Pruszyński 2013]. Z podejmowanych przez
WODR w Poznaniu inicjatyw należy wymienić:
l szkolenie specjalistów doradztwa z zakresu ochrony roślin;
l wdrażanie i upowszechnianie systemów wspomagania decyzji o potrzebie
podejmowania zabiegu;
l zakup stacji meteorologicznych;
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informowanie na portalu internetowym o konieczności podejmowania
zabiegów ochronnych;
l upowszechnianie zasad integrowanej ochrony roślin;
l upowszechnianie systemu integrowanej produkcji.
Z inicjatywy Poznańskiego Oddziału Centrum Doradztwa Rolniczego opracowano i wydano broszurę upowszechnieniową ,,Integrowana ochrona roślin w zarysie” [Pruszyński i wsp. 2012], jak również pracownicy ODR uczestniczą w rozwiązywaniu problemów transferu innowacji w zakresie ochrony roślin [Wolny,
Jaworski 2009]. Ważną pracę wykonują pracownicy szkolnictwa wyższego, tym
bardziej, że mają oni wpływ na prawidłowe przygotowanie do pracy w doradztwie
studentów swoich uczelni [Dąbrowski 2000, 2006].
Przedstawiona sytuacja powinna ulegać bardzo szybkim zmianom. Zapisy Dyrektywy 2009/128/WE oraz polskiej ustawy o środkach ochrony roślin nakładają
na pracowników ODR-ów bardzo poważne obowiązki obejmujące przygotowanie
się do doradztwa w zakresie ochrony roślin, a szczególnie ochrony integrowanej ,
przygotowanie specjalistów i organizację szkoleń z zakresu integrowanej ochrony
roślin dla producentów rolnych oraz prowadzenie monitoringu pojawu i nasilenia organizmów szkodliwych i ich wrogów naturalnych [Rzeźnicki 2013].
Można jednocześnie mówić o zrozumieniu dla potrzeby podjęcia tej tematyki
ze strony pracowników doradztwa. Coraz większa ich liczba uczestniczy w Studiach Podyplomowych z zakresu integrowanej ochrony i otrzymuje uprawnienia
do prowadzenia szkoleń producentów rolnych z tego zakresu. To bardzo ważne
dla przyszłości rozwoju integrowanej ochrony roślin w Polsce.
Rozważając przyszły zakres obowiązków pracowników Doradztwa Rolniczego
to można uogólnić go do:
l przygotowanie się do pełnienia funkcji doradczych w zakresie ochrony
roślin zgodnie z wymogami Zrównoważonego Stosowania Pestycydów,
w tym integrowanej ochrony roślin;
l tworzenie warunków i prowadzenie szkoleń m.in. dla producentów
rolnych, dystrybutorów i użytkowników środków ochrony roślin;
l tworzenia warsztatu pracy dającego możliwość zabezpieczenia potrzeb
producentów i innych grup związanych z ochroną roślin w aktualne
zalecenia i porady dotyczące stosowania integrowanej ochrony roślin.
Ad. 1. Art. 42 ustawy o środkach ochrony roślin [Ustawa 2013] stanowi: „Usługi
doradcze dotyczące metod ochrony roślin w zakresie realizacji wymagań integrowanej ochrony roślin oraz stosowania środków ochrony roślin, w tym wykonywane w ramach działalności marketingowej, mogą być świadczone przez osoby, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, natomiast: p. 2 art. 42 dotyczy uznania ukończenia
l
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szkolenia w krajach członkowskich UE nie wcześniej jednak niż przed upływem 5 lat, natomiast zakres szkoleń jest podany w Załączniku I dyrektywy
2009/128/WE.
Natomiast w Rozdziale 7 ustawy z 2013 r. zatytułowanym „Szkolenia w zakresie środków ochrony roślin” w art. 64 p. 2. czytamy: „Szkolenia w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w zakresie stosowania środków ochrony
roślin i w zakresie integrowanej produkcji roślin obejmują:
1. szkolenia podstawowe,
2. szkolenia uzupełniające dla osób, które ukończyły szkolenie podstawowe.
Ważny jest p. 4 tego artykułu , który stanowi, że szkolenia podstawowe w zakresie doradztwa nie są wymagane od osób, które posiadają zaświadczenie wydane przez szkołę ponadgimnazjalną lub szkołę wyższą stwierdzające, że w dokumentacji przebiegu nauczenia tej osoby zostały uwzględnione wszystkie zagadnienia ujęte w programie szkolenia w danym zakresie lub kwalifikacje wymagane dla
osób prowadzących szkolenia w zakresie integrowanej produkcji roślin.
Należy jeszcze zacytować p. 7 tego artykułu, wg którego „Szkolenie podstawowe i uzupełniające w zakresie doradztwa nie jest wymagane od: „pracowników
naukowych szkół wyższych lub instytutów badawczych, jeżeli do zakresu obowiązków tych pracowników naukowych należy prowadzenie zajęć dydaktycznych, badań naukowych lub prac rozwojowych z zakresu rolnictwa, ogrodnictwa
lub leśnictwa.
W tym miejscu należy odnieść się do programów nauczania szkół ponadgimnazjalnych i wyższych w obszarze ochrony roślin. 8 grudnia 2010 r. Podsekretarz
Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Marian Zalewski zwrócił się
do Rektorów Wyższych Szkół Rolniczych z zapytaniem na ile realizowane programy nauczania odpowiadają wymaganiom zapisów Dyrektywy 2009/128/WE.
Głos w tej sprawie zabrał Komitet Ochrony Roślin PAN, który w swym stanowisku napisał: „Ze względu na obowiązujące wymogi formalne dotyczące nabycia
uprawnień doradcy, przy obecnej strukturze planów i programów nauczania na
uczelniach rolniczych, spełnienie szczegółowych wymagań Załącznika III do dyrektywy 2009/128/WE wydaje się niemal niemożliwe. Potrzeba w tym celu podwojenia liczby godzin ze studentami z przedmiotów wymienionych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.
Przy braku działań ze strony odpowiedzialnych resortów inicjatywę podjęli
pracownicy naukowi Uniwersytetów Rolniczych i już obecnie utworzone zostały kierunki studiów lub specjalności na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie:
„Agroekologia i ochrona roślin”, Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie: „Integrowana ochrona roślin” oraz w Uniwersytetach Przyrodniczych w Poznaniu
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i we Wrocławiu: „Medycyna Roślin”. Jest to duża gwarancja dotarcia do jednostek administracyjnych ochrony roślin dobrze przygotowanej grupy specjalistów.
Ad. 2. Punkt 8 preambuły dyrektywy 2009/128/WE stanowi „Jest kwestią zasadniczą, by państwa członkowskie stworzyły systemy szkoleń, zarówno początkowych, jak i uzupełniających dla dystrybutorów, doradców i profesjonalnych użytkowników pestycydów oraz systemy certyfikacji do rejestracji takich szkoleń …”.
W ustawie o środkach ochrony roślin [Ustawa 2013] szkoleniom w zakresie
środków ochrony poświęcony jest Rozdział 7.
Natomiast w Krajowym Planie Działania w Działaniu I Zadaniu 7: „Rozwój
profesjonalnego doradztwa w ochronie roślin” przewidziane jest utworzenie systemów cyklicznych, specjalistycznych szkoleń dla doradców oraz zorganizowanie cyklu seminariów, konferencji, pokazów najlepszych praktyk i doświadczeń
polowych w zakresie ochrony roślin. Zakłada się również przygotowanie i przekazywanie doradcom wyników badań naukowych, materiałów informacyjnych,
szkoleniowych oraz systemów wspomagania decyzji.
Realizację powyższych działań powierza się Centrum Doradztwa Rolniczego
oraz instytutom badawczym i uczelniom rolniczym.
Natomiast Działanie 2 w Krajowym Planie Działania dotyczy modyfikacji systemu szkoleń dla profesjonalnych użytkowników oraz sprzedawców i doradców.
W ramach tego Działania przewiduje się opracowanie jednolitych materiałów
szkoleniowych, przeprowadzenie kampanii informacyjnej oraz objęcie obowiązkowymi szkoleniami nowych grup zawodowych.
Pisząc o szkoleniach należy podkreślić, że obowiązkowe szkolenia dla wykonawców zabiegów ochrony roślin wprowadziła ustawa o ochronie roślin uprawnych z 1995 r. Za organizację i przebieg tych szkoleń odpowiedzialna jest Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa i według Informacji o realizacji
zadań przez PIORIN w roku 2011 przeszkolono ponad 68 tys. uczestników, głównie w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy.
Ad. 3. Niezależnie od doradztwa oraz organizacji szkoleń poważnym obowiązkiem spoczywającym na pracownikach Ośrodków Doradztwa Rolniczego będzie
zabezpieczenie profesjonalnych użytkowników w bieżące informacje dotyczące stanu fitosanitarnego upraw oraz realizacji zabiegów ochrony roślin zgodnie
z zasadami integrowanej ochrony [Pruszyński 2011, Pruszyński, Walczak 2010].
Chodzi tu o sygnalizowane wcześniej przejęcie przez ODR rejestracji pojawu,
nasilenia występowania oraz sygnalizowania potrzeby zabiegów ochroniarskich
[Rzeźnicki 2013]. Pomocne tu będą systemy wspomagania decyzji o potrzebie
wykonania zabiegów ochrony roślin oraz internetowe platformy informatyczne
dotyczące integrowanej ochrony roślin [Rzeźnicki 2013].
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4. Podsumowanie
Wejście w życie ustawy o środkach ochrony roślin [Ustawa 2013] było od dawna oczekiwane, a niektóre zapisy poprzez wcześniejsze przyjęcie przez Unię Europejską Rozporządzenia 1107/2009/WE oraz Dyrektywy 209/128/WE obowiązywały w polskim ustawodawstwie już od trzech lat. Dlatego też, choć nie zawsze
w pełni upowszechnione, niektóre zmiany, np. możliwość stosowania niższych
dawek, znane były w środowisku ochroniarzy [Matyjaszczyk 2011]. Nie w pełni natomiast zostały zrealizowane zapisy ustawy o ochronie roślin uprawnych
z 1995 r., przede wszystkim dotyczące przejęcia przez ODR-y zadań doradztwa.
Rozporządzenie 1107 nakłada też dodatkowe obowiązki na Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa [Kłos 2013]:
l kontrolę podmiotów produkujących środki ochrony roślin;
l kontrolę reklamy środków ochrony roślin;
l kontrolę przestrzegania stosowania zasad integrowanej ochrony roślin.
Te nowe zadania oraz wcześniejsze obowiązki jeszcze bardziej ograniczą udział
pracowników Inspekcji w działaniach pozakontrolnych i wymuszą konieczność
przejęcia wielu zadań dotyczących problematyki ochrony roślin przez pracowników doradztwa rolniczego.
Mając na uwadze potrzebę jednoczesnego podjęcia działań we wszystkich województwach należałoby oczekiwać od Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie inicjatywy w opracowaniu obowiązującego wszystkich harmonogramu
działań.
W dyrektywie 2009/128/WE dwukrotnie podniesiona jest kwestia wykorzystania instrumentów finansowych w realizacji wdrażania integrowanej ochrony
roślin. Do tej pory brak takich inicjatyw ze strony administracji centralnej.
Wdrożenie i upowszechnienie integrowanej ochrony roślin będzie wymagało
zaangażowania i wsparcia ze strony wielu instytucji działających na rzecz polskiego rolnictwa i ochrony roślin. Od władz administracyjnych i samorządowych
należy oczekiwać zabezpieczenia środków na rozwój badań naukowych, zabezpieczenia funkcjonowania Ośrodków Doradztwa Rolniczego i Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa z uwzględnieniem wzmocnienia kadrowego, pomocy
i wsparcia w organizowaniu nowych kierunków studiów i zmianach programów
nauczania, wsparcia w organizowaniu szkoleń, a także zabezpieczenia wsparcia
finansowego na rozwój i upowszechnianie metod biologicznych i innych nie chemicznych.
Od nauki należy oczekiwać przyspieszenia badań nad opracowaniem nowych wartości progów szkodliwości z uwzględnieniem znaczenia oporu środowiska i czynników klimatycznych, opracowania systemów wspomagania decyzji,
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opracowania metodyk integrowanej ochrony roślin oraz udziału w szkoleniach
szczególnie osób upoważnionych do prowadzenia zajęć z zakresu integrowanej
ochrony roślin.
Tak więc doradztwo nie jest jedynym odpowiedzialnym za proces wdrażania
i upowszechniania integrowanej ochrony roślin, ale na pewno w tym procesie powinno odgrywać podstawową rolę.
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PROBLEMY PROWADZENIA
MAŁYCH GOSPODARSTW ROLNICZYCH
I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
NA OBSZARACH WIEJSKICH W UKRAINIE
Ukraina historycznie była i jest państwem rolniczym. Rozwój tej gałęzi od
dawnych czasów do dziś jest jednym ze wskaźników wzrostu ekonomicznego całego kraju. Niestety kierunki rozwoju rolnictwa w czasach radzieckich doprowadziły do faktycznego zniknięcia kultury, doświadczenia i chęci do prowadzenia
małych gospodarstw rolnych. Od początku zeszłego wieku i do rozpadu Związku
Radzieckiego, a później i likwidacji „kołchozów” i „sowchozów”, w Ukrainie praktycznie nie istniało zapotrzebowania na prowadzenie przedsiębiorczej działalności na małą skalę na obszarach wiejskich. Układ był bardzo prosty i zrozumiały.
W każdym rejonie działało duże gospodarstwo państwowe, które miało tysiące,
czy setki tysięcy hektarów ziemi, prowadziło hodowlę bydła na dużą skalę i mogło
dać pracę wszystkim chętnym mieszkańcom okolicznych wsi. Dorośli pracowali
w „swoim kołchozie”, a młodzież martwiła się tylko tym, jaki zawód wybrać dla
siebie, na jaki kierunek uczelni rolniczej pójść. Na uczelni również wszystko było
stabilne – uczono agronomów, weterynarzy, zootechników lub księgowych, nie
zawsze demonstrując studentom nowoczesne metody tej działalności. Agronom
nie musiał bowiem wiedzieć za dużo o zwierzętach lub finansach, gdyż wystarczała mu wiedza ogólno-podstawowa.
Z rozpadem systemu nagle wszystko się zmieniło. Ziemia, bydło i urządzenia zostały sprywatyzowane i podzielone wśród pracowników zlikwidowanych
gospodarstw państwowych, ich dzieci i emerytów, którzy kiedyś tu pracowali,
w sposób czasem prawidłowy, a czasem nie. Większość ludzi była bardzo zadowolona, gdyż każdy otrzymał ziemię, planując jej uprawę i prowadzenie gospodarstwa. Jednakże w praktyce okazało się, że prowadzenie gospodarstwa rolnego nie
jest takie proste, gdyż nie każdy agronom potrafił utrzymywać bydło, nie każdy
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weterynarz mógł uprawiać zboża itd. Ponadto okazało się, że zasoby siły roboczej
dla prowadzenia gospodarstwa nie zawsze były wystarczające, a przede wszystkim brakowało umiejętności zarządzania i prowadzenia gospodarstwa rolnego.
Wcześniej nie było na Ukrainie gospodarstw farmerskich i doświadczenia z ich
prowadzeniem, jak również nigdy nie istniał system doradztwa rolniczego.
Samodzielne zmaganie się z prowadzeniem gospodarstw rolnych dla wielu
mieszkańców wsi na Ukrainie zakończyło się niepowodzeniem, czego wyrazem
było zaniechanie uprawiania ziemi rolniczej i zarastanie jej chwastami. Z drugiej
strony najbardziej przedsiębiorcze osoby (zbiorowość nieliczna) szukają możliwości i sposobów lepszego gospodarowania i organizowania produkcji rolniczej.
Odbywa się to różnymi drogami, takimi jak: wydzierżawianie ziemi od innych
i tworzenie większych gospodarstw, w których zatrudniają tych, którzy nie potrafili prowadzić własnego gospodarstwa, w tym agronomów i weterynarzy. Gospodarstwa te obejmują czasem ten sam areał i zatrudniają tych samych ludzi, co
w kołchozie, ale właściciel jest inny.
Prowadzących z sukcesem swoje gospodarstwa rolne jest niewielu, co jest następstwem poprzedniego systemu, w tym przypadku braku wiedzy i doświadczenia
prowadzenia prywatnej rolniczej działalności, zwłaszcza na większą skalę. Ponadto
należy uwzględnić, o czym była już mowa, system kształcenia dla rolnictwa, który nadal nie sprzyja nabywaniu umiejętności rolniczych i z zakresu zarządzania,
mimo iż wykształcenie wyższe nie dla wszystkich jest bezpłatne. Szkoły nie przygotowują bowiem fachowców na potrzeby małych gospodarstw, aby umożliwić ich
prowadzenie. Brakuje też służb doradczych na Ukrainie. Teraz zaczynają się pojawiać, w większości jako międzynarodowe projekty z zagranicznym współfinansowaniem. Jednakże ośrodki te przestają działać, jak tylko projekt się skończy. Dlaczego? Dlatego, że nie ma tradycji wśród rolników zabiegania, pytania i szukania
porady w jakiejś innej organizacji. A jeżeli jeszcze po skończeniu projektu rolnicy
za porady muszą płacić, to nie są zainteresowani i nie korzystają z porad doradców.
Obecna sytuacja wymaga zmiany systemu kształcenia dla rolnictwa i korzystania z wiedzy doradców. Próby w tym zakresie są podejmowane m. in. poprzez
współpracę z polskimi uczelniami i realizację wspólnych projektów, w tym o charakterze pomocowym. I tak Połtawska Państwowa Akademia Rolnicza (PPAR)
w ciągu ostatnich lat zrealizowała kilka wspólnych polsko-ukraińskich projektów,
m.in. takich jak:
l Wizyta szkoleniowa w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Krakowie
i Warszawie – Study Tour to Poland (2010),
l Organizacja na Połtawskiej Państwowej Akademii Rolniczej Laboratorium
Odnawialnych Źrodeł Energii (OZE) wspólnie z Zespołem Szkół
Elektrycznych (ZSE) m. Krakowa (2010),
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Rozwój Laboratorium OZE na PPAR» wspólnie z Politechniką Krakowską
w ramach projektu „Polska pomoc zagraniczna” MSZ (2011),
l Wsparcie przedsiębiorczej aktywności kobiet na obszarach wiejskich»
wspólnie z Zakładem Doradztwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
w ramach programu RITA (2012).
W okresie 2009–2011 Połtawska Państwowa Akademia Rolnicza otrzymywała
wyróżnienia Ambasady Polskiej w Ukrainie za najlepsze prezentacje projektów.
Kilka razy były wyróżnione prezentacje projektów na różnych konferencjach,
w tym przez Fundację Poszanowania Energii w Gdańsku (grudzień 2010), na Politechnice Krakowskiej (kwiecień 2011), w Sejmie RP (maj 2011), w Europarlamencie w Brukseli (czerwiec 2011), na Konferencji z okazji 10-lecia Programu
Kirklanda w Warszawie (lipiec 2011), na spotkaniu administracji Województwa
Połtawskiego i Prowincji Wejfan w mieście. Wejfan (Chiny, czerwiec 2012), na
Forum Ekonomicznym w Krynicy (wrzesień, 2012).
Jeden z ostatnich ciekawych projektów pt. „Wsparcie przedsiębiorczej aktywności kobiet na obszarach wiejskich” (programu RITA) – pomógł zwrócić
szczególną uwagę na to, że na obszarach wiejskich w Ukrainie faktycznie nie
rozwija się mała przedsiębiorczość, szczególnie wśród kobiet. Bardzo często nie
mają one pracy w dziedzinie rolniczej i nic innego nie potrafią prowadzić. Przy
pomocy polskich trenerów zwrócono uwagę, że praktycznie nie ma ośrodków
agroturystycznych i ośrodków rękodzieła na wsi ukraińskiej, chociaż Ukraina ma
w tym zakresie duże możliwości.
l

e-mail: kalinichenko_a@ukr.net
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Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa

KOMUNIKOWANIE I DORADZTWO W TURYSTYCE WIEJSKIEJ1
1. Wstęp
Agroturystyka jest istotnym elementem wpływającym na rozwój obszarów
wiejskich. Aktywność ta zdobywa coraz więcej zwolenników. Obejmuje działania, które dotyczą organizacji pobytu turystów przez rolników i ich rodziny we
własnym gospodarstwie. Bardzo cenne są wszelkie spotkania zaangażowanych
w organizację tej działalności, wspólna wymiana doświadczeń, trudności i pomysłów. Jedną z takich okazji jest odbywające się Sympozjum Agroturystyczne,
odbywające się ostatnio co 2 lata. XV Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne, które odbyło się w dniach 9–11 września 2013 roku, było okazją do wymiany
doświadczeń i zaprezentowania wyników badań prowadzonych przez środowiska
zajmujące się problematyką turystyki wiejskiej. Ideą tegorocznego spotkania było
podjęcie dyskusji o przyszłości agroturystyki w kontekście prognoz ekonomiczno-społecznych dla obszarów wiejskich oraz przemian związanych ze Wspólną
Polityką Rolną 2014–2020.
Organizatorem sympozjum było Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Krakowie w partnerstwie z: Katedrą Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa SGGW w Warszawie, Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”,
Lokalną Grupą Działania „Zielone Mosty Narwi” oraz Mazowiecką Regionalną
Organizacją Turystyczną. Było to Jubileuszowe spotkanie, nad którym patronat
1 Sprawozdanie z XV Ogólnopolskiego Sympozjum Agroturystycznego, do którego opracowania

wykorzystano technikę obserwacji uczestniczącej oraz publikację pokonferencyjną „Komunikowanie i doradztwo w turystyce wiejskiej – wydawnictwo pokonferencyjne XV Ogólnopolskiego
Sympozjum Agroturystycznego”, Wyd. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział
w Krakowie, Kraków 2013.
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honorowy objął: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Katarzyna Sobierajska, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik oraz Wojewoda Mazowiecki
Jacek Kozłowski.
W sesji plenarnej wygłoszono cztery referaty. Zmianom, jakim ulegają postawy i zachowania nabywców na rynku pod wpływem rozwoju nowych mediów,
było poświęcone bardzo interesujące wystąpienie Prof. Magdaleny Kachniewskiej,
w którym wskazała m. in. na skuteczność narzędzi funkcjonowania przedsiębiorców turystycznych w środowisku marketingu Web 2.0. Na niespójność wizerunku medialnego agroturystyki oraz malejące zainteresowanie mediów masowych
turystyką zwrócił uwagę także Wiesław Czerniec, prezentując narzędzia komunikacji z rynkiem stosowane przez Polską Federację Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”.
Kolejne wystąpienia były skoncentrowane wokół problematyki instytucjonalnych uwarunkowań turystyki wiejskiej ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia doradztwa rolniczego. Dr Leszek Strzembicki podkreślił rolę publicznego
doradztwa rolniczego w rozwoju działalności agroturystycznej. Jako czynnik rozstrzygający o konkurencyjności agroturystyki wskazał na jakość zasobów ludzkich, potrzebę prowadzenia efektywnych szkoleń i inwestycję w kapitał ludzki.
Praktyczne aspekty funkcjonowania Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zaprezentowała Danuta Arcipowska, która przedstawiła przykłady działań
edukacyjnych, doradczych i wdrożeniowych realizowanych na przestrzeni ostatnich 20 lat.
Za szczególnie cenne uczestnicy uznali warsztaty tematyczne: „Klient nasz
fan”, „Instytucje i organizacje w turystyce wiejskiej”, „Popularyzowanie turystyki wiejskiej w mediach”, „Moda na Mazowsze” i „Kreowanie marki w turystyce
wiejskiej”. Dyskusje warsztatowe zakończyły się wnioskami o charakterze praktycznych wskazówek, które zostały szczegółowo scharakteryzowane w publikacji
pokonferencyjnej „Komunikowanie i doradztwo w turystyce wiejskiej – wydawnictwo pokonferencyjne XV Ogólnopolskiego Sympozjum Agroturystycznego”.

2. Warsztaty tematyczne
Wynikiem warsztatu „Klient nasz fan” były wnioski oraz porady dla twórców
stron social media (SM). Zwrócono uwagę na rolę SM w nawiązywaniu relacji, budowaniu sieci, analizie potrzeb i szukaniu najwierniejszych „promotorów” marki.
W czasie warsztatu w sposób szczególny zwrócono uwagę na to, aby nie traktować
SM jako sposobu nachalnej sprzedaży. Podkreślono, jak ważna w tym obszarze
staje się oryginalność, a nie kopiowanie cudzych pomysłów, które rzadko przyno-
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szą pożądany efekt. Wiele uwagi poświęcono również relacji SM i obsługi klienta.
Aktywności takie jak np. zamieszczanie grafiki z ciekawymi sentencjami odpowiadającymi większości osób, historii w formie komiksu, wklejanie zabawnych
zdjęć i rysunków, mogą zapewnić wysoką liczbę udostępnień i stanowić istotny
czynnik wpływający na wzrost zainteresowania. Przedstawiono bardzo wiele pomysłów do zastosowania w tym obszarze. Wyszczególniono korzyści zarówno dla
turystów, jak i innych użytkowników mediów społecznościowych.
Również owocne było spotkanie warsztatowe „Instytucje i organizacje w turystyce wiejskiej”. Główną konkluzją było podkreślenie problemu w samym definiowaniu pojęcia agroturystyki, które jest zbyt szerokie, wprowadzające nieścisłości
w procesie komunikowania. Dostrzeżono między innymi nadużycia dotyczące
obiektów, które nie powinny być definiowane jako usługi agroturystyczne, zmianę pozycjonowania agroturystyki w świadomości potencjalnych konsumentów
z „taniej” na „ciekawą” oraz potrzebę tworzenia ofert tematycznych i produktów
sieciowych. Niezwykle ważna konkluzja dotyczyła uspójnienia polityki turystycznej w zakresie turystyki wiejskiej i agroturystyki. Sukces w działalności agroturystycznej można osiągnąć wyłącznie poprzez poprawę współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, a jednostkami odpowiedzialnymi za rozwój obszarów
wiejskich. Zaproponowane zmiany mają w przyszłości doprowadzić do poprawy:
opłacalności, atrakcyjności i konkurencyjności agroturystyki, ujednolicania zasad
funkcjonowania rynku, współpracy pomiędzy kwaterodawcami. Uczestnicy jako
odpowiedzialne za zmiany na rynku turystycznym wskazali następujące instytucje i organizacje: MRiRW, MF, MSiT, ARiMR, PFTW „GG”, samorząd lokalny,
stowarzyszenia agroturystyczne, LGD, ODR.
Podczas warsztatu „Popularyzowanie turystyki wiejskiej w mediach”, ujawniły
się potrzeby edukacyjne w obszarze komunikacji z mediami. Tradycyjne media
elektroniczne i drukowane tracą na rzecz funkcji wypełnianych przez Internet.
Coraz trudniej jest zbudować dużą i lojalną widownię. Ludzie, w szczególności
młodzi i wykształceni, są przyzwyczajeni do szybkiego sięgania po informację
oraz korzystania z zasobów sieci wtedy, kiedy mają na to ochotę. Koniecznym
staje się zatem dywersyfikacja strategii medialnej, czyli obecność w mediach różnego zasięgu, zarówno tradycyjnych i nowych, elektronicznych i drukowanych
w zależności od grupy docelowej. Zauważono, że możliwości popularyzowania
turystyki wiejskiej byłyby znacznie większe, gdyby powstał polski kanał tematyczny podróżniczo-krajoznawczy. Pojawiłyby się wtedy w większej skali audycje polskiej produkcji przedstawiające atrakcyjność turystyczną Polski. Dobrym
rozwiązaniem mogłaby być produkcja audycji, która zawiera w sobie elementy
budzące zainteresowanie widzów, a mianowicie informacja, rozrywka oraz element serialowy. Byłaby to zapewne kosztowna produkcja, ale z wykorzystaniem
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wizerunku osobowości znanych mogłaby zbudować widownię na zadawalającym
poziomie. Wskazano również na potrzebę współpracy pomiędzy organizatorami turystyki wiejskiej w celu uruchamiania kampanii społeczno-promocyjnych,
z uwagi na konieczność sfinansowania tego typu działań oraz wsparcie instytucji
centralnych w organizowaniu działań medialnych i promocyjnych. Podkreślono
również ogromne znaczenie szkoleń z zakresu turystyki wiejskiej dla dziennikarzy interesujących się tą problematyką, ale także dla kwaterodawców w zakresie
budowania relacji z mediami tradycyjnymi i nowymi. Skutecznym działaniem
z zakresu promocji turystyki wiejskiej może być także zastosowanie product placement, a w szczególności city placement, a w związku z tym dotarcie do producentów seriali i zainteresowanie ich turystyką wiejską.
„Moda na Mazowsze” – to nie tylko tytuł warsztatu, ale również modelowy
przykład współpracy różnych podmiotów działających na rynku turystyki wiejskiej i pierwszy w Polsce regionalny projekt ekonomii społecznej. Celem projektu
jest sieciowanie partnerów w celu sprzedaży produktów i usług pod wspólnym
hasłem „Moda na Mazowsze” – tu każdy może stworzyć coś dla siebie. W ramach
projektu powstaje profesjonalny portal sprzedażowo-promocyjny, w którym
uczestnicy systemu będą mogli promować i sprzedawać swoje usługi oraz produkt. Natomiast klient będzie mógł komponować pobyt i wypoczynek na Mazowszu.
Z kolei warsztat „Kreowanie marki w turystyce wiejskiej” poświęcono zagadnieniom kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej, która jest pierwszym etapem wprowadzenia Europejskiego Znaku „Turystyka wysokiej jakości”. Zwrócono uwagę na
potrzebę szczegółowej kontroli i standaryzacji oferowanych usług, kształtowaniu
pozytywnego wizerunku na rynku ofert. W Polsce instytucją, prowadzącą działania na rzecz promocji i rozwoju polskiej turystyki obszarów wiejskich jest Polska
Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Kwatery posiadające aktualną ocenę Polskiej Federacji Turystyki „GG” gwarantują odpowiednio wysoką
jakość usług i są chętniej odwiedzane przez gości, natomiast kwaterodawca zyskuje prawo do zamieszczania oferty w materiałach promocyjnych PFTW „GG” oraz
prawo do posługiwania się znakami Federacji przez okres 4 lat.
Uczestnicy Sympozjum mieli również sposobność uczestniczyć w tematycznych wyjazdach studyjnych:
l Sieciowe produkty turystyki wiejskiej (okolice Siedlec);
l Dziedzictwo kulturowe w turystyce wiejskiej” (Kurpie);
l Specjalizacja oferty agroturystycznej w kierunku usług edukacyjnych
(okolice Płocka).

Komunikowanie i doradztwo w turystyce wiejskiej

105

3. Wnioski
W ostatnim dniu konferencji zorganizowano sesję dyskusyjną poprzedzoną
prezentacją wyników ekspertyzy MRiRW nt. „Potencjału produktów turystyki
wiejskiej w Polsce i ich konkurencyjności na regionalnym, krajowym i zagranicznym rynku usług turystycznych” oraz wybranych działań LGD z woj. mazowieckiego i stowarzyszeń agroturystycznych. W ramach sesji przedstawiono także
sprawozdanie z prac grup warsztatowych Podczas dyskusji plenarnej kończącej
sympozjum sformułowano kilka kluczowych rekomendacji istotnych dla dalszego rozwoju sektora turystyki wiejskiej, szczególnie w perspektywie programowania 2014 – 2020. Dlatego za zadanie priorytetowe uznano rozpoczęcie prac nad
wypracowaniem nowego programu rozwoju turystyki wiejskiej w Polsce, a rolę
koordynatora tych działań powierzono Centrum Doradztwa Rolniczego, Oddział
w Krakowie. Kolejne rekomendacje dotyczyły takich zagadnień jak:
l zintensyfikowanie prac zmierzających do stworzenia produktów
markowych turystyki wiejskiej w Polsce,
l wprowadzenie skuteczniejszych działań promocyjnych m.in. poprzez
uwzględnienie tych, które odpowiadają stylowi życia współczesnego
prosumenta oraz zaangażowanie i współpraca podmiotów działających
na rynku turystyki wiejskiej w budowanie relacji z mediami i kreowanie
wizerunku,
l prowadzenie ustawicznych badań rynku w celu poprawy efektywności
działań podmiotów turystyki wiejskiej,
l wsparcie ze strony systemu doradztwa publicznego, ale zarazem partnerska
współpraca z podmiotami turystyki wiejskiej, organizacjami i instytucjami
oraz interdyscyplinarnym środowiskiem naukowym,
l zmiany w systemie szkoleń i doradztwa w zakresie turystyki wiejskiej.
Uczestnicy sympozjum otrzymali również monografię naukową pt. „Komunikowanie i doradztwo w turystyce wiejskiej” pod redakcją naukową prof. Krystyny
Krzyżanowskiej, w której można znaleźć szczegółowe omówienie zagadnień dyskutowanych podczas sympozjum.
LITERATURA
1. Zespół redakcyjny: E.Kmita-Dziasek, K. Drąg, E. Jaska, K. Kieljan, K. Markiewski, A.Somorowska, L. Strzembicki (2013): „Komunikowanie i doradztwo w turystyce wiejskiej
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e-mail: agnieszka_werenowska@sggw.pl
ewa_jaska@sggw.pl

106

ZAGADNIENIA DORADZTWA ROLNICZEGO NR 1/2014

NOWOŚCI WYDAWNICZE
„Wybrane kierunki badań Katedry Hodowli Trzody Chlewnej UTP w Bydgoszczy”. Praca zbiorowa pod redakcja Prof. Dr hab. Wojciecha Kapelańskiego, Wydawca: Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2013, s. 148.
Książka stanowi naukowy opis wybranych dokonań badawczych Zespołu
Katedry Hodowli Trzody Chlewnej UTP w Bydgoszczy na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Badania dotyczyły m. in. oceny jakości mięsa wieprzowego, doskonalenia mięsności świń na terenie Pomorza i Kujaw, genetycznego
kształtowania jakości tusz i mięsa świń, użytkowania rzeźnego młodych knurków, skutecznego sterowania funkcjami rozrodczymi i użytkowością loszek, czy
wykorzystania dzika w krzyżowaniu ze współczesnymi rasami świń. Opisane
szczegółowo wyniki badań mogą być inspiracją dla hodowców w nowoczesnym
i ekonomicznym ustawianiu hodowli trzody chlewnej w ich gospodarstwie, mogą
też pomóc w rozwiązaniu występujących problemów np. z żywotnością prosiąt
czy ich podatnością na choroby.
Opracowanie adresowane do wszystkich osób zainteresowanych problematyką hodowli zwierząt gospodarskich, a w szczególności trzody chlewnej.
„Działalność kształceniowa publicznych rolniczych organizacji doradczych” –
Opracowanie: Wenancjusz Kujawiński, Wydawca: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu, Poznań 2013, s. 129.
Książka zamyka serię czterech podręczników autorstwa Wenancjusza Kujawińskiego kierowanych do osób chcących pozyskać lub poszerzyć swą wiedzę
w zakresie działalności doradczej. W przedmiotowej pracy autor przybliża własną
koncepcję działalności doradczej, spójną z wcześniej wypracowanymi przez niego
koncepcjami, prezentuje jej metodyczne podstawy i odnosi do właściwej teorii,
jaką jest aktualnie tworzona teoria pozaszkolnego kształcenia rolników. Ponadto,
wskazuje miejsce teorii pozaszkolnego kształcenia rolników w strukturze nauk
pedagogicznych, a także prezentuje własną propozycję próbującą uporządkować
zbiór podstawowych pojęć pedagogicznych. Stanowi ona podstawę do dalszego
doskonalenia typologii pojęć pedagogicznych, a co najważniejsze pozwala skutecznie komunikować się wszystkim szczeblom tworzącym publiczną rolniczą
instytucję doradczą.
Pozycja skierowana do pracowników doradztwa rolniczego, naukowców,
a także osób spoza branży zainteresowanych tą tematyką.

Wskazówki dla autorów
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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: 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. Prosimy 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 należy 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
„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.

