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ROMA RYŚ-JUREK
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

POZYCJA POLSKIEGO ROLNICTWA W UNII EUROPEJSKIEJ
Nadesłany: 26.01.2016

Zaakceptowany do druku: 28.04.2016

1. Wstęp
Od lat Polska zajmuje 1. miejsce pośród krajów Unii Europejskiej ze względu na
ludność aktywną zawodowo w rolnictwie. Udział polskich rolników w liczbie
osób zajmujących się tą działalnością w Unii wynosi ok. 28%, tak więc prawie co
trzeci europejski rolnik jest Polakiem. Przy czym polscy rolnicy gospodarują na
ok. 8% unijnych użytków rolnych, co daje Polsce 5. miejsce w UE w 2012 roku.
Ponadto od dawna Polacy znajdują się w pierwszej trójce unijnych producentów
żyta (ok. 33% unijnej produkcji przypada Polsce), owsa (ok. 18%), ziemniaków
(ok. 17%), buraków cukrowych (ok. 11%), jabłek (ok. 25%) i tytoniu (ok. 14%),
a w pierwszej piątce pod względem produkcji pszenicy (ok. 6%), jęczmienia (ok.
8%), rzepaku i rzepiku (ok. 10%), mięsa (ok. 8%) oraz mleka krowiego (ok. 8%)
[Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2014, 422].
Dzięki integracji z Unią Europejską (UE) zwiększyło się wyraźnie wydatkowanie środków na sektor rolnictwa w Polsce, co jest główną przyczyną skoku cywilizacyjnego w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Odzwierciedlają go przede
wszystkim malejący dysparytet dochodów rolniczych, wyposażenie infrastrukturalne obszarów wiejskich i rosnąca efektywność alokowanych zasobów [Czyżewski, Matuszczak 2014, 37]. Dlatego sytuacja rolnictwa jest ważnym zagadnieniem,
gdyż w miarę rozwoju gospodarczego, rolnictwo nie może rozwijać się bez strumieni środków, które płyną do niego z zewnątrz, a z drugiej strony gospodarka narodowa potrzebuje nowoczesnego i wydajnego rolnictwa [Baer-Nawrocka,
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Mrówczyńska-Kamińska 2015, 5]. Z tego też powodu porównywanie sytuacji
polskiego rolnictwa w odniesieniu do ogólnej sytuacji tego sektora w Unii Europejskiej jest zagadnieniem bardzo pożądanym, gdyż pozwala zmierzyć dystans
między polskim a unijnym rolnictwem, a także poziom rozwoju rolnictwa na tle
gospodarki i trajektorie rozwojowe.

2. Cel pracy i metodyka badań
Celem opracowania była ocena pozycji polskiego rolnictwa na tle Unii Europejskiej (UE), biorąc pod uwagę głównie produkcję i dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego, w latach 2005-2013. Lata te wybrano do badań ze względu na fakt,
że rok 2005 był pierwszym pełnym rokiem członkostwa Polski w UE, co stanowi
dobry punkt wyjścia do dalszych rozważań. Natomiast rok 2013 jest ostatnim rokiem z dostępnymi danymi Komisji Europejskiej i FADN w momencie wykonywania badań, czyli w styczniu 2016. Badania oparto również na danych Głównego
Urzędu Statystycznego.
Badanie opierało się na prezentacji wybranych kategorii ekonomiczno-finansowych opisujących sytuację produkcyjną i dochodową polskiego rolnictwa na tle
innych krajów UE w latach 2005-2013. W pierwszej części pracy przeanalizowano
sytuację polskiego rolnictwa. W drugiej części, pokazano znaczenie sektora rolnictwa dla gospodarek krajów unijnych. Ostatnią, trzecią część badania stanowiło pozycjonowanie wyników polskich gospodarstw rolnych na tle innych krajów
UE. Wykonano rankingi według produkcji ogółem, dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego oraz dochodu pomniejszonego o wartość subwencji.

3. Analiza polskiego rolnictwa na podstawie wybranych danych GUS
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), w polskim rolnictwie,
leśnictwie, łowiectwie i rybactwie w badanych latach pracowało ok. 15% społeczeństwa. W samym rolnictwie pracujących było od ok. 2 milionów 82 tysięcy
w 2005 roku do ok. 2 milionów 327 tysięcy osób w 2013 roku1. Ludzie ci użytkowali ok. 15,5 milionów ha (uśredniając dane dla 9 lat). Przy czym liczba indywidualnych gospodarstw rolnych powyżej 1 ha użytków rolnych w latach 2005-2013
systematycznie malała. W 2005 było ich ok. 1 milion 782 tysiące 300, a w 2013
1 Duża liczba pracujących w rolnictwie pozostaje w ścisłym związku przyczynowo-skutkowym
ze strukturą obszarową rolnictwa. Jej poprawa, a co za tym idzie wzrost potencjału gospodarstw rolnych i ich większe urynkowienie, związane jest ze zmniejszeniem liczby podmiotów. Proces ten wiąże
się ściśle ze zmianami w poziomie zatrudnienia i ogólnym wzrostem gospodarczym. Zmiany w tym
zakresie stanowią podstawowy warunek korzystnej sytuacji ekonomicznej w sektorze oraz wzrostu
konkurencyjności na rynku krajowym i międzynarodowym [Baer-Nawrocka i Poczta 2014, 114].
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roku funkcjonowało ok. 1 miliona 391 tysięcy100 gospodarstw, co oznacza spadek o ok. 22% w ciągu 9 lat (tabela 1).
Tabela 1
Wybrane cechy charakteryzujące polskie rolnictwo w latach 2005-2013
Wyszczególnienie

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Odsetek pracujących
w rolnictwie, leśnictwie,
łowiectwie i rybactwie

15,5

15,7

15,2

14,5

14,6

15,6

15,4

15,5

15,6

Pracujący w rolnictwie
w tys. osób
Użytki rolne w mln ha
Liczba indywidualnych
gospodarstw rolnych
powyżej 1 ha UR w tys. szt.

2 082,2 2 092,9 2 079,5 2 074,1 2 070,6 2 326,2 2 325,1 2 325,7 2 326,7
15,9

16,0

16,2

16,2

16,1

14,9

15,1

15,0

14,6

1 782,3 1 806,4 1 804,1 1 806,5 1 765,9 1 480,2 1 614,9 1 452,9 1 391,1

Produkcja globalna rolnictwa 63 337
w mln zł

65 083

81 531

82 846

79 908

84 484 100 674 103 114 107 811

Wartość dodana brutto
w rolnictwie w mln zł

22 321

22 654

29 166

26 945

27 672

31 177

41 702

40 722

46 776

Nożyce cen produktówa)
(rok poprzedni = 100)

96,0

102,0

107,7

91,0

96,0

110,1

108,3

98,3

99,1

Nożyce cen produktówa)
(2005 = 100)

100,0

102,0

109,9

100,0

96,0

105,7

114,9

112,6

111,6

Nożyce cen produktówa)
(1995 = 100)

67,4

68,7

74,0

67,3

64,6

71,1

77,0

75,7

75,2

Wydatki budżetu państwa
ogółem w mln zł, w tym na:

208 133 222 703 252 324 277 893 298 028 294 894 302 682 318 002 321 345

– rolnictwo i łowiectwo
w mln zł

6 220

6 553

13 267

17 779

15 986

10 279

10 827

10 438

10 014

– rolnictwo i łowiectwo
w%

2,99

2,94

5,26

6,40

5,36

3,49

3,58

3,28

3,12

a)

Wskaźnik relacji cen produktów rolnych sprzedawanych do towarów i usług zakupywanych przez gospodarstwa
indywidualne w rolnictwie.

Źródło: Opracowanie i obliczenia własne na podstawie: Rocznik Statystyczny Rolnictwa, (2007), GUS, Warszawa, 172-173; (2009), 37, 41, 91, 114, 135, 214; (2010),
114, 219; (2012), 105, 148, 171, 250; (2013), 103; (2014) 36-37, 40-41, 113, 149, 174,
254; Rolnictwo… (2007) GUS, Warszawa, 135; (2008), 137; (2009), 137; (2010), 140;
(2012), 148; (2013), 149; (2014), 154.

W tym samym czasie produkcja globalna polskiego rolnictwa wzrosła z 63 miliardów 337 milionów zł w 2005 roku do 107 miliardów 811 milionów zł
w 2013 roku, a wartość dodana brutto w rolnictwie zwiększyła się z 22 miliardów
321 milionów zł do 46 miliardów 776 milionów zł (tabela 1). Dla produkcji globalnej był to wzrost o ponad połowę, a dla wartości dodanej brutto powiększenie
było ponad dwukrotne w ciągu 9 analizowanych lat.
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Co ciekawe, przez większość badanego okresu wskaźnik relacji cen („nożyce
cen” – rok poprzedni = 100) kształtował się niekorzystnie2. W 2013 roku obniżył
się do poziomu 99,1. Podobnie jak w latach: 2005, 2008-2009, oraz 2012 był niekorzystny dla rolnictwa. Gdy przeliczy się nożyce cen w stosunku do 2005 roku,
to tylko w 2009 roku spadł on poniżej 100. Jednakże rozpatrując go w stosunku
do 1995 roku – który był wyjątkowo korzystny w rolnictwie, zawierał się w analizowanym okresie między 67,4 a 75,2 (tabela 1). Pogarszanie się tego indeksu
oznacza spadek siły nabywczej rolników, co oznacza, że w badanych latach nie
powiększyli swej siły nabywczej w stosunku do 1995 roku. Taka sytuacja może
wpływać na podejmowane przez rolników działania mające na celu ograniczenie
produkcji, co z kolei oznaczać może spadek dochodów rolników. Nieuniknione
jest więc wsparcie rolnictwa z budżetu państwa. Wydatki budżetowe ogółem i wydatki na rolnictwo i gospodarkę żywnościową w Polsce w latach 2005-2013 zwiększały się (tabela 1). W 2005 roku wydatki na rolnictwo i gospodarkę żywnościową
wynosiły 6 miliardów 220 milionów zł, a w 2013 aż 10 miliardów 14 milionów zł.
Natomiast ich udział w wydatkach budżetowych był zmienny w badanym okresie. Najniższy (poniżej 3,5%) miał miejsce w latach 2005-2006, 2010 i 2012-2013,
a najwyższy (powyżej 5%) wystąpił w latach 2007-2009 (tabela 1)3.

4. Znaczenie rolnictwa w poszczególnych krajach UE
Drugi etap badań stanowiło określenie znaczenia rolnictwa w gospodarce poszczególnych krajów UE. Dane do badań zaczerpnięto z Raportów Komisji Europejskiej [Agriculture in the European… 2006; 2007; 2013] i dotyczyły lat: 2005
i 20124. Udział sektora rolnictwa w krajach UE w tworzeniu PKB wynosił przeciętnie ok. 1,2% w 2012 roku, a Unia Europejska od lat jest eksporterem netto
produktów rolnych. Polska, obok Bułgarii, Estonii, Grecji, Hiszpanii, Litwy, Rumunii i Węgier, znajduje się w gronie państw o udziale rolnictwa w PKB przekraczającym 2%5. Według danych dla 2012 roku, udział importu produktów rolnych
2 Warto tu odwołać się do wyników J. Wilkina [2014, 12], który zwraca uwagę na fakt, że od
pierwszych lat transformacji systemowej (1990, 1991) rolnictwo i ludność wiejska ponoszą szczególnie duże koszty i ciężary tego procesu.
3 Po roku 2009 sytuacja uległa zmianie, ale głównie z rachunkowego punktu widzenia –nastąpiła zmiana w funkcjonowaniu budżetu rolnego, gdyż Bank Gospodarstwa Krajowego przejął obsługę utworzonego 1.01.2010 roku budżetu Środków Europejskich [Czyżewski i Matuszczak 2012,
9; 2014, 38-39].
4 Badanie wykonywano w styczniu 2016 roku i na ten czas były to najbardziej aktualne dane
Komisji Europejskiej.
5 Obniżanie się udziału rolnictwa w PKB jest zjawiskiem charakterystycznym dla gospodarek
wysokorozwiniętych [MRiRW 2014, 2].
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w imporcie ogółem wyższy niż 10% miały: Cypr, Dania, Grecja, Holandia, Irlandia, Litwa, Łotwa, Portugalia i Słowenia (tabela 2). W tym samym roku ponad
10% udziału eksportu produktów rolnych w eksporcie ogółem odnotowały takie kraje, jak: Bułgaria, Cypr, Dania, Grecja, Hiszpania, Holandia, Francja, Irlandia, Litwa, Łotwa, Polska i Węgry (tabela 2). Można też zauważyć, że w polskich
gospodarstwach domowych na żywność, napoje i tytoń wydaje się ponad 20%
wydatków ogółem – tak, jak i w gospodarstwach: czeskich, estońskich, greckich,
litewskich6, łotewskich, słowackich, słoweńskich i węgierskich (tabela 2). Dzieje
się tak dlatego, że w tych państwach zarobki są relatywnie niższe.
Tabela 2
Wybrane dane o rolnictwie według krajów UE dla roku 2005 i 2012 (%)
Udział rolnictwa
w Produkcie
Krajowym
Brutto

Udział importu
produktów
rolnych
w imporcie
ogółem

Udział exportu
produktów
rolnych
w exporcie
ogółem

2005

2012

2005

2005

UEb)

1,3

1,2

6,0

5,7

BE

0,8

0,6

7,1

8,8

BG

b.d.

4,2

b.d.

CZ

1,0

0,9

4,3

DK

1,2

1,5

DE

0,6

0,6

EE

1,9

Kraje

Udział wydatków na konsumpcję
żywności, napojów i tytoniu
w wydatkach ogółem
na konsumpcję w gospodarstwach
domowych

2012

2005

2011a)

6,1

6,8

15,8

16,5

4,9

9,7

17,1

16,9

9,4

b.d.

16,6

b.d.

26,6

6,3

3,9

4,8

23,5

23,9

7,8

12,8

19,7

19,2

15,7

14,9

4,7

8,3

2,4

6,0

14,3

14,7

2,1

5,1

9,3

4,4

8,1

26,3

28,3

2012

%

IE

1,3

1,1

3,5

14,3

11,6

16,5

13,4

15,8

EL

4,7

2,8

6,2

11,9

19,9

17,0

19,6c)

20,6

ES

2,8

2,1

8,0

9,8

9,6

15,0

16,9

16,9

FR

1,3

1,6

4,7

8,4

8,3

13,5

16,5

16,6

IT

1,9

1,6

6,1

9,6

5,3

8,2

17,1

17,0

CY

2,5

1,9

9,4

16,7

20,1

16,9

20,2

17,3

LV

2,2

1,4

6,5

14,3

9,5

18,9

28,6

27,3

LT

2,9

3,5

4,1

12,3

9,2

17,4

35,1

b.d.

LU

0,3

0,3

1,3

9,0

1,1

6,7

19,0

16,9

HU

2,7

2,7

2,5

6,3

10,7

10,3

23,5

24,7

MT

1,3

0,8

6,5

9,4

5,4

3,7

19,4

18,2

6 Prawdopodobnie, gdyż nie ma danych, ani dla roku 2010, ani 2011, a stan na 2009 rok wynosi
32,5% [Agriculture in the European… 2011, 50].
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Kraje

Udział rolnictwa
w Produkcie
Krajowym
Brutto

Udział importu
produktów
rolnych
w imporcie
ogółem

Udział exportu
produktów
rolnych
w exporcie
ogółem

2005

2005

2005

2012

2012

Udział wydatków na konsumpcję
żywności, napojów i tytoniu
w wydatkach ogółem
na konsumpcję w gospodarstwach
domowych

2012

2005

2011a)

%

NL

1,7

1,4

8,8

11,0

14,7

15,1

13,4

14,8

AT

1,0

1,0

4,5

7,9

4,6

7,8

13,4

13,4

PL

2,5

2,4

6,3

8,3

11,8

11,6

25,2

25,3

PT

1,7

1,3

11,9

13,4

9,1

9,9

b.d.

20,3

RO

b.d.

4,7

b.d.

8,9

b.d.

9,3

b.d.

b.d.

SI

1,8

1,1

7,6

10,1

5,8

6,8

18,8

20,4

SK

1,2

0,8

2,8

7,1

2,9

6,1

23,5

22,3

FI

0,9

0,9

2,4

7,9

2,8

4,2

17,8

17,2

SE

0,4

0,5

4,1

7,8

3,0

3,7

15,8

15,6

UK

0,4

0,5

6,0

8,8

4,8

6,2

12,9c)

12,7

a) brak danych dla roku 2012, zastąpiono danymi dla roku 2011.
b) w 2005 roku UE-25, w 2011 i w 2012 UE-27.
c) brak danych dla roku 2005, zastąpiono danymi dla roku 2004.
BE – Belgia, BG – Bułgaria, CZ – Czechy, DK – Dania, DE – Niemcy, EE – Estonia, IE – Irlandia, EL – Grecja, ES
– Hiszpania, FR – Francja, IT – Włochy, CY – Cypr, LV – Łotwa, LT – Litwa, LU – Luksemburg, HU – Węgry, MT –
Malta, NL – Holandia, AT – Austria, PL – Polska, PT – Portugalia, RO – Rumunia, SI – Słowenia, SK – Słowacja, FI
– Finlandia, SE – Szwecja, UK – Wielka Brytania.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Agriculture in the European… 2006;
2007; 2013, 51.

Obserwując dynamikę dochodu rolniczego w przeliczeniu na jednostkę nakładu pracy AWU7, można stwierdzić, że w 2013 roku w porównaniu do roku
2005, wzrost tego wskaźnika o ok. 70% wystąpił w Czechach, Danii, Estonii, na
Litwie, w Polsce, na Słowacji i Węgrzech (tabela 3). Natomiast zmniejszył się lub
nie zmienił (gdy wzrost był mniejszy niż 1,5%) w Chorwacji, na Cyprze, w Irlandii, Luksemburgu, na Malcie, w Słowenii i we Włoszech (tabela 3).

7 AWU - jednostka przeliczeniowa nakładu pracy w osobach pełnozatrudnionych = 2 120
godz./rok [Wyniki Standardowe… 2014, 16].
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Dynamika dochodu rolniczego na roczną jednostkę pracy
AWU (2005=100)

Tabela 3

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

UE-28

100,0

104,2

115,7

112,5

102,3

120,6

130,6

130,8

129,2

BE

100,0

123,1

132,5

106,8

137,9

172,4

107,1

126,1

127,2

BG

100,0

96,9

98,8

159,2

111,4

121,9

130,0

142,3

142,0

CZ

100,0

105,2

109,4

129,3

105,9

125,0

170,1

169,0

172,2

DK

100,0

112,8

113,9

65,2

66,6

116,1

127,2

169,6

177,2

DE

100,0

108,8

135,1

143,6

105,0

118,6

129,8

140,8

126,7

EE

100,0

100,0

140,1

109,8

92,5

154,1

190,8

213,1

176,5

IE

100,0

81,9

90,7

83,8

63,9

70,5

88,4

82,4

83,4

EL

100,0

95,9

103,9

104,7

123,6

115,4

111,5

112,8

107,5

ES

100,0

95,5

107,4

91,1

91,6

101,4

99,3

101,8

112,0

FR

100,0

111,9

122,6

107,1

89,4

122,5

132,3

136,8

114,3

HR

100,0

116,2

120,3

138,2

131,9

120,8

115,0

97,9

82,0

IT

100,0

97,4

96,7

97,9

93,4

82,1

96,9

92,6

100,9

CY

100,0

90,0

90,1

85,7

89,8

91,8

68,3

94,6

101,3

LV

100,0

130,0

135,9

114,8

102,5

131,9

135,6

152,8

142,3

LT

100,0

88,9

133,2

123,4

105,9

120,2

153,4

191,6

179,5

LU

100,0

105,3

134,0

97,8

63,7

61,7

76,1

87,8

90,0

HU

100,0

107,3

115,8

152,6

103,7

122,4

181,4

168,5

175,4

MT

100,0

97,8

95,2

88,6

98,8

93,2

79,2

76,9

82,1

NL

100,0

123,0

121,7

104,5

84,0

110,4

100,2

108,4

120,7

AT

100,0

112,9

128,0

126,8

97,4

114,8

134,6

124,6

113,6

PL

100,0

110,7

136,2

118,9

133,9

153,3

182,0

169,4

169,1

PT

100,0

98,2

95,9

100,8

91,3

103,9

92,8

102,0

106,6

RO

100,0

99,3

76,8

114,4

97,1

122,2

157,5

123,0

135,7

SI

100,0

97,4

109,5

97,2

92,4

100,4

112,7

95,2

94,2

SK

100,0

122,1

128,9

143,5

110,5

168,5

200,0

225,3

217,3

FI

100,0

98,1

111,6

94,8

112,2

122,0

129,7

129,4

126,6

SE

100,0

111,2

135,4

122,5

98,2

130,3

138,0

143,3

144,6

UK

100,0

104,1

110,8

139,0

140,5

135,4

152,4

138,8

146,5

BE – Belgia, BG – Bułgaria, CZ – Czechy, DK – Dania, DE – Niemcy, EE – Estonia, IE – Irlandia, EL – Grecja, ES
– Hiszpania, FR – Francja, HR – Chorwacja, IT – Włochy, CY – Cypr, LV – Łotwa, LT – Litwa, LU – Luksemburg,
HU – Węgry, MT – Malta, NL – Holandia, AT – Austria, PL – Polska, PT – Portugalia, RO – Rumunia, SI – Słowenia,
SK – Słowacja, FI – Finlandia, SE – Szwecja, UK – Wielka Brytania.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Agriculture in the European… 2013, 28.
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5. Rankingi gospodarstw w UE
Należy pamiętać, że sytuację dochodową rolników determinują nie tylko przychody osiągane z produkcji rolniczej, ale też koszty produkcji, dopłaty bezpośrednie i inne formy wsparcia możliwe do uzyskania w związku z użytkowaniem
gospodarstwa rolnego [Zróżnicowanie przestrzenne… 2014, 421]. Dlatego, aby
określić pozycję polskich gospodarstw rolnych w UE, zbadano wartość ich produkcji, dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego i jego wielkość bez subwencji
(rysunek 1-38). Zestawiono te wielkości w roku 2005 i 2013, korzystając z danych
FADN [2016].
Dane FADN [2016] są reprezentatywne dla 5 013 500 gospodarstw towarowych z 28 krajów Unii Europejskiej w 2013 roku, przy czym dla Polski jest to aż
720 630 gospodarstw. W 2005 roku próba reprezentowała 4 044 320 gospodarstw
z UE-25, w tym z Polski – 733 220 [FADN 2016]9.
Sporządzając ranking gospodarstw rolnych według wartości produkcji ogółem z gospodarstwa rolnego, zauważyć można, że w krajach UE-28 w 2013 roku
średnio wynosiła ona 70 346 euro/1 gospodarstwo i była o prawie 10 000 euro
wyższa niż w 2005 roku (rysunek 1). W badanych latach najwyższą produkcję
uzyskiwały gospodarstwa ze Słowacji, Holandii, Danii i Czech (powyżej 340 000
euro w 2013 roku oraz powyżej 230 000 euro w 2005 roku). Natomiast Polska znalazła się w obu zestawieniach na miejscu 23-cim z wynikami: 31 390 euro w 2013
i 20 356 euro w 2005 (rysunek 1).
Z klasyfikacji gospodarstw według średniego dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego wynika, że średni jego poziom w UE-28 w 2013 roku wynosił 17 903
euro/1 gospodarstwo, a w 2005 roku 17 872 euro (rysunek 2). Najwyższe wyniki w
badanych latach (dochód od ok. 30 000 euro) uzyskały gospodarstwa z: Holandii,
Belgii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Luksemburga i Francji oraz z Danii i Czech.
Dwa ostatnie kraje awansowały do tej grupy w 2013 roku. Natomiast przeciętny
wynik Polski wyniósł w 2013 roku 9835 euro (23 miejsce na 28), a w 2005 roku
5 830 euro (22 miejsce na 25) (rysunek 2).

8 Skróty dla krajów jak pod tabelami 2-3.
9 Warto pamiętać, że gospodarstwa będące w polu obserwacji systemu FADN wytwarzają po-

nad 90 % wartości produkcji towarowej [FADN 2016].
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Rysunek 1
Ranking gospodarstw rolnych według wartości produkcji i kraju UE
w 2005 i w 2013 roku (euro/1 gospodarstwo rolne)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych FADN [2016].
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Rysunek 2
Ranking gospodarstw rolnych według wartości dochodu z rodzinnego
gospodarstwa rolnego oraz kraju UE w 2005 i w 2013 roku
(euro/1 gospodarstwo rolne)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych FADN [2016].
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Inne wyniki daje klasyfikacja według wartości dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego po odjęciu od niego otrzymywanej subwencji. Tak liczony, najwyższy dochód w 2013 roku i w 2005 osiągnęły gospodarstwa z Holandii i Belgii
(powyżej 32 000 euro w 2013 i powyżej 27 000 euro w 2005), przy średniej unijnej
wynoszącej dla tych lat odpowiednio: 6802 euro i 6604 euro (rysunek 3). Polska
znalazła się w 2013 roku na pozycji 15-tej z wynikiem 3851 euro, a w 2005 na 9-tej
z wynikiem 3491 euro. Warto zwrócić uwagę na takie kraje jak: Słowacja, Czechy,
Finlandia, Szwecja i Słowenia, które w badanych latach miały ujemny dochód bez
subwencji. W 2013 do nich dołączyły: Bułgaria, Łotwa i Estonia w miejsce Węgier,
Wielkiej Brytanii i Danii z 2005 roku (rysunek 3).
Rysunek 3
Rankingi gospodarstw rolnych według wartości dochodu z rodzinnego
gospodarstwa rolnego bez subwencji i kraju UE w 2005 i w 2013 roku
(euro/1 gospodarstwo rolne)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych FADN [2016].

6. Podsumowanie
W konkluzji należy stwierdzić, że polskie rolnictwo zajmuje ważne miejsce
w polskiej i unijnej gospodarce. Co roku zwiększają się środki kierowane do tego
sektora, powiększa się w nim dochód. Badania wykazały, że średnie wyniki produkcyjno-dochodowe polskich gospodarstw rolnych poprawiły się w 2013 roku
w stosunku do 2005. Niestety nadal otwieramy 3-cią 10-tkę wśród krajów UE.
Warto więc zauważyć na koniec, że w budżecie UE na lata 2014-2020 Polska na
realizację Wspólnej Polityki Rolnej otrzyma 32,1 mld euro, czyli o ok. 12% więcej,
niż otrzymała w latach 2007-2013. Daje to realną szansę na kontynuację rozwoju
obszarów wiejskich i rolnictwa w Polsce [MRiRW 2014, 20].
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Celem artykułu było przedstawienie pozycji polskiego rolnictwa na tle Unii Europejskiej na podstawie produkcji i dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego w latach
2005-2013. Najpierw opisano sytuację polskiego rolnictwa, potem pokazano znaczenie
sektora rolnictwa dla gospodarek krajów UE. Na końcu, na podstawie rankingów, określono pozycję polskich gospodarstw rolnych w UE według wartości ich produkcji ogółem,
dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego oraz dochodu pomniejszonego o wartość
subwencji. Okazało się, że w 2013 roku Polska zajęła odpowiednio 23-cie, 23-cie i 15-te
miejsce według tych danych.
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importance of the agricultural sector to the economies of EU countries was showed. At
the end, on the basis of rankings, the position of the Polish agricultural farms in the EU
according to the value of their total production, family farm income and family farm income minus the subsidies were set out. It turned out that in 2013 Poland takes up 23-rd,
23-rd and 15th place according to these data.
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1. Wstęp
Znaczenie konkurencyjności rośnie w odniesieniu do wszystkich sektorów gospodarki, dotyczy to zatem również rolnictwa [Domańska, Nowak 2014, 29].
W rolnictwie bowiem, podobnie jak w całej gospodarce, przesłanką osiągnięcia
lepszych szans na rozwój w warunkach zmagań z innymi uczestnikami procesu
rynkowego jest wygrana w rywalizacji konkurencyjnej [Strojny 2012, 10]. Oceniając konkurencyjność poszczególnych podmiotów sektora rolnego w krajach
członkowskich Unii Europejskiej, należy zwrócić uwagę na specyficzne uwarunkowania jego rozwoju. Wyniki badań wielu autorów wskazują na znaczne zróżnicowanie poziomu rozwoju poszczególnych krajów członkowskich, w tym także
poziomu rozwoju rolnictwa [Serrão 2003, 14-20; Poczta i Fabisiak 2007, 110-117].
Różnice te dotyczą m.in. gospodarczego znaczenia rolnictwa, uwarunkowań
przyrodniczych, liczby i struktury gospodarstw rolnych, posiadanego potencjału
produkcyjnego, jak również efektywności jego wykorzystania.
Badanie konkurencyjności gospodarstw rolnych jest istotne zwłaszcza w warunkach dużej zmienności otoczenia, z jakimi mamy do czynienia w dobie globalizacji i w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Pozwala to bowiem
na wytyczanie kierunków rozwoju i poszukiwanie właściwych instrumentów
osiągania przewagi w stosunku do innych podmiotów.
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2. Konkurencyjność gospodarstw rolnych – ujęcie teoretyczne
Konkurencyjność jest cechą, którą można przypisać podmiotom/bytom prawie
wszystkich poziomów analizy w ekonomii [Gorynia, Jankowska 2008, 51]. Skutkuje to jednocześnie tym, że nie ma jednomyślności co do definiowania tego zjawiska, nie ma także uniwersalnej metody jego badania i oceny. Bogactwo definicji
tego pojęcia wynika także z faktu, że wywodzi się ono co najmniej z trzech nurtów
teorii ekonomii: teorii handlu międzynarodowego, teorii wzrostu gospodarczego
oraz mikroekonomii [Strojny 2010, 22]. W pierwszym ujęciu, konkurencyjność
rozpatrywana jest jako źródło osiągania korzyści z handlu przez poszczególne
narody. Teoria wzrostu gospodarczego odwołuje się do konkurencyjności przez
pryzmat zasobów czynników produkcji, efektywności ich wykorzystania, tempa i kierunku zmian strukturalnych oraz efektywności gospodarowania [Poczta,
Siemiński 2010]. Konkurencyjność na poziomie mikro dotyczy natomiast przedsiębiorstw, w przypadku sektora rolnego obejmuje gospodarstwa rolne. W ujęciu
mikroekonomicznym jest to zdolność do uzyskiwania przez przedsiębiorstwo
określonych rezultatów w zestawieniu z innymi podmiotami gospodarczymi
[Sipa 2007, 301]. Tóth [2012, 4] uznaje za konkurencyjne te gospodarstwa rolne,
które są w stanie generować zyski powyżej społecznie akceptowanego poziomu,
działając na wolnym, otwartym i konkurencyjnym rynku. Zróżnicowana struktura gospodarstw rolnych, zarówno pod względem posiadanego potencjału produkcyjnego, jak i rozmiarów oraz struktury produkcji, utrudnia prowadzenie analiz
i dokonywanie uogólnień na tym poziomie. Najbardziej właściwym punktem
odniesienia (cechą relatywną) wydają się być wybrane średnie cechy porównawcze dla całej zbiorowości gospodarstw rolnych w badanym kraju lub w innych
krajach [Nosecka i in. 2011, 18]. Warto jednocześnie podkreślić, że przedsiębiorstwa rolnicze z różnych krajów nie konkurują między sobą bezpośrednio, lecz
pośrednio [Ziętara 2014, 5]. Z konkurencyjnością mamy bowiem do czynienia
również wówczas, gdy poszczególne podmioty nie są stroną na rynku rolnym, ale
ich koszty produkcji mają zasadniczy wpływ na zdolność konkurencyjną produktów finalnych [Woś 2003].
O konkurencyjności mikroekonomicznej decyduje jakość posiadanych przez
przedsiębiorstwo zasobów oraz umiejętności zarządzających, dotyczące wykorzystania tych zasobów dla poprawy konkurencyjności podmiotu [Frączek 2009,
11]. Różnorodność czynników kształtujących konkurencyjność gospodarstw rolnych pozwala je sklasyfikować w grupę czynników zewnętrznych i wewnętrznych
względem badanego podmiotu. Podejście takie proponują m.in. Dobiegała-Korona i Kasiewicz [2000, 89], według których konkurencyjność przedsiębiorstwa na
rynku jest efektem synergicznego oddziaływania wielu czynników wewnętrznych,
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tkwiących w przedsiębiorstwie oraz mechanizmów i uwarunkowań zewnętrznych istniejących w otoczeniu. Cybulak i in. [2008, 9] są zdania, że zdolność
konkurencyjna rolnictwa i jego podmiotów kształtowane są w większym stopniu
przez zasoby wewnętrzne (np. stosowane technologie produkcji, zasoby czynników produkcji), niż przez rynek. Nie należy jednak tylko im przypisywać roli kreatora przewagi konkurencyjnej, bowiem ich wykorzystanie zależy w znacznym
stopniu od czynników zewnętrznych, które określają arenę konkurowania i jej
przebieg. Ponadto specyfika sektora rolnego wyraża się w ograniczonym instrumentarium konkurowania podmiotów tego sektora, a także w gorszej ich kondycji ekonomicznej w stosunku do podmiotów sektorów pozarolniczych. Sytuacja
ta w większym stopniu uzależnia kształtowanie ich pozycji konkurencyjnej od
uwarunkowań zewnętrznych.
Z uwagi na to, że pojęcie konkurencyjności odnosi się do różnych obiektów,
podmiotów i grup, wyodrębnia się określone poziomy jej analizy. Badania konkurencyjności mogą dotyczyć nie tylko omówionego wyżej poziomu mikro, ale
również mogą być prowadzone na poziomie mega-, makro- oraz mezo. Złożoność
omawianego zjawiska i jego zależność od wielu uwarunkowań, zarówno o charakterze egzogenicznym, jak i endogenicznym, sprawiają ponadto, że do jego oceny
stosuje się wiele zróżnicowanych kryteriów. Według Komisji Europejskiej najbardziej wiarygodnym wskaźnikiem konkurencyjności w długim okresie jest produktywność [European Commission 2009]. Również Poczta i Siemiński [2010,
25] podkreślają, że centralne znaczenie w ocenie konkurencyjności w aspekcie
mikroekonomii ma efektywność ekonomiczna. Latruffe [2010, 7-30] z kolei dzieli
miary konkurencyjności rolnictwa na te, które związane są z zarządzaniem strategicznym (np. koszty produkcji, rentowność, produktywność) oraz na wskaźniki
konkurencyjności w zakresie handlu. Konkurencyjność można oceniać także na
podstawie działań lub skutków, według tego kryterium wyróżnia się konkurencyjność czynnikową (określaną potencjałem do konkurowania) oraz wynikową (wyrażaną miejscem w rywalizacji gospodarczej) [Jóźwiak (red.) 2012, 18]. Pierwsza
z nich eksponuje to, co określa zdolności firm do działań tworzących podstawy
ich skutecznego konkurowania, natomiast konkurencyjność wynikowa określa
wyniki konkurowania [Stankiewicz 2005, 39-45]. Do celów niniejszego opracowania wykorzystano takie właśnie podejście, ograniczając się jedynie do oceny
konkurencyjności gospodarstw rolnych w aspekcie wynikowym.
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3. Metodyka
Celem opracowania jest ocena konkurencyjności wynikowej gospodarstw rolnych w Polsce w porównaniu do pozostałych krajów Unii Europejskiej. Badania
przeprowadzono w oparciu o dane pochodzące z bazy danych unijnego systemu rachunkowości gospodarstw rolnych - FADN (Farm Accountancy Data Network). Jest to baza danych, w której dane zbierane są według jednolitych zasad,
a gospodarstwa tworzą statystycznie reprezentatywną próbę towarowych gospodarstw rolnych funkcjonujących na obszarze UE. Analizę przeprowadzono dla
materiałów empirycznych dotyczących 27 krajów członkowskich UE oraz dla lat
2009-2013. Z badań wyłączono Chorwację ze względu na to, że kraj ten przyłączył
się do Unii Europejskiej w 2013 roku i w bazie danych unijnego FADN niedostępne są dane dotyczące lat wcześniejszych.
Na podstawie danych rachunkowych dokonano oceny konkurencyjności gospodarstw rolnych w Polsce i w pozostałych krajach UE w zakresie osiąganych
przez nie wyników ekonomicznych. W tabeli 1. przedstawiono wykaz wskaźników charakteryzujących konkurencyjność wynikową, które uwzględniono w badaniach.
Tabela 1
Wskaźniki oceny konkurencyjności wynikowej gospodarstw rolnych
Wskaźniki oceny konkurencyjności wynikowej
Wskaźnik opłacalności = [produkcja / koszty ogółem] x 100
Wskaźnik dochodowości pracy żywej = [dochód z rodzinnego
gospodarstwa rolnego/ AWU*]

Jednostka miary
%
euro/AWU

Wskaźnik dochodowości produkcji = [dochód z gospodarstwa rolnego /
produkcja] x 100

%

Wskaźnik dochodowości aktywów trwałych = [dochód z gospodarstwa
rolnego / aktywa trwałe] x 100

%

Wskaźnik produktywności ziemi [produkcja/UR]

euro/ha

Wskaźnik produktywności pracy [produkcja/AWU*]

euro/AWU

Wskaźnik produktywności potencjalnej kapitału [produkcja/aktywa trwałe]

euro/1 euro

Wskaźnik produktywności bieżącej kapitału [produkcja/zużycie pośrednie]

euro/1 euro

*AWU (Annual Work Unit) – osoba pełnozatrudniona
Źródło: Opracowanie własne na podstawie L. Goraj, S. Mańko, Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym, Wydawnictwo Difin,
Warszawa 2009, s. 182 – 190.
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4. Konkurencyjność wynikowa gospodarstw rolnych w oparciu o dane
FADN
Konkurencyjność oceniana przez pryzmat osiąganych wyników może dotyczyć w przypadku gospodarstw rolnych opłacalności produkcji, dochodowości,
czy też efektywności wykorzystania czynników produkcji. W tabeli 2. przedstawiono wskaźnik przeciętnej opłacalności produkcji w gospodarstwach rolnych
w latach 2009-2013, a także wskaźniki dochodowości pracy żywej, produkcji i aktywów trwałych. Pierwszy z wymienionych wskaźników wahał się w badanym
okresie od 72,16% na Słowacji do 147,72% we Włoszech. W Polsce opłacalność
produkcji kształtowała się na poziomie 117,53% i była o ponad 10 punktów procentowych wyższa, niż przeciętnie w UE. Można to tłumaczyć niższymi kosztami
produkcji, które w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych wynosiły w Polsce w badanym okresie 1275,3 euro i były o 29,2% niższe, niż przeciętnie w Unii Europejskiej (1799,4 euro/ha). Nieopłacalna produkcja (wskaźnik poniżej 100%) charakteryzowała gospodarstwa rolne w takich krajach, jak: Dania, Estonia, Finlandia,
Estonia, Luksemburg, Łotwa, Republika Czech, Słowacja, Słowenia oraz Szwecja.
Dochodowość określa stosunek osiągniętego w gospodarstwie dochodu do zaangażowanych nakładów, wartości produkcji lub sprzedaży [Nowak, Domańska
2014, 64-73]. Dochodowość pracy żywej wyrażona wartością dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego w przeliczeniu na 1 osobę pełnozatrudnioną (AWU)
wykazywała silne zróżnicowanie w obrębie Unii Europejskiej. Wskaźnik ten wahał się w latach 2009-2013 od -1924,30 euro/AWU na Słowacji do 26 640,04 euro/
ha w Belgii. W Polsce 1 osoba pełnozatrudniona osiągała przeciętnie w ciągu roku
dochód w wysokości 5593,80 euro, był on więc niemal 5-krotnie niższy od tego,
jaki generowali producenci rolni w Belgii. Wysoki poziom dochodowości pracy obserwowano ponadto w Wielkiej Brytanii, Luksemburgu, Holandii, Francji
i Austrii (wskaźnik wyższy od 18 000 euro/AWU). Można obserwować wyraźne dysproporcje w poziomie dochodowości pracy żywej pomiędzy krajami tzw.
„starej Unii” a krajami, które przystąpiły do Wspólnoty znacznie później. W żadnym z krajów, które rozszerzyły UE w 2004 roku lub później wskaźnik dochodowości pracy nie przekraczał 10 000 euro/AWU, przy średniej unijnej wynoszącej
11 788,69 euro/AWU. Na podobne tendencje wśród krajów UE wskazują wyniki
badań Nowak i Domańskiej [2014, 64-73] dla lat 2004 i 2011.
Konkurencyjność gospodarstw rolnych w zakresie dochodowości produkcji i dochodowości aktywów trwałych również silnie różnicowała kraje unijne.
W Polsce dochodowość produkcji była wyższa, niż średnio w 27 krajach Wspólnoty, natomiast dochodowość aktywów osiągała 7,21% i była nieznacznie niższa,
niż średnio w UE.
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Tabela 2
Wskaźniki opłacalności i dochodowości gospodarstw rolnych w krajach
Unii Europejskiej w latach 2009-2013 (średnia z 5 lat)
Wskaźniki opłacalności i dochodowości
Wskaźnik
opłacalności
[%]

Wskaźnik
dochodowości pracy żywej
[euro/AWU]

Wskaźnik
dochodowości produkcji
[%]

Wskaźnik
dochodowości
aktywów trwałych
[%]

Austria

109,75

18 040,14

37,79

7,68

Belgia

115,59

26 640,04

23,57

10,24

Bułgaria

101,81

3 019,98

21,88

12,29

Cypr

116,97

7 468,19

28,06

6,10

Dania

97,75

13 097,02

5,48

1,04

Estonia

91,40

8 939,15

20,33

11,00

Finlandia

75,05

15 481,41

22,23

5,97

Francja

104,29

18 451,57

20,45

15,13

Grecja

133,46

10 300,00

53,84

12,41

Hiszpania

129,81

15 431,28

43,87

10,19

Holandia

108,72

18 699,78

11,44

2,70

Irlandia

101,60

17 651,90

38,18

2,57

Litwa

Kraj

109,72

8 394,20

41,19

20,08

Luksemburg

89,31

21 642,09

21,90

4,09

Łotwa

92,22

5 254,98

22,75

13,11

Malta

116,02

6 303,21

25,13

5,09

Niemcy

102,01

17 530,26

16,90

5,62

Polska

117,53

5 593,80

34,13

7,21

Portugalia

123,71

7 918,39

44,87

15,50

Rep. Czech

86,34

5 773,74

12,65

5,91

Rumunia

140,51

3 849,27

41,90

18,41

Słowacja

72,16

-1 924,30

-5,58

-5,75

Słowenia

94,03

4 150,45

25,36

3,56

Szwecja

87,72

10 095,79

8,59

2,30

Węgry

100,87

9 552,46

24,35

15,58

W. Brytania

103,17

23 391,40

21,46

3,67

Włochy

147,72

17 548,51

42,46

7,75

UE-27

106,27

11 788,69

26,12

8,13

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych FADN UE
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Ocenę zakresu wykorzystania zasobów czynników produkcji w gospodarstwach rolnych umożliwiają wskaźniki produktywności. Można je obliczać jako
produktywność cząstkową dotyczącą jednego czynnika lub jako produktywność
całkowitą (wieloczynnikową). Poprawa efektywności produkcji powinna być
rozpatrywana jako kluczowy element trwałego wzrostu dochodów. Może ona
być wynikiem zarówno doskonalenia technik produkcji, jak też wdrażania nowych technologii [Alińska i in. 2008, 21]. Druga z wymienionych determinant
stanowi według Mallawaarachchi i in. [2009, 5] główną siłą napędową wzrostu
produktywności. W tabeli 3. przedstawiono cząstkowe wskaźniki produktywności ziemi, pracy i kapitału w gospodarstwach rolnych w Polsce na tle pozostałych
krajów UE. Produktywność czynnika ziemi w Polsce wynosiła w latach 2009-2013
nieco poniżej 1500 euro/ha, co wskazuje na słabą pozycję konkurencyjną polskich
gospodarstw rolnych w tym zakresie. Wynika ona z faktu, że wskaźnik ten osiągał
zaledwie 54,5% średniej produktywności dla UE i niecałe 12% produktywności
ziemi, jaką osiągnęli producenci w Holandii - kraju, gdzie obok Malty produktywność ziemi była najwyższa. Słabą pozycję konkurencyjną pod względem efektywności wykorzystania tego czynnika produkcji osiągnęły oprócz Polski pozostałe
nowe kraje członkowskie (poza Cyprem), a także takie kraje, jak: Wielka Brytania,
Portugalia, Irlandia i Hiszpania.
Produktywność pracy mierzona wartością produkcji w przeliczeniu na 1 osobę pełnozatrudnioną wykazywała silne zróżnicowanie w obrębie krajów UE.
Najwyższą pozycję konkurencyjną w tym zakresie uzyskali w badanym okresie
rolnicy w Danii (397,2% poziomu UE-27) i Holandii (271,3% wskaźnika UE-27).
W Polsce wskaźnik ten wynosił 16 387,95 euro/AWU i był o 72,8% niższy, niż
średnio w Unii. Należy wiązać to z niekorzystną strukturą agrarną w Polsce, a także ze zbyt wysokim poziomem zatrudnienia w polskim rolnictwie.
Efektywność wykorzystania czynnika kapitału oceniono w oparciu o produktywność potencjalną odnoszącą się do aktywów trwałych oraz na podstawie
produktywności bieżącej, gdzie za kapitał przyjęto zużycie pośrednie. Wskaźnik
produktywności potencjalnej przyjmował wartości od 0,07 euro/1 euro w Irlandii
do 1,03 euro/1 euro na Słowacji. W Polsce potencjalna produktywność kapitału wynosiła 0,21 euro, co oznacza, że na 1 euro aktywów trwałych przypadało
21 euro wartości produkcji. Wskaźnik ten był prawie o 40% niższy, niż przeciętnie
w UE. Produktywność bieżąca kapitału wyznaczona wartością produkcji w przeliczeniu na 1 euro kosztów w postaci zużycia pośredniego, wynosiła w Polsce 1,37
euro i była nieco niższa, niż przeciętnie w UE (1,43 euro/1 euro). Najwyższa wartość produkcji z 1 euro zużycia pośredniego osiągana była w Finlandii (2,05 euro)
i w Luksemburgu (2,36 euro).
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Tabela 3
Wskaźniki produktywności czynników produkcji w gospodarstwach rolnych
w krajach Unii Europejskiej w latach 2009-2013 (średnia z 5 lat)
Wskaźniki produktywności czynników produkcji
Produktywność
ziemi
[euro/ha]

Produktywność
pracy
[euro/AWU]

Produktywność
potencjalna kapitału
[euro/1 euro]

Produktywność
bieżąca kapitału
[euro/1 euro]

2 163,59

47 735,24

0,20

1,61

Belgia

4 931,68

113 014,26

0,43

1,65

Bułgaria

1 010,10

13 804,74

0,56

1,55

Kraj

Austria

Cypr

4 239,93

26 616,71

0,22

1,29

Dania

4 383,03

239 213,97

0,19

1,53

Estonia

732,92

43 979,43

0,54

1,47

Finlandia

1 661,42

69 628,88

0,27

2,05

Francja

2 129,66

90 245,39

0,74

1,78

Grecja

2 564,19

19 132,15

0,23

1,31

Hiszpania

1 314,56

35 172,60

0,23

1,60

Holandia

12 544,37

163 405,53

0,24

1,52

Irlandia

1 147,25

46 227,34

0,07

1,42

Litwa
Luksemburg

762,91

20 380,04

0,49

1,32

2 146,79

98 833,72

0,19

2,36

Łotwa

674,49

23 098,54

0,58

1,58

Malta

12 959,09

25 085,61

0,20

1,46

Niemcy

2 707,05

103 721,04

0,33

1,28

Polska

1 498,90

16 387,95

0,21

1,37

Portugalia

1 119,88

17 648,74

0,35

1,62

Rep. Czech

1 321,46

45 631,53

0,47

1,66

Rumunia

1 242,40

9 186,80

0,44

1,59

Słowacja

914,34

34 483,29

1,03

1,77

Słowenia

2 256,61

16 365,51

0,14

1,94

Szwecja

1 683,89

117 461,43

0,27

1,09

Węgry

1 302,07

39 222,11

0,64

1,23

W. Brytania

1 474,80

108 994,82

0,17

1,15

Włochy

3 321,72

41 325,90

0,18

1,37

UE-27

2 748,49

60 222,34

0,36

1,43

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych FADN UE.
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5. Podsumowanie
W artykule dokonano oceny konkurencyjności wynikowej polskich towarowych
gospodarstw rolnych w relacji do gospodarstw z innych krajów Unii Europejskiej
w oparciu o wskaźniki opłacalności, dochodowości i produktywności. Wyniki badań wskazują, że w Polsce wartości większości przyjętych do analizy wskaźników
kształtują się na poziomie niższym, niż przeciętnie w 27 krajach UE. Dotyczy to
zwłaszcza produktywności pracy, osiągała ona w latach 2009-2013 jedynie 27,2%
średniego poziomu unijnego. Niższą efektywność wykorzystania tego czynnika
produkcji odnotowano w badanym okresie jedynie w Bułgarii, Rumunii i na Słowenii. Przewagę w stosunku do średniej unijnej osiągają polskie gospodarstwa
rolne objęte systemem rachunkowości rolnej jedynie w zakresie opłacalności produkcji i dochodowości produkcji. Oznacza to relatywnie niską konkurencyjność
wynikową badanych podmiotów sektora rolnego w Polsce na rynku europejskim.
Według Zegara [2011, 9-35] czynnikami, które rozstrzygną o poziomie dochodów gospodarstw rolniczych w dłuższym okresie, są ich potencjał produkcyjny i sprawność gospodarowania. Ta ostatnia kształtowana jest z kolei nie tylko
przez ilość i jakość posiadanych zasobów, ale również przez relacje między nimi
[Pawlak 2013, 14]. Odwołując się do tych opinii należy sądzić, że przekształcenia
strukturalne, jakie dokonują się w polskim rolnictwie przyczynią się do poprawy
konkurencyjności gospodarstw rolnych i sektora rolnego. Przekształcenia te prowadzą bowiem do wzrostu potencjału produkcyjnego pojedynczych gospodarstw
w wyniku rosnącej powierzchni użytków rolnych, a także do poprawy relacji pomiędzy czynnikami produkcji, zwłaszcza na skutek malejącego poziomu zatrudnienia w rolnictwie.
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Celem opracowania jest ocena konkurencyjności wynikowej towarowych gospodarstw rolnych w Polsce w porównaniu do pozostałych krajów Unii Europejskiej w latach 2009-2013. Badania przeprowadzono w oparciu o dane pochodzące z bazy danych
unijnego systemu rachunkowości gospodarstw rolnych - FADN (Farm Accountancy Data
Network). Analizy dokonano na podstawie wybranych wskaźników opłacalności, dochodowości i produktywności czynników produkcji. Wyniki badań wskazują na relatywnie
niską konkurencyjność wynikową badanych towarowych gospodarstw rolnych w Polsce. Wartości większości przyjętych do analizy wskaźników kształtują się na poziomie
niższym, niż przeciętnie w 27 krajach UE. Dotyczy to zwłaszcza produktywności pracy,
osiągała ona w latach 2009-2013 jedynie 27,2% średniego poziomu unijnego. Niższą efektywność wykorzystania tego czynnika produkcji odnotowano w badanym okresie tylko
w Bułgarii, Rumunii i na Słowenii. Przewagę w stosunku do średniej unijnej osiągają polskie gospodarstwa rolne objęte systemem rachunkowości rolnej jedynie w zakresie opłacalności i dochodowości produkcji.

ANNA NOWAK
THE COMPETITIVE PERFORMANCE OF THE FARMS IN POLAND COMPARING
TO OTHER EUROPEAN UNION COUNTRIES BASING UPON FADN DATA

Keywords: competitiveness, farms, FADN, Poland, European Union
SUM M A RY

The aim of the study is to assess the competitive performance of farms in Poland
comparing to other European Union countries in 2009-2013. The study was conducted
basising upon the accounting data from commercial farms participating in the FADN
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(Farm Accountancy Data Network) in European Union. The analysis was based on selected indicators of profitability and productivity of production factors. The results indicate
a relatively low competitive performance of farms in Poland. The values of the majority
of analyzed indicators are at the lower level than the average in the 27 EU countries. This
applies especially to labour productivity, it reached in 2009-2013 only 27.2% of the average
EU level. Only Polish farms covered by the rural accounting system reach an advantage
in terms of the profitability index and production profitability ratio in relations to EU
average.
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1. Wstęp
Struktura zasiewów roślin uprawnych jak podaje Zegar [2013, 28] jest jednym
z elementów stopnia zrównoważenia gospodarowania zasobami środowiska przyrodniczego. Dla zachowania równowagi środowiska glebowego ważne jest także
stosowanie obornika, stanowiącego produkt uboczny produkcji zwierzęcej. Na
gruntach ornych cenna jest przede wszystkim uprawa gatunków pochodzących
z różnych grup roślin. Negatywne odziaływanie nadmiernego udziału roślin należących do jednej grupy botanicznej np. w przypadku zbóż można minimalizować
poprzez uprawę zróżnicowanej liczby gatunków w obrębie tej grupy lub uprawę
mieszanek. Zrównoważenie gospodarowania w przypadku produkcji roślinnej
w większym stopniu zapewnia ponadto uprawa roślin ozimych, które w okresie
jesienno-zimowym pokrywają glebę, chroniąc ją przed nadmierną utratą zdolności produkcyjnych.
W Polsce od wielu lat obserwuje się narastający problem nadmiernego udziału
zbóż w strukturze zasiewów, które przy pozostawieniu słomy na polu, z uwagi na
możliwość jej przyorania, należą do roślin o neutralnym wpływie na saldo bilansu
glebowej materii organicznej [Kuś, Kopiński 2012, 9]. Tak wysoki udział zbóż wynika z faktu, że są to rośliny o bardzo prostej technologii uprawy, nie wymagające
znacznych nakładów pracy, czyli rośliny o małej kosztochłonności [Figura 2015,
64] oraz opłacalności.
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W przypadku drugiego działu produkcji rolniczej, tj. produkcji zwierzęcej na
przestrzeni lat 2000-2010, za wyjątkiem drobiu, obserwuje się stopniowy spadek
pogłowia wszystkich grup zwierząt gospodarskich [Figura 2015, 65]. Można więc
wnioskować, że w związku z malejącym pogłowiem następuje również ograniczenie produkcji obornika, co skutkuje jego mniejszym zużyciem.
Celem pracy było zaprezentowanie wyników dotyczących struktury zasiewów
roślin uprawnych oraz pogłowia zwierząt w poszczególnych województwach Polski, które omówiono w kontekście zrównoważonego rozwoju gospodarowania
zasobami ziemi.

2. Metodyka badań
W pracy wykorzystano dane zamieszczone na stronie Głównego Urzędu Statystycznego, opublikowane w Roczniku Statystycznym Rolnictwa z 2014 roku oraz
zawarte w informacjach i opracowaniach statystycznych dotyczących zwierząt
gospodarskich oraz produkcji upraw rolnych i ogrodniczych w 2013 roku. Zaprezentowano powierzchnię oraz strukturę zasiewów głównych grup roślin uprawnych, tj. zbóż, okopowych, przemysłowych, strączkowych, motylkowych, traw
w uprawie polowej i pozostałych, a także pogłowie zwierząt. W przypadku produkcji roślinnej z uwagi na dominujący udział zbóż ukazano również strukturę
wybranych gatunków zbóż. Przedmiotem analizy były dane z 2013 roku, które po
odpowiednim zestawieniu w formie tabel oraz wykresów omówiono w kontekście
zrównoważonego gospodarowania zasobami ziemi.
Stopień zrównoważenia gospodarowania określono na podstawie salda bilansu glebowej materii organicznej. Bilans ten w poszczególnych województwach obliczono dla gruntów pod zasiewami wykorzystując współczynniki jej degradacji
i reprodukcji według Eicha i Kundlera [Fotyma, Mercik 1995] – tabela 1.
Średni współczynnik reprodukcji lub degradacji glebowej materii organicznej w odniesieniu do produkcji roślinnej, dla Polski oraz poszczególnych województw obliczono według następującego wzoru [Kuś, Kopiński 2012]:

Z kolei reprodukcję glebowej materii organicznej w przypadku obornika obliczono, zakładając produkcję tego nawozu o zawartości 25% suchej masy od dużej
jednostki przeliczeniowej (DJP) na poziomie 8 t/rok.
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Tabela 1
Współczynniki reprodukcji (+) lub degradacji (-) w tonach substancji
organicznej dla gleb średnich (według Eicha i Kundlera)
Wyszczególnienie

Współczynnik

Okopowe

-1,40

Kukurydza, warzywa

-,115

Zboża, oleiste, włókniste

-0,53

Strączkowe

1 ha

+0,35

Trawy

+1,05

Motylkowe

+1,96

Międzyplony na zielony nawóz

+0,70

Słoma na przyoranie
Obornik

1t

+0,18
+0,07

Źródło: Fotyma M., Mercik S. (1995): Chemia rolna. Wydaw.
Nauk. PWN, str. 356.

W celu zrównoważenia ujemnego bilansu glebowej materii organicznej założono, że należy przyorać odpowiednią ilość słomy [Kuś i in. 2006]. Ilość słomy
możliwą do przyorania obliczono na podstawie różnicy słomy wyprodukowanej
oraz zużytej na ściółkę i paszę. Zbiór słomy pochodzącej od roślin zbożowych oraz
rzepaku obliczono jako sumę iloczynów powierzchni ich uprawy oraz współczynników charakteryzujących stosunek plonu ubocznego (słomy) do plonu głównego
(ziarna). Wykorzystane współczynniki zestawiono w tabeli 2.
Do określenia plonów roślin w układzie wojewódzkim w celu obliczenia plonu ubocznego wykorzystano materiały źródłowe GUS: Produkcja upraw rolnych
i ogrodniczych w 2013 roku. Zapotrzebowanie słomy na ściółkę określono jako
iloczyn liczby zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie (w szt. dużych) oraz
przeciętnego rocznego zużycia określonego współczynnikiem 1,5, oznaczającego
1,5 t. Z kolei wielkość słomy niezbędnej na paszę określono jako iloczyn liczby
przeżuwaczy, tj. bydła, koni i owiec (w szt. dużych) oraz rocznego zużycia określonego współczynnikiem 0,5, oznaczającego 0,5 t. Współczynniki do określenia
rocznego zużycia słomy na ściółkę i paszę przyjęto za Kuś J. i in. [2006]. W przypadku zużycia na paszę, z uwagi na coraz większe znaczenie innych pasz w żywieniu zwierząt, pomniejszono je o 0,3 t.
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Współczynniki charakteryzujące stosunek plonów słomy
do plonów głównych
Gatunek
Pszenica

ozima
jara

Żyto
Jęczmień

ozimy
jary

Owies
Pszenżyto
Mieszanki zbożowe
Kukurydza
Rzepak

ozime
jare
ozime
jare
ozimy i jary

Tabela 2

Współczynnik
0,91
0,94
1,44
0,87
0,86
1,08
1,13
1,13
0,9
0,9
1,0
0,8

Źródło: Harasim A., Przewodnik ekonomiczno-rolniczy w zarysie, IUNG-PIB,
Puławy 2006, s. 80, Kuś J., Madej A., Kopiński J., Bilans słomy w ujęciu regionalnym,
[w:] Regionalne zróżnicowanie produkcji rolniczej w Polsce, Studia i Raporty IUNG-PIB nr 3, Puławy 2006, s. 212.

Sztuki duże zwierząt określono przeliczając pogłowie zwierząt w sztukach fizycznych przez odpowiednie współczynniki. Podczas obliczania sztuk dużych,
z uwagi na pewne rozbieżności w danych literaturowych, nie uwzględniano
poszczególnych grup wiekowych i wagowych zwierząt. Posłużono się średnimi
współczynnikami. Dla poszczególnych grup zwierząt przyjęto następujące przeliczniki: bydło – 0,8, owce – 0,08, trzoda – 0,15, drób – 0,0004, konie – 0,8, kozy –
0,15. Przeliczniki te przyjęto za GUS na podstawie Skorupski J. i in. 2012. W przypadku koni pomniejszono je o 0,2.
Saldo bilansu substancji organicznej przypadającej na 1 ha gruntów ornych
będących pod zasiewami na poziomie województwa obliczono sumując wszystkie składniki, tj. wartości wynikające z uprawy roślin, wprowadzonego do gleby
obornika oraz przyoranej słomy. Otrzymane wyniki pozwoliły na wyróżnienie
województw o dodatnim i ujemnym saldzie bilansu substancji organicznej, który
stanowi kryterium zrównoważenia gospodarowania zasobami ziemi.

3. Wyniki
Gospodarstwa rolne w poszczególnych województwach charakteryzują się pewnym zróżnicowaniem pod względem organizacji produkcji (tabela 3). Przejawia
się ona przede wszystkim różną powierzchnią zasiewów poszczególnych grup ro-

Wpływ organizacji produkcji na stopień zrównoważenia gospodarowania ...

35

ślin uprawnych, która po przeliczeniu na ogólną powierzchnię obsianą różnicuje
również strukturę zasiewów (wykres 2). Zróżnicowanie to z kolei nie pozostaje
bez znaczenia na kształtowanie się wartości wskaźnika degradacji glebowej materii organicznej, która przy średniej w kraju – 0,50 t/ha waha się w zakresie od
- 0,32 t/ha w województwie zachodniopomorskim do - 0,58 t/ha w województwie małopolskim. Różnica pomiędzy województwami skrajnymi pod względem
wpływu na zasoby glebowej materii organicznej jest zatem prawie dwukrotna. Na
najniższą wartość wskaźnika w województwie zachodniopomorskim wpływa największy spośród województw udział w strukturze zasiewów roślin strączkowych
i motylkowych, tj. roślin o najwyższym dodatnim wpływie na zawartość próchnicy. Z kolei najniższa wartość wskaźnika w województwie małopolskim jest efektem bardzo dużego udziału ziemniaków, tj. roślin o najbardziej ujemnym wpływie
na zasoby materii organicznej. O kształtowaniu się wartości wskaźnika świadczy
również powierzchnia uprawy międzyplonów z przeznaczeniem na przyoranie,
która z pominięciem województwa pomorskiego, w województwach skrajnych
jest praktycznie najwyższa lub najniższa i po zbiorze plonu głównego prowadzona
jest odpowiednio na 9,1 oraz 3,4% powierzchni zasiewów.
Tabela 3
Powierzchnia zasiewów ogółem oraz poszczególnych grup roślin uprawnych
w Polsce według województw (tys. ha)

Międzyplony *

Pozostałe

Trawy

Motylkowe

Strączkowe

Buraki

Ziemniaki

Ogółem
Zboża

Wyszczególnienie

Rzepak i rzepik

w tym:

Degradacja MOG t/ha

Powierzchnia zasiewów

Dolnośląskie

729,7

522,7

135,5

19,2

17,2

1,8

4,4

4,4

24,5

30,0

-0,54

Kujawsko-pomorskie

903,9

614,0

105,5

18,2

37,2

7,0

11,8

15,3

94,9

60,0

-0,54

Lubelskie

1022,7

787,3

66,7

26,4

33,1

10,9

7,8

7,1

83,4

80,0

-0,54

Lubuskie

275,0

195,9

34,2

4,0

1,2

4,7

5,0

6,4

23,6

25,0

-0,44

Łódzkie

752,4

594,0

20,8

38,2

5,8

11,0

5,6

9,8

67,2

30,0

-0,56

Małopolskie

290,4

213,1

7,0

25,3

1,4

1,5

4,4

6,4

31,3

10,0

-0,58

Mazowieckie

1186,6

875,6

44,8

45,9

9,8

12,7

18,5

467,1

339,8

84,3

7,5

14,2

0,8

2,0

Opolskie

19,6 159,7
2,1

16,4

45,0

-0,55

30,0

-0,53

Podkarpackie

307,3

225,7

23,0

25,8

3,8

2,1

2,8

10,4

13,7

15,0

-0,53

Podlaskie

625,7

429,1

9,3

23,6

0,0

6,2

21,5

42,2

93,8

35,0

-0,42

Pomorskie

566,5

395,8

77,7

19,9

10,3

9,4

7,1

13,4

32,9

70,0

-0,44
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1,9

2,1

2,4

14,6

10,0

-0,53

4,4

5,1

5,3

3,7

35,4

25,0

-0,53

Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
Polska

Międzyplony *

1,8

16,9

Pozostałe

8,5

9,4

Trawy

22,3

Motylkowe

207,2
248,5

Strączkowe

260,8
328,7

Ogółem

Buraki

Rzepak i rzepik

Śląskie
Świętokrzyskie

Wyszczególnienie

Ziemniaki

Zboża

w tym:

Degradacja MOG t/ha

Powierzchnia zasiewów

588,7

382,1

70,2

12,9

2,7

7,3

28,6

35,6

49,3

50,0

-0,32

1423,5

1067,0

106,3

33,2

41,5

11,5

20,7

12,3 131,0

95,0

-0,53

103,6

11,5

9,4

13,2

29,6

25,4

55,0

-0,32

920,7 337,0

193,7

106,9

177,2

216,5 882,0 665,0

-0,50

602,0

381,7

10 313,0

7479,0

27,6

* dane orientacyjne z 2011 roku

Źródło: Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2014.

Zboża, które kiedyś należały do roślin zubażających glebę w substancję organiczną, dziś z uwagi na zmiany w technologii ich uprawy (gęstsze siewy, zbiór
kombajnowy oraz możliwość pozostawienia słomy na polu), należą do roślin neutralnych pod względem oddziaływania na zawartość materii organicznej, o czym
autor informował już w innej publikacji [Figura 2015, 36], stanowiły w 2010 r.
73,3%. Podobny udział zbóż oraz struktura zasiewów pozostałych grup roślin
utrzymuje się również w analizowanym 2013 roku, w którym podstawowa grupa
roślin uprawnych, tj. zboża stanowiły 72,5%. Przekraczały tym samym 66% udział
uznany za zrównoważony aż o 6,5 punktów procentowych.
Wykres 1
Struktura zasiewów (%) w Polsce w 2013 roku

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS 2014b.
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Wykres 2

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS 2014b.

Analizując strukturę zasiewów w poszczególnych województwach zauważa
się, że największy udział zbóż w strukturze zasiewów występuje w województwie
śląskim, łódzkim, lubelskim i świętokrzyskim, a najmniejszy w województwie
zachodniopomorskim oraz warmińsko-mazurskim. Można zatem zaobserwować, że niewłaściwe użytkowanie gruntów ornych przejawiające się nadmiernym
udziałem zbóż w strukturze zasiewów, zdecydowanie częściej ma miejsce w województwach o mniejszych powierzchniach obszarowych, niż województwach
większych obszarowo.
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Wykres 3
Udział poszczególnych gatunków zbóż w powierzchni zasiewów zbóż
ogółem w 2013 roku według województw

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS 2014b.

W aspekcie zrównoważonego gospodarowania zasobami ziemi użytkowanej rolniczo, szczególnie gdy udział zbóż w strukturze zasiewów przekracza granicę uznaną za maksymalną, cenna jest uprawa jak największej liczby gatunków. Praktycznie
w większości województw dominującym gatunkiem zboża w strukturze zasiewów jest
zboże z typowym przeznaczeniem na cele przemysłowe, tj. pszenica. W trzech spośród nich, tj. podkarpackim, opolskim i dolnośląskim udział tego gatunku przekracza
nawet 40%. Stosunkowo mały udział pszenicy w zasiewach zbóż w porównaniu z innymi województwami obserwuje się w województwie podlaskim, łódzkim i mazowieckim. Sytuacja taka z pewnością wynika z dużej liczby zwierząt utrzymywanych
w gospodarstwach położonych w tych województwach oraz konieczności uprawy
gatunków zbóż z przeznaczeniem na paszę (tabela 4), stąd między innymi największy
udział mieszanek zbożowych, zwłaszcza jarych, które w okresie jesienno-zimowym
stanowią cenny składnik żywieniowy wszystkich grup zwierząt gospodarskich.
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Wykres 4

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS 2014b.

O stopniu zrównoważenia gospodarowania zasobami ziemi wykorzystywanej rolniczo decyduje również forma uprawianych zbóż. Zdecydowanie korzystniejszy wpływ wywierają zboża ozime, a relatywnie słabszy formy jare. Dodatni
wpływ zbóż ozimych przejawia się przede wszystkim poprawą struktury gleby
oraz trwałością jej elementów strukturalnych, tj. agregatów [Suwara 2011, 103].
Największy udział form ozimych dominuje w województwie zachodniopomorskim, a najmniejszy w województwie podlaskim.
Trwałość środowiska glebowego oraz negatywne oddziaływanie uprawianych
roślin pochodzących z grupy zbóż, oleistych oraz okopowych, z uwagi na ujemny
wpływ na bilans glebowej materii organicznej, można poprawić poprzez stosowanie nawozów naturalnych, głównie obornika, który stanowi produkt uboczny
przy utrzymywaniu zwierząt. Biorąc pod uwagę kryterium nawożenia produktami ubocznymi z produkcji zwierzęcej, największą masę obornika z uwagi na
najwyższe pogłowie przypadające na 1 ha gruntów ornych, wytwarzają gospo-
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darstwa zlokalizowane w województwie podlaskim i odpowiednio: najmniejszą
w województwie zachodniopomorskim. W województwach tych również rzeczywiste zużycie obornika jest odpowiednio największe w województwie podlaskim,
a najmniejsze w przypadku województwa zachodniopomorskiego. Wartość obornika możliwego do przyorania w zależności od województwa waha się w zakresie
od + 0,10 t/ha do + 0,75 t/ha, przy średniej w kraju wynoszącej + 0,35 t/ha, co
wskazuje, że przeciętnie rocznie w Polsce na 1 ha użytków rolnych pod zasiewami
przypadają 2 t obornika. Dane GUS [2014] wskazują jednak, że rzeczywista ilość
obornika, którą zastosowano na grunty obsiane różniła się aż o 34,3% i wynosiła
średnio 1,3 t/ha, co po przeliczeniu przez współczynnik reprodukcji daje średnią
wartość + 0,23 t/ha.
Tabela 4
Pogłowie poszczególnych grup zwierząt gospodarskich
według województw (w szt. dużych)
Wyszczególnienie

Bydło

Dolnośląskie

75 140,0

Owce
729,9

Trzoda
30 119,4

19 990,4

Drób

Konie*
8 804,8

Kozy*
791,7

Obornik
+ 0,10

Kujawsko-pomorskie

368 380,8

986,0

180 292,2

23 576,6

7 617,6

476,6

+ 0,36

Lubelskie

289 181,6

1 200,1

89 670,5

20 746,3

23 624,8

1 947,0

+ 0,23

Lubuskie

56 469,6

415,7

19 374,8

17 781,7

4 533,6

281,0

+ 0,20

Łódzkie

341 391,2

701,5

138 788,9

39 759,8

14 676,8

782,9

+ 0,40

Małopolskie

134 049,6

5 082,2

27 988,2

19 388,7

17 880,8

2 372,0

+ 0,40

Mazowieckie

818 181,6

512,3

141 438,2

99 001,4

33 875,2

970,8

+ 0,52

Opolskie

88 048,0

234,8

60 310,7

14 436,6

3 076,0

443,7

+ 0,20

Podkarpackie

73 999,2

1 035,0

25 534,4

17 725,0

13 940,8

2 130,6

+ 0,24

Podlaskie

744 654,4

1 574,9

51 245,9

21 756,1

16 655,2

377,9

+ 0,75

Pomorskie

156 697,6

1 385,1

107 668,4

21 920,1

9 152,0

345,6

+ 0,29

92 363,2

879,8

38 358,0

32 363,4

5 698,4

1 351,7

+ 0,37

Świętokrzyskie

126 152,8

229,6

32 827,1

19 562,4

9 510,4

755,9

+ 0,32

Warmińskomazurskie

342 049,6

839,8

74 231,7

24 867,2

13 709,6

463,1

+ 0,43

Wielkopolskie

688 229,6

1 585,1

590 733,0

99 397,3

14 041,6

2 883,9

+ 0,55

75 845,6

532,7

40 594,4

24 215,0

6 753,6

399,6

+ 0,14

4 471 634,4

17 844,6

1 649 160,5

36 487,9

203 551,2

16 773,6

+ 0,35

Śląskie

Zachodniopomorskie
Polska

* dane dla 2011 roku z uwagi na brak danych dla 2013 r., na podstawie danych GUS: Użytkowanie gruntów powierzchnia zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskich w 2011 r., Warszawa 2011.

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS 2014c oraz Skorupski J. i in. 2012.
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Ocenę stopnia zrównoważenia gospodarowania oraz użytkowania gruntów
ornych najpełniej odzwierciedla bilans substancji organicznej. W skali kraju zauważa się niezbyt poprawne gospodarowanie gruntami ornymi. Świadczy o tym
ujemne saldo bilansu glebowej materii organicznej, niezależnie od tego czy bilans
ten sporządzono w oparciu o ilość obornika faktycznie wprowadzonego do gleby,
czy też gdyby glebę wzbogacono masą obornika wyprodukowanego przez zwierzęta. Najmniej ujemne saldo (przy rzeczywistym zużyciu obornika) oraz najbardziej zrównoważone gospodarowanie ma miejsce w województwie podlaskim,
wielkopolskim i warmińsko-mazurskim. W województwach tych, w przypadku
gdyby nastąpiło wprowadzenie do gleby obornika wyprodukowanego przez zwierzęta bilans ten byłby dodatni. W województwie podlaskim osiągnąłby nawet wynik większy niż 0,3 t/ha.
Wykres 5
Bilans glebowej materii organicznej w zależności od województwa
(t/ha)

Źródło: Obliczenia własne.
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Ujemne saldo bilansu glebowej materii organicznej można również zminimalizować poprzez przyoranie słomy, stanowiącej produkt uboczny powstały
w wyniku uprawy zbóż oraz rzepaku. W tabeli 5. podano wartości ilości słomy
możliwej do przyorania oraz dawkę słomy niezbędną do zrównoważenia ujemnego salda bilansu po uwzględnieniu zapotrzebowania jej na paszę oraz ściółkę dla
zwierząt. Z tabeli tej wynika, że przyoranie słomy przy zużyciu całego wyprodukowanego obornika zapewnia dodatni bilans niezależnie od województwa. Natomiast przy zużyciu rzeczywistym obornika przyoranie nadwyżki słomy w pięciu
województwach nie pozwoli na zrekompensowanie ujemnego wpływu uprawy
roślin oraz poprawę bilansu glebowej materii organicznej. Dotyczy to następujących województw: małopolskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego, podkarpackiego i podlaskiego.

Dolnośląskie

Przy zużyciu wyprodukowanego obornika

Nadwyżka - ilość

Dawka słomy niezbędna do zrównow. ujemnego
salda przy zużyciu obornika wyprodukowanego

Dawka słomy niezbędna do zrównow. ujemnego
salda przy rzeczywistym zużyciu obornika

Możliwa do przyorania – wartość

Gdy rzeczywiste zużycie obornika

BSO – po
przyoraniu
słomy

Słoma

Możliwa do przyorania-ilość

Gdy zużycie wyprod. obornika

BSO

Przy rzeczywistym zużyciu obornika

Wyprodukowanego

Zużytego faktycznie

Wyszczególnienie

Degradacja – uprawa roślin

Reprodukcja
– obornika

Niedobór słomy przy rzeczywistym zużyciu obornika

Tabela 5
Bilans glebowej substancji organicznej w poszczególnych województwach
(t/ha)

-0,54 +0,06 +0,10 -0,48 -0,43

3,5

+0,63

2,7

2,4

1,1 +0,15 +0,19

0,0

Kujawsko-pomorskie -0,54 +0,25 +0,36 -0,28 -0,18

2,3

+0,41

1,6

1,0

1,3 +0,12 +0,23

0,0

Lubelskie

-0,54 +0,20 +0,23 -0,34

-0,3

1,9

+0,34

1,9

1,7

0,2

0,00 +0,04

0,0

Lubuskie

-0,44 +0,09 +0,20 -0,34 -0,24

3,0

+0,53

1,9

1,3

1,7 +0,19 +0,30

0,0

Łódzkie

-0,56 +0,36 +0,40

1,4

+0,26

1,1

0,9

0,5 +0,06 +0,10

0,0

-0,2

-0,16

Małopolskie

-0,58 +0,15 +0,40 -0,43 -0,18

1,3

+0,23

2,4

1,0

0,3 -0,20 +0,05

1,1

Mazowieckie

-0,55 +0,34 +0,52 -0,22 -0,04

0,7

+0,13

1,2

0,2

0,5 -0,08 +0,10

0,5

Opolskie

-0,53 +0,14 +0,20 -0,38 -0,33

3,6

+0,65

2,1

1,8

1,8 +0,26 +0,32

0,0

Podkarpackie

-0,53 +0,12 +0,24 -0,41 -0,28

1,8

+0,33

2,3

1,6

0,2 -0,08 +0,05

0,5
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Przy zużyciu wyprodukowanego obornika

Nadwyżka - ilość

Dawka słomy niezbędna do zrównow. ujemnego
salda przy zużyciu obornika wyprodukowanego

Dawka słomy niezbędna do zrównow. ujemnego
salda przy rzeczywistym zużyciu obornika

Możliwa do przyorania – wartość

Gdy rzeczywiste zużycie obornika

BSO – po
przyoraniu
słomy

Słoma

Możliwa do przyorania-ilość

Gdy zużycie wyprod. obornika

BSO

Przy rzeczywistym zużyciu obornika

Wyprodukowanego

Zużytego faktycznie

Wyszczególnienie

Degradacja – uprawa roślin

Reprodukcja
– obornika

Niedobór słomy przy rzeczywistym zużyciu obornika
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Podlaskie

-0,42 +0,38 +0,75 -0,04

0,33

0,0

0,00

0,2

0,0

0,0 -0,04 +0,33

0,2

Pomorskie

-0,44 +0,15 +0,29 -0,29 -0,15

2,2

+0,40

1,6

0,8

1,4 +0,11 +0,25

0,0

Śląskie

-0,53 +0,18 +0,37 -0,35 -0,16

2,0

+0,36

1,9

0,9

1,1 +0,01 +0,19

0,0

Świętokrzyskie
Warmińskomazurskie
Wielkopolskie

-0,53 +0,20 +0,32 -0,33 -0,21

1,1

+0,21

1,8

1,2

0,0 -0,12 0,00

0,7

-0,32 +0,17 +0,43 -0,14

0,12

1,2

+0,22

0,8

0,0

1,2 +0,08 +0,34

0,0

-0,53 +0,38 +0,55 -0,14

0,02

2,0

+0,35

0,8

0,0

2,0 +0,21 +0,37

0,0

Zachodniopomorskie -0,32 +0,05 +0,14 -0,26 -0,18

3,0

+0,54

1,4

1,0

2,0 +0,28 +0,36

0,0

Polska

1,9

+0,35

1,5

0,8

1,1 +0,08 +0,20

0,0

-0,50 +0,23 +0,35 -0,27 -0,15

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS 2014a i b, Kuś i in. 2006 oraz
RSR 2014.

4. Podsumowanie
Saldo bilansu glebowej materii organicznej stanowi ważne kryterium oceny
stopnia organizacji produkcji rolnej oraz oddziaływania jej na środowisko glebowe. W Polsce z uwagi na zróżnicowaną organizację produkcji rolnej w poszczególnych województwach występuje też pewne zróżnicowanie zasobów materii
organicznej. Najkorzystniej pod względem organizacji produkcji, z uwagi na najwyższą wartość bilansu, przy rzeczywistym zużyciu obornika oraz braku przyoranej słomy, wypada województwo podlaskie, natomiast najgorzej województwo
dolnośląskie, małopolskie i podkarpackie z wartościami odpowiednio – 0,48, 0,43 i - 0,41 t/ha. W pięciu województwach przy rzeczywistym zużyciu obornika nawet przyoranie słomy wytworzonej w gospodarstwie, pomniejszonej o ilość
niezbędną na paszę i ściółkę w celu utrzymania zwierząt, nie pozwala na uzyskanie dodatniego bilansu glebowej materii organicznej.
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Wydaje się, że właściwe użytkowanie gruntów uzależnione jest od produkcji
zwierzęcej, która w celu pokrycia zapotrzebowania zwierząt na paszę wymusza
nie tylko użytkowanie łąk i pastwisk, ale również uprawę większej liczby gatunków roślin pochodzących z różnych grup botanicznych. Stwarza także możliwość
pozyskiwania obornika. Należy również zauważyć, że w przypadku niewystarczającej ilości obornika, pomimo dużej obsady zwierząt przypadającej na 1 ha
użytków rolnych, możemy mieć do czynienia z niedoborem słomy niezbędnej do
przyorania z uwagi na całkowite jej wykorzystanie na cele związane z utrzymaniem zwierząt, tj. zużycie na paszę i ściółkę. Taką sytuację dostrzega się przede
wszystkim w województwie podlaskim, gdzie obsada zwierząt na 1 ha użytków
rolnych jest największa w Polsce.
W związku z nadmierną eksploatacją gleby, przejawiającą się jej zubożeniem
w substancję organiczną będącą wynikiem wysokiego udziału zbóż w strukturze zasiewów, należałoby podjąć zmiany w agrotechnice roślin. Poprawa sytuacji
możliwa jest np. poprzez stosowanie uproszczonych systemów uprawy roli, tj.
zastępowanie tradycyjnego systemu płużnego uprawą bezorkową oraz siewem
bezpośrednim. Upraszczanie uprawy roli w połączeniu z mulczowaniem jej powierzchni to jeden z najważniejszych sposobów zwiększających sekwestrację
węgla organicznego w glebie poprzez ograniczenie tempa mineralizacji materii
organicznej. Należy dodać, że ten ważny efekt środowiskowy uzyskuje się przy
znacząco mniejszych nakładach energii na uprawę roli.
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MICHAŁ FIGURA
WPŁYW ORGANIZACJI PRODUKCJI NA STOPIEŃ ZRÓWNOWAŻENIA GOSPODAROWANIA ZASOBAMI ZIEMI W POLSCE
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W pracy podjęto problem wpływu organizacji produkcji w poszczególnych województwach w Polsce na stopień zrównoważenia gospodarowania zasobami ziemi. Określono go
na podstawie salda bilansu glebowej materii organicznej przy wykorzystaniu współczynników jej degradacji i reprodukcji wynikającej z uprawy roślin, nawożenia obornikiem
oraz wartości wynikającej z ewentualnego przyorania słomy. Podstawę analizy stanowiły dane GUS z 2013 roku. Ogólny bilans glebowej materii organicznej średnio w Polsce
był ujemny i w przypadku rzeczywistego zużycia obornika wynosił - 0,27 t/ha, natomiast
gdyby zużyto całą masę obornika wyprodukowanego przez zwierzęta wyniósłby - 0,15 t/
ha. Dla zrównoważenia ujemnego bilansu niezbędne było przyoranie słomy w ilości 1,5 t/
ha lub 0,8 t/ha w zależności od ilości wprowadzonego do gleby obornika. W pięciu województwach, tj. małopolskim, świętokrzyskim, mazowieckim, podkarpackim i podlaskim,
przy rzeczywistym zużyciu obornika przyoranie słomy wytworzonej w gospodarstwach,
pomniejszone o zużycie dla zwierząt, nie jest w stanie zapewnić dodatniego bilansu glebowej materii organicznej.
MICHAŁ FIGURA
IMPACT OF ORGANIZATION OF PRODUCTION ON THE DEGREE OF EARTH RESOURCES SUSTAINABILITY IN POLAND
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SUM M A RY

In this work the problem of the influence of the organization of production in the various provinces in Poland at the level of sustainability of farming. It was determined based
on the balance of soil organic matter using the coefficients degradation and reproduction
resulting from crops, manure, and the value resulting from any plowing straw. The basis
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for the analysis was the GUS data from 2013. The overall balance of soil organic matter on
average in Poland was negative and in case of actual use of manure was – 0.27 t/ha, and if
he was used a whole bunch of manure produced by the animals would be – 0.15 t/ha. To
counterbalance the negative balance was necessary plowing straw in the amount of 1,5 t/
ha or 0,8 t/ha, depending on the quantity introduced into the soil manure. In five provinces, ie. malopolskie, swietokrzyskie, mazowieckie, podkarpackie and podlaskie, with actual consumption plowing straw manure produced on farms, less consumption of animal
is not able to provide a positive balance of soil organic matter.
e-mail: michalf6@tlen.pl
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1. Wstęp
Niniejszy artykuł ma wskazać czytelnikom na znaczenie postaw, zachowań, specyfiki polskich konsumentów na rynku żywności wysokiej jakości. Jak zauważa
Stewart Lockie w zaawansowanych i złożonych analizach funkcjonowania sektora
agro-biznesu wciąż brakuje pogłębionego spojrzenia na rolę ostatniego ogniwa
łańcucha [Lockie 2002: 278]. W literaturze przedmiotu to pęknięcie, rozdzielenie
analiz nazywane jest niekiedy „niewidzialnym funkcjonowaniem”, rozumianym
jako pominięcie wpływu konsumentów żywności na sektor agrobiznesu [Lockie
2002: 278]. Ekonomiści potrafią przeanalizować złożone systemy produkcji rolnej
[np. Wilkin 2010], przedstawiciele nauk społecznych opisują z kolei rozwój kultury konsumpcji i konsumpcjonizmu. Tymczasem jednak większość studiów nieco
stereotypowa zamyka się o obrębie teorii racjonalnego wyboru bądź opisu makro
przemian współczesnego świata. Konsument często przedstawiany jest, jako ofiara przymusu, bądź chłodny, racjonalny aktor wymiany rynkowej [Aldrige 2006:
26]. Tymczasem rola konsumentów na rynku żywności wydaje się o wiele bardziej
wysublimowana. W szczególności dotyczy to nowych, zrównoważonych typów
1 Wkład pracy: Wojciech Goszczyński – 50%, Wojciech Knieć – 30%, Ryszard Kamiński – 20%.
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produkcji i dystrybucji produkcji rolnej. To od wiedzy, kompetencji kulturowych
i społecznych konsumenta, jego postaw i systemów wartości zależy kształt i perspektywy rozwoju nowych, innowacyjnych form rolnictwa [Goszczyński 2014:
103]. Taka perspektywa wprowadza nowego aktora, podmiot, którego specyfika,
motywacje i role powinny zostać uwzględnione w analizach zmieniającego się
sektora agro-biznesu. W tym artykule autorzy, postarają się spełnić ten wymóg,
odpowiadając na pytanie o potencjalny wpływ konsumentów na nowe typy produkcji i dystrybucji żywności wysokiej jakości.

2. O znaczeniu i roli konsumentów na rynku żywności lokalnej
Lokalne, regionalne i tradycyjne formy żywności zaczynają odgrywać w Polsce
coraz istotniejszą rolę. Produkty żywieniowe odnoszące się do tradycji są często wykorzystywane jako mechanizm rozwoju przez samorządy, stowarzyszenia,
społeczności, lokalne inicjatywy [Kłoszka-Gajewska, Śpiewak, Zarębski 2015].
W tym sensie żywność lokalna staje się jednym z kół zamachowym rozwoju obszarów wiejskich. Niektórzy autorzy, dość optymistycznie, wskazują na jej kluczowe znaczenia dla rozwoju społeczności lokalnych oraz całego kraju [Kurpacz
2007: 100]. Kolejne marki tradycyjne i regionalne, wioski tematyczne, jarmarki
wykorzystywane są jako mechanizmy promocji obszarów wiejskich.
Rzeczywiście, choć trudno dokonać ilościowej kwantyfikacji zjawiska, które ze
względu na swoją elastyczność ucieka oficjalnym statystykom, jakościowy przegląd inicjatyw wskazuje na rosnące znaczenie i potencjał alternatywnych form
żywności. Trzeba się w tym miejscu zgodzić, że wzrost popularności lokalnych
form rolnictwa i związanych z nim produktów może mieć dla obszarów wiejskich
pozytywne znaczenie. Zarówno zagraniczni [np. Buttel 2006, Belasco 2007, Desai 2007, Fonte 2008] jak i polscy [Gorlach i inni 2008, Gorlach 2011, Wilkin
2010] autorzy są zgodni w opisie korzyści płynących dla rolników. Wskazuje się
na zwiększenie wartości dodanej, skrócenie łańcucha dystrybucji i zmniejszenie
ilości pośredników, generowanie miejsc pracy w małych, rodzinnych gospodarstwach rolnych. Podnosi się znaczenie przyrodnicze, ochronę krajobrazu i bioróżnorodności oraz społeczne – demarginalizację wsi, rewaloryzację jej pozornie
zapomnianych zasobów [np. Lyson 2004]. W tym sensie marki lokalnej żywności
rzeczywiście mogą stanowić ciekawe narzędzie pozwalające na renesans lokalnych
form rolnictwa. Jednocześnie ta lista obrazuje pewną słabość studiów nad żywnością. Jak zauważył Stewart Lockie skupiają się one na producentach i dystrybutorach zapominając o konsumentach, jako ostatnim, ale najważniejszym ogniwie
lokalnych systemów produkcji, dystrybucji i konsumpcji żywności [Lockie 2002:
279]. Tymczasem wizje i perspektywa konsumentów niekoniecznie muszą odpo-
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wiadać stereotypowym wyobrażeniom ich dotyczącym. Część autorów zwraca
uwagę na to pęknięcie, wskazując na ryzyko niedostosowania projektowanych
marek i produktów do oczekiwań i potrzeb konsumentów [Jeżewska-Zychowicz,
Babicz-Zielińska, Laskowski 2009: 178]. Upowszechnienie produktów lokalnych
powoduje, że takie ryzyko staje się realne. Można wyróżnić rożne modele urynkowienia i organizacji produktów lokalnych. W zależności od kraju, tradycji, kontekstu kulturowego sieci są w różny sposób zorganizowane i zarządzane. Mogą
w nich większą rolę odgrywać konsumenci lub producenci, mogą być mniej lub
bardziej zinstytucjonalizowane, mogą mieć wiejski lub miejski charakter [Goszczyński 2014: 234]. Na tym tyle polskie sieci produkcji, dystrybucji i konsumpcji
żywności często przedstawiają specyficzny – post-transformacyjny model organizacji. Opiera się ona na orientacji na producenta, odniesieniu do tradycyjnych,
wiejskich wartości oraz silnym wpływie publicznych instytucji. Pytanie, na ile budowane w ten sposób marki lokalnej żywności uwzględniają i trafiają w potrzeby
polskich konsumentów. Tym bardziej, że coraz częściej badacze zwracają uwagę na zupełnie nowe – zakorzenione w ruchach miejskich, wspólnotowe formy
konsumpcji żywności, takie np. jak rozwijające się kooperatywy spożywcze [np.
Potkańska 2014: 45]. W tym sensie należy się z zastanowić jaki może być i jaki
jest wpływ, potencjał oraz oczekiwania konsumenta oraz jak powinny one kształtować lokalne marki i sieci produkcji, dystrybucji i konsumpcji żywności?
Analizując wzory konsumpcji żywności w państwach rozwiniętych możemy
zaobserwować trzy istotne czynniki wpływające na potencjał oraz perspektywy
lokalnych marek żywności wysokiej jakości. Są to odpowiednio: nowe, aktywne
wzory konsumpcji, zwrot jakościowy oraz rosnąca integracja rynku żywności.
Pierwszy z tych terminów odwołuje się do zmiany orientacji, sposobów konsumpcji wśród części obywateli w krajach rozwiniętych. Jego sednem jest zmiana podejścia do związków pomiędzy żywnością, a społeczeństwem, gospodarką
i kulturą. Bazuje on na grupie konsumentów i producentów krytycznie podchodzących do klasycznych, przemysłowych systemów produkcji [Goodman 2004:
4]. Dla tej grupy konsumentów znaczenie ma nie tyle sam produkt, co raczej jego
kulturowe i etyczne znaczenie, odwołanie do lokalnych tradycji, związek ze zrównoważonym rozwojem. W tym sensie żywność jest jednym z elementów konstruowania tożsamości konsumenta [Miele 2006]. Tak definiowana żywność jest
elementem politycznie zorientowanych ruchów społecznych. Pierwsze badania
pokazują, że w Polsce model ten reprezentują ruchy aktywistycznych kooperatyw społecznych, organizowane przez młodych, dobrze wykształconych działaczy, często związanych z organizacjami pozarządowymi [Bilewicz, Śpiewak 2015:
156]. Jest to specyficzna, elitarna i ilościowo nieliczna grupa konsumentów, dla
których wybór żywności jest w pewnym sensie wyborem politycznym. Tworzą się
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w ten sposób enklawy konsumentów o wysokim poziomie kapitału kulturowego, poszukujących alternatywnego stylu życia [Ibidem 157]. Jednocześnie, wydaje
się, że jest to jednak także grupa osób niekiedy wchodzących w lokalne relacje
z producentami i przetwórcami, uspołeczniając sieci produkcji, dystrybucji i konsumpcji żywności.
Drugi z elementów, które należy opisać analizując wzory zachowań konsumentów na rynku związany jest z postrzeganiem jakości żywności. Problem z jakością
żywności polega na tym, że termin ten ma co najmniej dwa wymiary. Poza obiektywnymi aspektami związanymi ze smakiem, składem chemicznym, bezpieczeństwem
jest to także kulturowy konstrukt. Jak zauważa Einar Risvik smak nabiera znaczeń
w kontekście kulturowym [Risvik 2001: 23]. Częściowo to moda, styl życia, klasa
społeczna, pochodzenie etniczne decydują o tym co konsument uznaje za wysoką
jakość. Przy wyborze żywności istotna staje się ekonomia emocji, w ramach której
subiektywne, uwarunkowane kulturowo rozumienie jakości może decydować o wyborze [Dagevos, Hansman 2001: 136]. Jak zauważa Marie Fonte w Europie można
wyodrębnić przynajmniej dwa modele definiowania jakości żywności [Fonte 2008:
202]. Południowy odwołujący się do lokalności i tradycji, oraz północny związany
z higieną i etyką produkcji. Istotną rolę w definiowaniu jakości żywności odgrywają
także wiejskie gastroidylle bazujące na wierze w to, że żywność pochodząca bezpośrednio od producenta jest bliższa naturze, smaczniejsza, zdrowsza [Bell 2006:
157]. Jeszcze innym, czynnikiem decydującym o wzorach konsumpcji, a związanym z jakością jest postrzeganie bezpieczeństwa żywności. Terry Marsden w swojej
pracy wskazuje na lęk jako jeden z elementów napędzających zmiany w konsumpcji
żywności w Unii Europejskiej [Marsden 2006: 7]. Badania Komisji Europejskiej niezmiennie wskazują na bezpieczeństwo żywności jako główny czynnik decydujący
o zakupach europejskich konsumentów [EC 2008]. Oczywiście pojawia się tutaj
problem jak to bezpieczeństwo jest oceniane? Istnieje wyraźny rozdźwięk pomiędzy
postrzeganiem bezpieczeństwa przez ekspertów i konsumentów [Mortimore, Wallace 2013: 18]. Skuteczne, ale skomplikowane systemy regulacji takie jak HACCP
mogą umykać percepcji konsumentów nie będących w stanie prześledzić znaczenia
poszczególnych przepisów. Podsumowując ten akapit, chcemy podkreślić, że percepcja jakości żywności może stanowić kluczowy element decydujący o wzorach
konsumpcji lokalnej żywności. W tym sensie, projektując markę lokalnej żywności
należy precyzyjnie rozpoznać co nasza docelowa grupa konsumentów uznaje za wysoką jakość. Problem polega na tym, że mamy w tym miejscu do czynienia z wyraźnym zróżnicowaniem narodowym, klasowym, ekonomicznym. Konstrukcja marki
lokalnej jest złożonym procesem, a nie prostym wyborem marketingowym. Proces
ten nie może odwoływać się zawsze do tych samych, prostych, powiązanych ze stereotypowo rozumianą wiejskością skojarzeń.

Teoria sieciowych zachowań konsumentów na rynku żywności wysokiej jakości

51

Trzeci, ostatni z analizowanych przez nas procesów związanych z wyborami
konsumentów żywności związany jest z dynamiką rynku. Co prawda zwrot jakościowy oraz nacisk położony na znaczenie jakości żywności kształtują wzory części konsumentów, to jednak dane wciąż wskazują na utrzymujące się znaczenie
koncentracji handlu żywnością [EC 2014: 31]. Bill Vorley w 2006 roku oceniał, że
30 największych firm sprzedających żywność odpowiada za około 63% obrotów
żywnością [Vorley 2006]. W 2008 roku Komisja Europejska oceniała już, że jest
to 65% [KE 2008-821]. Jeśli spojrzymy na poszczególne państwa Unii Europejskiej to dane potwierdzają silny poziom koncentracji handlu żywnością. Przykładowo, w Szwecji 4 największe sieci handlowe odpowiadały za 83%, we Francji za
60%, a w Niemczech za 56% obrotu żywności [Vorley 2006]. Co ciekawe, w Unii
Europejskiej mamy aktualnie do czynienia ze spowolnieniem dynamiki rozwoju
największych marketów, na rzecz dyskontów spożywczych [Tacket 2014: 38]. Nie
zmienia to jednak faktu, że także w długich, przemysłowych sieciach produkcji
i dystrybucji żywności można zauważyć zmianę w podejściu do jakości żywności.
W sieciach handlowych oraz dyskontach możemy zaobserwować zwrot w kierunku świeżości [Tacket 2014: 42]. Lokalne ryneczki, produkty de luxe, tygodnie narodowe – są to mechanizmy starające się przekonać konsumentów o wysokiej jakości
produktów. Paradoksalnie, rosnące zapotrzebowanie konsumentów na bezpieczną
żywność wysokiej jakości może zostać skanalizowane przez duże sieci handlowe,
a nie lokalne marki. Rosnąca integracja handlu żywnością oznacza, że pomimo
jakościowo rosnącego znaczenia lokalnej żywności, ilościowo konsumenci wciąż
wybierają przede wszystkim tradycyjne sieci handlowe, lokalne marki traktując
jako okazjonalne uzupełnienie. Spycha to żywność wysokiej jakości sprzedawaną
przez lokalne sieci w niszę produktów turystycznych, festynowych, funkcjonalnych bądź wymagających od konsumenta pewnej aktywności i zaangażowania.
Podsumowując ten fragment należy podkreślić rolę wzorów konsumpcji oraz
zachowań konsumentów w kształtowaniu sieci produkcji i dystrybucji żywności.
Wydaje się, że używając określenia Stewarta Lockiego [Lockie 2002], zbyt często konsumenci są niewidzialni dla badaczy oraz osób zarządzających lokalnymi
markami. Tymczasem to od ich decyzji, postaw, zaangażowania, sposobu jaki postrzegają żywność zależny jest los lokalnych marek żywności. Projektując krótkie sieci sprzedaży żywności oraz kształt i charakter lokalnej marki, opakowania
żywności, loga, materiałów reklamowych oraz, co ważniejsze, ogólny pomysł na
produkt, należy tą specyfikę konsumentów wziąć pod uwagę.

52

Wojciech Goszczyński, Wojciech Knieć, Ryszard Kamiński

3. O alternatywnych sieciach żywieniowych
Odpowiedzią na wzrost znaczenia żywności wysokiej jakości stała się koncepcja produktów alternatywnych. W wąskiej definicji odwołująca się do reżimu
produkcji w szerokiej natomiast nawiązująca do idei uspołecznienia rolnictwa
[Watts, Ibery, Maye 2005: 30-32). Domknięciem tego modelu była rozwijana
przez szereg autorów koncepcja alternatywnych sieci żywieniowych [np. Goodman, DuPuis, Goodman 2014]. Pojęcie to odnosi się do uspołecznionych, sieciowych organizacji, produkcji i konsumpcji żywności. Termin ten budowany
jest w opozycji do rolnictwa przemysłowego, masowego i obejmuje różnorodne
i nieco eklektyczne inicjatywy poczynając od sprzedaży bezpośredniej, poprzez
kosze żywności, kooperatywy spożywcze, systemy certyfikacji, aż na rolnictwie
wspieranym przez społeczność kończąc. Alternatywne sieci żywieniowe są organicznie związane z takimi koncepcjami jak: krótkie sieci żywieniowe, lokalne
systemy żywieniowe, czy budowane na ich podstawie obywatelskie sieci żywieniowe [Jaklin, Kummer, Milestad 2015: 42]. Szczególną cechą tego typu sieci są
[Goszczyński 2014: 140]:
a) Zakorzenienie regionalne: żywność powinna odwoływać się do określonych, geograficznych regionów i ich tradycji;
b) Odwołanie do kultury: produkty zakorzenione są rekonstruowanych tradycjach wiejskich regionów;
c) Zakorzenienie społeczne: alternatywność sieci przejawia się nie tyle w wysokiej jakości żywności, co raczej poprzez horyzontalne więzi łączące producentów, przetwórców, sprzedawców i konsumentów;
d) Wysoka jakość: żywność dystrybuowana przez tego typu sieci odwołuje się
do społecznej i kulturowej konstrukcji jakości;
e) Alternatywne sposoby sprzedaży: produkty dystrybuowane są poprzez
nietypowe kanały dystrybucji, nie ograniczając się do sklepów z żywnością;
f) Wielość motywacji: chęć zysku jest istotną, ale nie jedyną motywacją napędzającą osoby i instytucje zaangażowane w tego typu sieci.
Alternatywne sieci żywieniowe łączą szereg zróżnicowanych inicjatyw widocznych zarówno na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym jak i globalnym
[Higgins, Dibden, Cocklin 2008: 16]. Jednocześnie tego typu inicjatywy są bardzo
wrażliwe na społeczny, kulturowy i ekonomicznych kontekst. W ich wypadku nie
można mówić o jednym obowiązującym modelu wiodącym od gospodarstwa na
stół konsumenta [Jarosz 2008: 12]. W zależności od charakteru mogą nimi być
lokalne marki żywności, zielone rynki, systemy sprzedaży bezpośredniej lub internetowej. Tylko kreatywność i potencjał uczestników sieci ogranicza ich kształt.
Przykładem niech będzie tutaj rozwijana w Krakowie inicjatywa Eataway, w ra-
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mach której można poprzez aplikację na smartfona umówić się na rodzinny obiad
z wybranymi mieszkańcami tego miasta.
W alternatywnych inicjatywach tego typu kryje się potencjał i energia ukryta w sieciach społecznych relacji. Produkcja i zakup jedzenia nie jest w nich już
tylko prostą grą rynkową, decyzją ekonomiczną, ale deklaracją sposobu myślenia
o świecie. Tego typu inicjatywy mają szereg pozytywnych funkcji: ożywiają lokalne gospodarki, prowadzą do rewaloryzacji lokalnych zasobów, wiedzy i umiejętności, budują sieci relacji społecznych, pozwalają zachować wyjątkowość wsi i jej
tradycji, ułatwiają dostęp do żywności wysokiej jakości, uczą obywatelskości, wiążą z miejscem, pozwalają zachować tradycyjną przestrzeń wsi. Jednocześnie nie
są jednak pozbawione wad. Wśród najpoważniejszych wymienia się: cenę i dostępność tego typu sieci, które powodują, że w państwach rozwiniętych tego typu
inicjatywy są często ograniczone do zamożnych konsumentów pochodzących
z klasy średniej [Goodman, DuPuis, Goodman 2014: 20]. Dodatkowo krytyka
alternatywnych sieci żywieniowych skierowana jest na zbyt idealistyczne i proste
rozumienie lokalności [Ibidem; 14]. Samo odniesienie do regionu czy lokalności nie jest wystarczającym gwarantem, że żywność produkowana jest w zgodzie
z przyjętymi standardami i jest odpowiedniej jakości. Marie Fonte sugeruje, że
badając i rozwijając tego typu sieci należy się raczej odwołać do pojęcia refleksyjnego lokalizmu, które podkreśla znaczenie miejsca produkcji, odchodząc jednak
od jego jednoznacznie pozytywnego wartościowania [Fonte 2013].
Niezależnie od niedojrzałości modelu, czy problemów konceptualnych pojęcie
alternatywnych sieci żywieniowych odniosło w naukach społecznych skupionych
na rolnictwie i żywności ogromny sukces. Wydaje się, że przede wszystkim podkreśliło opisywaną już wcześniej [np. Woś, Zegar 2002; Wilkin 2010] wyjątkowość
produkcji rolnej i jej odmienny od innych gałęzi gospodarki charakter. Co więcej,
koncepcja ta zwróciła uwagę na znaczenie relacji społecznych, pośrednich i bezpośrednich więzi łączących osoby i instytucje zaangażowane w skomplikowaną sieć
produkcji, przetwórstwa, dystrybucji i konsumpcji żywności. Żywność wysokiej
jakości wbrew pozorom nie jest prostym fenomenem. Najprostsza sieć sprzedaży
bezpośredniej angażuje we wzajemne kontakty osoby pochodzące z różnych społecznych światów, odwołuje się do kulturowej konstrukcji jakości i smaku, zakorzeniona jest w określonym regionie i tradycji, wymaga wiedzy i urządzeń technicznych, regulowana jest poprzez sieć instytucji i przepisów określających co i jak
można sprzedawać, bazuje na kapitale społecznym zaangażowanych, czy wreszcie
rozwija się dzięki wyjątkowemu kulturowemu tłu.
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4. O „czwartej rewolucji przemysłowej” i sieciach łączących producentów i konsumentów żywności
Nieco inaczej do zjawiska usieciowienia konsumentów i producentów rolnych
w różnych konfiguracjach relacji podchodzi paradygmat tzw. czwartej rewolucji
przemysłowej. Czwarta rewolucja przemysłowa [Bloem 2014] wyrasta z trzeciej
fali rozwoju gospodarki, którą określić można w skrócie jako rewolucja informatyczna i informacyjna. Trzecią i czwartą falę odróżnia przede wszystkim znacznie
większa skala łączenia się różnych przedsiębiorców reprezentujących różne dziedziny produkcji i usług, ale i konsumentów w platformy wymiany wiedzy, usług
i produktów. Jest to w dużej mierze możliwe dzięki osiągnięciom, które przyniosła
ze sobą trzecia rewolucja przemysłowa – czyli technologiom informacyjnym, mobilności fizycznej oraz komunikacyjnej, czy sieciom społecznościowym.
Rdzeniem czwartej rewolucji przemysłowej, jak uważa jeden z twórców tego
pojęcia Klaus Schwab [Schwab 2016], jest postawienie łańcuchów wymiany wiedzy, informacji na szczycie ważności determinantów odpowiadających za jakość
organizacji procesów produkcji i dystrybucji dóbr. W obrębie stosowanych już
obecnie rozwiązań, które otwierają drogę gospodarki światowej do Czwartej Rewolucji, poza tymi najbardziej efektownymi, jak np. internet usług, czy tzw. smart
factories pojawiają się tu również te, powiązane chociażby z produkcją i dystrybucją żywności. Mowa np. o podwyższonej efektywności łańcuchów łączących
producentów i konsumentów poprzez ich zdolność do natychmiastowej reakcji
na oczekiwania konsumentów.
W tym kontekście – oczywiście bez powiązania z ideą czwartej rewolucji przemysłowej – interesujące wydają się podejmowane od połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia próby terytorialnej organizacji producentów, przetwórców, a także w mniejszym stopniu – konsumentów żywności w różnego stopnia
sformalizowane sieci współpracy. Formy te zwykle nazywane są klastrami, zaś
wcześniej „gronami”.
W większości dostępnych opracowań dotyczących klastrów [Brodzicki i inni
2004: 5] akcentuje się ich związek ze społeczeństwem, a przede wszystkim gospodarką opartą na wiedzy. Tu z kolei mowa jest głównie o tworzeniu i wzmacnianiu sieci między sektorem biznesu, a nauki. Idea tworzenia klastrów, jako sposobu na ożywienie gospodarcze Europy, stała się jednym z zasadniczych filarów
Strategii Lizbońskiej Unii Europejskiej [Budzyńska i in 2002:11-13]. Na jej bazie
stworzono szereg różnorodnych mechanizmów finansowego i doradczego wsparcia procesów wiodących do ich tworzenia. Jak podają Brodzicki i Szultka [Brodzicki, Szultka 2002: 2], większość definicji za główny wyznacznik klastra uznaje
trzy podstawowe czynniki: koncentrację na określonym obszarze współzależnych
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przedsiębiorstw działających w tym samym bądź pokrewnych sektorach przemysłu lub usług, interakcje i funkcjonalne powiązania pomiędzy firmami; ponadsektorowy wymiar klastra obejmującego swym zasięgiem zarówno horyzontalne jak
i wertykalne powiązania. Wspomniani autorzy przywołują również liczne prace
podkreślające w klastrach znaczenie czynników społecznych i kulturowych dla
sprawnego przepływu informacji.
Idea „gron” na rynku, sformułowana przez Michela Portera [Porter 2001:246],
skupia się na możliwości trwania klastrów terytorialnych w sytuacji skupiania
w tworzonych sieciach współpracy potencjalnych konkurentów rynkowych. Według tejże koncepcji klaster gospodarczy może trwale istnieć jedynie wtedy, gdy
wewnątrz niego dojdzie do instytucjonalizacji procesów wymiany wiedzy, mediacji interesów oraz internalizacji idei kooperacji jako wartości ważniejszej od
konkurencji. Sam klaster zatem nie ma mieć tylko charakteru nowego sposobu
na osiąganie wzrostu gospodarczego, lecz generuje on znacznie więcej funkcji,
wykraczających poza te o gospodarczym charakterze. Mowa tu bowiem o wzmacnianiu powiązań pomiędzy różnymi branżami, sektorami gospodarki, ale i udziale graczy spoza rynku w procesach wymiany gospodarczej. W konsekwencji sam
klaster to struktura gospodarcza, ale i społeczna. Ich istnienie – jak uważa np.
Cristiano Antonelli [Antonelli 2000: 535-547] czy William Lazonick [Lazonick
1993:1-24] – zmierza lub zmierzać będzie do wytwarzania szeregu dóbr publicznych, z ideą społecznej kooperacji na rzecz podtrzymywania ważnych dla społeczeństwa wartości na czele. Jak podje Łaźniewska [2002:118], w gronie prawdopodobnych korzyści dla przedsiębiorstw trzeba wymienić w szczególności wzrost
innowacyjności, a także wynikające z niego rozszerzenie oferty produktowej.
Szersza i bardziej innowacyjna oferta tłumaczy jednoczesny wzrost liczby klientów, co za tym idzie wzrost zatrudnienia, obrotów i zysków. Współdziałanie może
przynosić korzyści w zakresie promocji regionu oraz wykorzystania lokalnych zasobów.

5. O znaczeniu sieci dla polskiego rolnictwa
Usieciowienie produkcji i konsumpcji żywności wydaje się być szczególnie atrakcyjne w krajach takich jak Polska, w których wciąż poszukujemy przestrzeni dla
niewielkich, indywidualnych gospodarstw rolnych, a zachowania konsumenckie wciąż kształtują się po okresie transformacji ustrojowej i konsumpcyjnym
zachwycie gospodarką supermarketu. Jerzy Wilkin zwraca uwagę na problem
nisko-obszarowych gospodarstw rolnych, które wciąż stanowią istotny odsetek,
a które jednocześnie nie mają większych szans w przemysłowych, nowoczesnych
łańcuchach produkcji i dystrybucji żywności [Wilkin 2014: 22]. Dzięki nowym
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postawom konsumentów przed częścią drobnych gospodarstw, ale też lokalnych
przetwórni i sprzedawców otwiera się szansa na rozwój w łańcuchach żywności
wysokiej jakości. Analiza dynamiki rozwoju żywności ekologicznej pokazuje, że
tego typu produkty mogą, w sprzyjających okolicznościach, stanowić do kilkunastu procent krajowych rynków żywności [Meredith, Willer 2014: 39]. Biorąc pod
uwagę, wciąż niską efektywność polskich, mniejszych gospodarstw rolnych, nożyce cenowe oraz znaczące zasoby ludzkie zaangażowane w rolnictwie [Baer-Nawrocka, Poczta 2014] to sieci żywności wysokiej jakości mogą stać się ciekawym
uzupełnieniem procesów przemysłowej modernizacji z jednej oraz odejściem
z rolnictwa z drugiej strony.
Jest to o tyle istotne, że aktualnie można obserwować w Polsce proces upowszechnienia alternatywnych sieci żywieniowych i łańcuchów dystrybucji żywności wysokiej jakości. Proces ten przebiega dwutorowo. Z jednej strony mamy do
czynienia z rosnącą popularnością inicjatyw wiejskich, bazujących na żywności
lokalnej, tradycyjnej, dziedzictwie kulinarnym. Tworzone są marki lokalne, produkty turystyczne, wioski tematyczne budowane wokół tematyki przygotowania
i przetwarzania pożywienia. Żywność wysokiej jakości wskazywana jest jako jeden z kluczowych elementów rozwoju całych województw2. Większość tego typu
inicjatyw bazuje na dość prostym rozumieniu wiejskiej tradycji, jednoznacznym,
pozytywnym wartościowaniu lokalności oraz próbie odtworzenia lub zbudowania
na nowo kulinarnych tradycji regionów. Jednocześnie w tym lokalnym modelu
konsumenci odgrywają raczej bierną rolę odbiorcy towaru. Wysiłek animatorów
sieci skupia się na tworzeniu więzi pomiędzy producentami i przetwórcami oraz
na kreowaniu lokalnych marek. Sieci sprzedaży bazują na klasycznych rozwiązaniach: dystrybucji bezpośredniej, jarmarkach, półkach z żywnością regionalną.
Odmienną dynamikę można zaobserwować badając nowe zachowania konsumentów. W swojej masie polscy konsumenci wciąż dokonują dość tradycyjnych
wyborów kulinarnych, tak jeśli chodzi o rytm jedzenia, jak i składniki posiłków
[Domański, Karpiński, Przybysz, Straczuk 2015: 229]. Coraz częściej badacze wywodzący się z różnych dyscyplin wskazują na nowe, alternatywne wzory zachowań części konsumentów żywności [np. Bilewicz, Śpiewak 2015; Hajduk, Zalega
2013]. Część osób w większym stopniu zwraca uwagę na jakość, sposób produkcji, odwołania do tradycji, smak, skład. Pojawiają się nowe trendy związane z późnonowoczesną tresurą ciała, polityczną orientacją części kupujących, rozwojem
ruchów miejskich związanych z ideami zrównoważonego rozwoju, poszerzaniem
się poszukującej smaku nowej klasy średniej składającej się z wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Prowadzi to do rozwoju marek żywności funkcjonal2 Jako przykład można potraktować strategię rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego,
w której żywność wysokiej jakości wskazywana jest wielokrotnie i w różnych kontekstach.
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nej, ekologicznej, etycznej, lokalnej, premium. Z jednej strony te nowe postawy,
praktyki konsumenckie bywają niekiedy bardziej społecznie zorientowane, czego przykładem mogą być niektóre kooperatywy spożywcze, czy wywodzące się
z nich rolnictwo wspierane przez społeczność. Z drugiej strony jest to grupa konsumentów wymagających, szukających wysokiej jakości i wykorzystujących nowe
technologie, czy jak pokazuje wzrost znaczenia domowych piwowarów, wręcz
przenoszących się w światy wirtualne [Hajduk, Zalega 2013: 60].

6. Wnioski
W tym miejscu dochodzimy do kluczowego dla tej pracy pęknięcia. Współczesne modele żywności wysokiej jakości opierają się na uspołecznionym podejściu
do tego sektora gospodarki. Podkreślają one rolę wzajemnych, bezpośrednich
lub pośrednich relacji pomiędzy producentami, przetwórcami i konsumentami.
Znacznie wykraczają poza proste sieci sprzedaży. Konsumowany jest nie tylko
fizyczny produkt, ale też etyczne, polityczne, kulturowe treści z nim związane.
Konsumenci żywności wysokiej jakości to specyficzna, wymagająca i nastawiona
progresywnie grupa. Tymczasem większość z lokalnie konstruowanych inicjatyw
takich jak lokalne marki żywności nie uwzględnia tej zmiany. Konsument jest
w nich wciąż traktowany jako bierne i ostateczne ogniwo domykające łańcuch
żywieniowy. Lokalne marki naśladują przemysłowy łańcuch, z tym że produkt
jest w nich droższy i marketingowo inaczej opakowany. To rozejście się światów:
wiejskich, lokalnych marek i aktywności miejskich konsumentów może stanowić
poważny problem dla rozwoju alternatywnych sieci żywieniowych. Może bowiem
doprowadzić z jednej strony do zamykania się producentów i polityków w świecie
wiejskich idylli i lokalnych festynów, z drugiej zaś strony ograniczy wywodzących
się z miasta konsumentów do elitarnych enklaw smaku. Jednocześnie brakuje nam
języka opisu tych nowych fenomenów. Znika on w czeluściach różnych dyscyplin
i subdyscyplin: socjologii konsumpcji, rolnictwa, wsi, ekonomii, geografii regionalnej, antropologii. W tym sensie zgodzić się trzeba z Davidem Goodmanem,
Melanie DuPuis i Michealem Goodmanem, że analizując łańcuchy żywieniowe
potrzebujemy nowej teorii, która integrowałaby język opisu społecznych, kulturowych i ekonomicznych zachowań producentów oraz konsumentów [Goodman,
DuPuis, Goodman 20014: 33]. Koncepcje sieciowe takie jak alternatywne sieci
żywieniowe czy teoria klastrów niosą ze sobą pewną obietnicę stworzenia takiego
pomostu teoretycznego pomiędzy opisanymi powyżej światami.
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indywidualnych gospodarstw rolnych oraz nowych ruchów konsumenckich. Wymaga
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1. Wstęp
Spółdzielnie mają mocną tradycję nawiązującą do czasów rewolucji przemysłowej. Nie mogą być jednak postrzegane jako relikt XIX wieku. Obecne spółdzielnie są przedsiębiorstwami nowoczesnymi i dynamicznymi, o wysokim potencjale. Ta forma działalności społeczno-gospodarczej jest wspierana przez Komisję
Europejską poprzez efektywną promocję i rozwój przedsiębiorstw spółdzielczych
w Unii Europejskiej i krajach kandydujących [Brzozowska 2007, s. 33].
Spółdzielnie obowiązują odmienne zasady funkcjonowania w odniesieniu do
pozostałych podmiotów gospodarczych. Działają na podstawie prawa spółdzielczego1, statutu i przepisów szczególnych. Podstawą prawną obowiązującą na terenie UE jest Ustawa z dnia 22 lipca 2006 o spółdzielni europejskiej (Dz. U. z dnia
22 sierpnia 2006 r.). W Polsce nadal obowiązuje ponad czterdziestokrotnie nowelizowana Ustawa z dn. 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze2. Jednak zdaniem H. Ciocha, ww. ustawa daleka jest od doskonałości i nie sposób dalej jej nowelizować
[Cioch 2011, s. 13]. Ustawa ta nie rozwiązuje istotnych problemów, stąd niezbędne jest uchwalenie nowej ustawy o prawie spółdzielczym dostosowanej do aktualnych wyzwań stawianych przed spółdzielczością w dobie globalizacji [Dąbrowski
1 Jednakże brak jednolitych przepisów prawnych w poszczególnych krajach Unii Europejskiej,
z uwagi na różne tradycje historyczne, jest jedną z barier rozwoju spółdzielczości [https://www.
dobrze.waw.pl/zjazd-kooperatyw-2015].
2 Ostatnia nowelizacja Dz. U. z dnia 7 stycznia 2016 r., poz. 21.
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2013, s. 182; Krajowa Rada Spółdzielcza]. W ostatnich latach w Polsce dwukrotnie
podejmowano próby uchwalenia nowego prawa spółdzielczego, jednak zakończyły się one niepowodzeniem [Cioch 2011, s.13].
W Polsce, długa tradycja w funkcjonowaniu ruchu spółdzielczego, która sięga
1816 r., uległa zatraceniu w okresie PRL-u3. Wówczas to spółdzielczość stanowiła
narzędzie władzy partyjno – państwowej [Brzozowska 2007, s. 33], które doprowadziło do zaniku pierwotnej idei ruchu spółdzielczego i powstania karykaturalnego jej obrazu. Po wielu latach negatywnego wizerunku spółdzielni w oczach
Polaków - obraz spółdzielczości ulega obecnie stopniowej transformacji i reaktywacji oraz zaczyna nabierać nowego wymiaru. Od 2010 r. można zaobserwować
„powrót” nowego typu spółdzielni i jak twierdzą niektórzy swoiste „kiełkowanie
społeczeństwa obywatelskiego” [Bilewicz, Potkańska 2013, s. 25], którym przewodzą idee spółdzielczości XIX w. Mowa o kooperatywach spożywczych i zjawisku
„nowego kooperatyzmu” [Vieta 2010, s. 2].
Kooperatywy są to nieformalne spółdzielnie działające na zasadzie non-profit. Liczba kooperatyw spożywczych w Polsce wynosi ok. 30 [https://kolektywnie.wordpress.com]. Kooperatywy z poszczególnych miast Polski i jej członków
zrzesza Kooperatywa Polska. Ich powstawanie wynika z wielu czynników, w tym:
rosnącej świadomości wśród ludzi m.in. zasad zdrowego żywienia. Ma to miejsce
zwłaszcza wśród osób, które posiadają dzieci, bądź cierpią na alergie pokarmowe
- unikają oni zakupów masowo produkowanej, niskiej jakości żywności z dużą
ilością dodatków chemicznych. Dla konsumenta cena żywności ma duże znaczenie, w tym aspekcie kooperatywy są dobrym wyborem, ponieważ umożliwiają
dokonywanie zakupów lokalnej, sezonowej żywności bez pośredników (prosto
od lokalnego producenta/rolnika) po niższych kosztach4. Oprócz ww. powodów
duże znaczenie ma również: (1) wsparcie lokalnego rolnictwa i przedsiębiorczości, a tym samym rozwój regionu; (2) solidarna współpraca i integracja lokalnej
społeczności; (3) ochrona środowiska naturalnego poprzez ograniczenie tzw.
żywnościokilometrów, ze względu na lokalny charakter zakupów; (4) promocja
i rozwój idei spółdzielczości.
Rozwój myśli kooperatywnej oraz szerzenie idei spółdzielczości było i jest nieodłącznie powiązane z prowadzoną działalnością edukacyjną, w tym m.in. poprzez
różnego rodzaju publikacje w czasopismach, wydawanie książek z tego zakresu,
ale także wzrost świadomości i podniesienie poziomu wykształcenia, zwłaszcza
3 W okresie PRL spółdzielczość poddana została procesom etatyzacji, centralizacji, biurokratyzacji i wymuszonej monopolizacji pewnych dziedzin życia gospodarczego.
4 Na uwagę zasługuje jedna z nowszych inicjatyw - powstaniem RWS-ów tj. rolnictwa wspieranego przez społeczeństwo.

Współczesne spółdzielnie spożywcze w Polsce na tle historycznym

63

ludności wiejskiej5. Działalność edukacyjna stworzyła podwaliny do powstania
pierwszych kooperatyw na świecie i jest niezbędna do „odrodzenia” starych idei
społecznych we współczesnych czasach. Jedną z ostatnich proedukacyjnych społecznościowych inicjatyw jest organizowanie Zjazdów Kooperatyw Spożywczych6
dla członków tych organizacji oraz osób z zewnątrz. W dalszej części pracy zostaną omówione zasady oraz idee spółdzielczości i jak się okaże działalność edukacyjna oraz kulturalna jest jednym z filarów funkcjonowania spółdzielni.
Zasady i idee spółdzielczości (zwłaszcza tzw. Zasady Rochdelskie), stały się
podstawą funkcjonowania spółdzielni wywodzących się z szerokiego nurtu tradycji socjalistycznej na całym świecie, zwłaszcza spółdzielni spożywców [Piechowski 2008, s. 37]. Zasady te w wersji z 1860 r. (opracowane 156 lat temu), są aktualne także dzisiaj – w dobie kryzysu gospodarczego, wpisują się w strategię Europa
2020 i przyczyniają do rozwiązania wielu problemów społecznych, w tym m.in.
walki z ubóstwem, wykluczeniem społecznym i bezrobociem.
W artykule tym zostaną zaprezentowane współczesne kooperatywy (spółdzielnie) spożywcze w Polsce oraz charakter ich funkcjonowania w czasach postępu technologicznego i globalnej rewolucji cyfrowej, na tle historii spółdzielczych doświadczeń, przyświecających im idei oraz tradycji znanych w naszym kraju od 1816 r.
5 Działania edukacyjne - zwłaszcza poprzez różnego rodzaju publikacje propagujące spół-

dzielnie jako nową formę wspólnego gospodarowania i dające praktyczne wskazówki jak je założyć
i prowadzić odegrały ogromną rolę i przyczyniły się bezpośrednio do powstania pierwszych kooperatyw na świecie. Przykładem jest czasopismo „Co-operator” wydawane od 1828 r. przez Wiliama
Kinga - tworzyło grunt do powstania pierwszych kooperatyw w Wielkiej Brytanii. Natomiast w Polsce istotne znaczenie miały publikacje m.in. Adama Makowieckiego w książce „Spółki spożywcze”
z 1868 r. oraz teksty na łamach miesięcznika „Ekonomista” (m.in. autorstwa Bolesława Prusa), które przyczyniły się do powstania pierwszych spółdzielni spożywców w Królestwie Polskim. Rozwój
spółdzielczości był także bezpośrednio związany z poziomem szkolnictwa powszechnego. Ponadto,
działaniami w kierunku podniesienia poziomu wykształcenia ludności wiejskiej, rozwijania ducha
współpracy, poświęcenia dla wspólnego dobra oraz wpajania zasad spółdzielczych. Przyczynił się
do tego pomysł stworzenia uniwersytetów ludowych, zapoczątkowany w 1844 r. w Danii (wieś Rodding w północnym Szlezwiku na pograniczu z Niemcami) przez Mikołaja F.S. Grundtviga [Piechowski 2013a, s. 91]. Polskie uniwersytety ludowe oprócz skandynawskich należą do najstarszych
w Europie. Za pierwszy polski uniwersytet ludowy uważa się fermę ogrodniczą w Pszczelinie pod
Warszawą, założoną w 1900 roku [zob. Oficjalna Strona Internetowa Towarzystwa Uniwersytetów
Ludowych (TUL)]. Wiedza o spółdzielczości włączana była także do programów studiów niektórych uczelni wyższych, w tym m.in. Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie na Wydziale Rolniczym,
w ramach działu ekonomiczno-spółdzielczego od 1924 r. wspólnie ze Spółdzielczym Instytutem
Naukowym organizowano Wyższe Naukowe Kursy Spółdzielcze, które w 1939 r. uchwałą Senatu UJ
zmieniono w Dwuletni Wyższy Naukowy Kurs Spółdzielczy, jako pełnoprawne studia specjalistyczne. Takich przykładów na innych polskich uczelniach w tamtych czasach było oczywiście więcej
[Piechowski 2013a, s.98].
6 W 2015 r. odbył się IV Zjazd Kooperatyw Spożywczych, którego celem była rozmowa o roli
kooperatyw (i nie tylko) w procesie budowy sprawiedliwej gospodarki i wzmacnianiu relacji miasto-wieś, wymiana doświadczeń oraz budowa ruchu Ekonomii Wspólnego Dobra [https://www.
dobrze.waw.pl/zjazd-kooperatyw-2015].
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2. Doświadczenia w funkcjonowaniu spółdzielczości i spółdzielni
spożywczych na świecie i w Polsce
Spółdzielczość uważana jest za jeden z filarów ekonomii społecznej i ważny element budowy społeczeństwa obywatelskiego [Piechowski 2013b, s. 34]. Istnieje
wiele definicji spółdzielni. Jednak najważniejszą podaje Deklaracja Spółdzielczej
Tożsamości (o której mowa w dalszej części pracy), określając spółdzielnię jako:
autonomiczne zrzeszenie osób, które zjednoczyły się dobrowolnie w celu zaspokojenia swoich wspólnych aspiracji i potrzeb ekonomicznych, społecznych i kulturalnych poprzez współposiadane i demokratycznie kontrolowane przedsiębiorstwo7.
Zorganizowana spółdzielczość znana jest w Europie od połowy XIX w. jako
ruch samoobrony i samopomocy uboższych i średniozamożnych grup społecznych wobec negatywnych dla nich skutków rozwijającego się kapitalizmu.
Za pierwszą spółdzielnię na świecie uważa się spółdzielnię spożywców Rochdelskie Stowarzyszenie Sprawiedliwych Pionierów, która została założona w Anglii8
w 1844 r. Jednak jak wskazują niektóre źródła, tradycja spółdzielczości w Europie
istniała 30 lat przed powstaniem Rochdelskiego Stowarzyszenia Sprawiedliwych
Pionierów. Jako przykład można podać m.in. Stowarzyszenie Tkaczy z Fenwick
w Szkocji (1761 r.) oraz Hrubieszowskie Towarzystwo Rolnicze Ratowania się
Wspólnie w Nieszczęściach (1816 r.).
Spółdzielnia spożywców w Rochdale nie była pierwszą, która w tamtych czasach powstała, ale pierwszą, która była zdolna do przetrwania. Wynikało to z dobrej organizacji, zaangażowania członków oraz wypracowania reguł postępowania. Reguły te znane do dziś pod nazwą „Zasady Rochdelskie” stały się podstawą
funkcjonowania spółdzielni, zwłaszcza spożywczych9, dla których spółdzielnia
z Rochdale była pierwowzorem [Piechowski 2013b, s. 36]. Zasady te obejmowały w wersji z 1860 r. [Piechowski 2013b, s. 36-37]: (1) wnoszenie kapitału przez
członków; (2) sprzedaż czystych i świeżych produktów dobrej jakości; (3) stosowanie rzetelnych miar i wag; (4) stosowanie cen rynkowych i sprzedaży tylko za gotówkę; (5) przeznaczanie nadwyżek spółdzielni na zwrot części z nich
członkom w postaci dywidendy, proporcjonalnie do ich zakupów; (6) demokratyczną kontrolę „jeden członek – jeden głos” niezależnie od udziałów i przestrzeganie równości płci; (7) kadencyjne pełnienie funkcji we władzach spółdzielni;
(8) kształcenie członków i zatrudnionych osób – przeznaczania na ten cel części
7 Krajowa Rada Spółdzielcza. http://www.krs.org.pl [dostęp 19.01.2016].
8 Ibidem.

9 Spółdzielnia z Rochdale była także prekursorem ruchu odpowiedzialnego biznesu, sprawie-

dliwego handlu, równouprawnienia płci, przejrzystości zarządzania, ale także zdrowej żywności (zasada sprzedaży czystych towarów początkowo dotyczyła mąki bez dodatku powszechnie używanych
środków chemicznych [Piechowski 2013b, s. 37].
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nadwyżki; (9) przejrzystość w zarządzaniu spółdzielnią (przedstawianie członkom sprawozdań finansowych). Niekiedy do tych zasad dodaje się zasadę tzw.
„otwartych drzwi”, czyli otwartego członkowstwa dla każdego chętnego. Ponadto
zasadę współpracy z innymi spółdzielniami na wszystkich szczeblach oraz zasadę
neutralności politycznej i religijnej.
Kolejny ważny dokument, to „Deklaracja Spółdzielczej Tożsamości”10, określany często jako „dekalog” zasad spółdzielczych, który określa pewne minimum,
poniżej którego spółdzielnia nie może zejść, jeśli chce pozostać spółdzielnią.
W dokumencie tym opracowano definicję spółdzielni, która przypomina tzw. „bimodalny model spółdzielni”, tzn. aby spółdzielnia pozostała spółdzielnią musi być
przede wszystkim dobrym przedsiębiorstwem, ale nie tylko, ponieważ to członkowie11, a nie kapitał są w niej najważniejsi [Piechowski 2013b, s. 40]. Stąd odwołując się do zasad i wartości, na których opiera się spółdzielczość należy stwierdzić,
że ta forma gospodarowania jest bezkonkurencyjna w porównaniu z innymi formami działalności gospodarczej.
Tradycje polskiej spółdzielczości, w porównaniu z innymi krajami Europy czy
świata, mają swoje specyficzne cechy. Spółdzielczość w Polsce zrodziła się w czasach, kiedy nie istniało państwo polskie, w czasach zaborów, a tworzące się organizacje spółdzielcze utożsamiane były z walką o niepodległość i próbami utrzymania tożsamości narodowej [Brzozowska 2007, s. 33]. Pierwszą spółdzielnią
spożywców jaka powstała na ziemiach polskich (na terenach zaboru rosyjskiego) było Stowarzyszenie Spożywcze „Merkury”, założone w 1869 r. w Warszawie.
W 1906 r. zostało założone Towarzystwo Kooperatystów (początkowo jako organizacja tajna); tego samego roku rozpoczęto wydawanie tygodnika „Społem”12.
Spółdzielczość spożywcza bardzo dobrze rozwijała się w latach 20. XX w. Wówczas powstały: Związek Spółdzielni Spożywców Rzeczypospolitej Polskiej (847
spółdzielni, 493 tys. członków i 1652 sklepy) oraz Liga Kooperatystek13.

10 Wynikało to z tego, że pod koniec lat 80. XX w. w światowym ruchu spółdzielczym roz-

poczęła się debata nad koniecznością stworzenia zasad adekwatnych do potrzeb zbliżającego się
XXI stulecia, aby odnosiły się do różnych typów spółdzielni i przetrwały dłużej, niż dotychczas
opracowane. Dokonano tego podczas XXXI Kongresu Międzynarodowego Związku Spółdzielczego
w Manchester w 1995 r.
11 Deklaracja zawiera również przypomnienie wartości spółdzielczych. Stąd też obecnie często
zaliczana jest do biznesu „etycznego”, bądź też „odpowiedzialnego społecznie”.
12 Nazwę zaproponował Stefan Żeromski.
13 Cel: prowadzenie wśród kobiet działalności edukacyjnej, samokształceniowej i oświatowej.
Do czołowych działaczek należała m.in. Maria Dąbrowska [Kalendarium spółdzielczości Społem.
W Strona Internetowa Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców „Społem”. http://
kzrss.spolem.org.pl].
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Nadrzędnym organem ruchu spółdzielczego w Polsce jest Krajowa Rada Spółdzielcza (KRS), która jest członkiem Międzynarodowego Ruchu Spółdzielczego14
(ICA - International Co-operative Allience). Do zadań KRS należy reprezentowanie polskiego ruchu spółdzielczego w kraju i za granicą, inicjowanie i opiniowanie aktów prawnych dotyczących spółdzielczości oraz inicjowanie i rozwijanie
współpracy międzyspółdzielczej i szerzenie idei spółdzielczego współdziałania15.
Światowy ruch spółdzielczy daje obecnie zatrudnienie dla ponad 100 mln
pracowników, czyli o około 20% więcej, niż wszystkie koncerny wielonarodowe.
W Polsce prawie 80% wyrobów mleczarskich wytwarzanych jest przez spółdzielnie z tej branży [Szafarz 2013, s. 75-76]. Poza spółdzielniami mleczarskimi16,
które stanowią klasyczną grupę producentów i mają praktycznie zamknięty krąg
członków, wszystkie pozostałe spółdzielnie wiejskie mogą odegrać w procesie integrowania się rolników istotną rolę. Tym bardziej, że tradycyjny podział branżowy przestał obowiązywać i nie odgrywa już większego znaczenia. Wokół spółdzielni ogrodniczych, spółdzielni zaopatrzenia i zbytu, usług rolniczych, a także
rolniczych spółdzielni produkcyjnych mogą powstawać grupy producentów w zależności od potrzeb rolników i możliwości powiązania ich profilu produkcyjnego
z działalnością spółdzielni. Ważne, aby rolnicy rozumieli potrzebę organizowania
się i byli przekonani do takiej formy współpracy. Spółdzielnie także muszą zrozumieć, że powrót do charakteru spółdzielni użytkowników i odbudowa zaplecza społecznego stanowiącego szeroką i lojalną grupę klientów stwarza im lepszą
i dłuższą perspektywę rozwoju [Martynowski 2014, s. 8].
Spółdzielczość, jako ruch zorganizowany, powstała w środowisku miejskim.
W rolnictwie i na wsi pojawiła się później. Jednak z tego względu, że spółdzielczość jest formą wybitnie przystosowaną do realizacji interesów ekonomicznych
i społecznych gospodarstwa rolnego, tutaj rozwinęła się szczególnie dobrze, tym
bardziej, że od wieków istniały na wsi na całym świecie tradycje rozmaitych mniej
lub bardziej sformalizowanych „pre-spółdzielczych form współpracy”, takich jak
znane z terenów Polski maszoperie rybackie nad Bałtykiem, pasterstwo wysokogórskie w Karpatach, wspólnota wiejska „Wolny Kadłub” ze Śląska Opolskiego (powstała w 1605 roku). O sile ekonomicznej współczesnej spółdzielczości
14 ICA skupia obecnie 267 krajowych i międzynarodowych organizacji spółdzielczych z 96 krajów. Łączna liczba członków tych organizacji (spółdzielców) wynosi prawie 1 miliard. Natomiast
doliczając do tego liczbę spółdzielców z pozostałej setki krajów, nie należących do ICA, to ich liczba
wynosi ponad 2 miliardy.
15 W Polsce Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości obchodzony jest od 1925 r., natomiast
Uchwała Sejmu RP z 21.04.1995 r. proklamowała dzień 1 lipca - Międzynarodowym Dniem Spółdzielczości. 2012 rok został przyjęty przez ONZ - Międzynarodowym Rokiem Spółdzielczości, jednak
w Polsce było to przemilczane [Szyszkowska 2013, s. 7].
16 www.mleczarstwopolskie.pl [03.02.2016].
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wiejskiej świadczy fakt, że w państwach o dobrze rozwiniętym rolnictwie, przez
organizacje spółdzielcze realizowana jest ponad połowa obrotów środkami do
produkcji i produktami rolniczymi [Martynowski 2014, s.14].
Reasumując zaprezentowaną w sposób syntetyczny historię, idee oraz wartości, na jakich bazuje rdzenna spółdzielczość, w tym miejscu warto odnieść się do
poglądów jednego z prekursorów spółdzielczości w naszym kraju – Stanisława
Thugutta, iż „idee spółdzielcze winny przynieść bardziej humanitarne rozwiązania w przyszłości”17. Miejmy nadzieję, że zjawisko „nowego kooperatyzmu” jest
początkiem pozytywnej fali zmian w Polsce i na świecie w kierunku odrodzenia
myśli spółdzielczej i społecznego współdziałania.

3. Nowe inicjatywy dotyczące rozwoju spółdzielczości w Polsce
– kooperatywy spożywcze
Współczesne spółdzielnie spożywcze najczęściej są nazywane kooperatywami. Kooperatywy mogą różnić się zasadami funkcjonowania, jednak wszystkie łączy kolektywne (wspólne) dokonywanie zakupów płodów rolnych bezpośrednio od lokalnych
i sprawdzonych rolników oraz producentów żywności, najczęściej produkujących
żywność w sposób ekologiczny18. Stanowi to przykład zrównoważonej produkcji
i konsumpcji żywności, opartej na produkcie: ekologicznym, lokalnym i świeżym.
Korzyści zwłaszcza ekonomiczne z tego rodzaju formy zakupów odczuwają obie
strony - zarówno konsumenci, jak i producenci ze względu na brak pośredników.
Rozwój kooperatyw w Polsce i na świecie, został określony jako „nowy kooperatyzm” [Vieta 2010, s. 2]. Zjawisko to łączy się z pojawieniem kryzysu ekonomicznego na świecie w 2008 r. Powstają liczne poradniki dotyczące zakładania
kooperatyw (spółdzielni) oraz strony internetowe poświęcone idei ruchu spółdzielczego19. Wiele rozwiązań ideowych i systemowych stosowanych w przedwojennym ruchu spółdzielczym jest nadal aktualnych i z powodzeniem mogłyby
zostać przeniesione do współczesnych czasów. Liczne sukcesy w funkcjonowaniu
ruchu spółdzielczego w naszym kraju, które zostały na wiele lat zapomniane oraz
obecne i wcześniejsze doświadczenia w krajach europejskich, jak również nawoływania do propagowania tego rodzaju formy działalności przez Komisję Europejską w stosunku do obecnych i nowych członków UE powoduje, że być może
młodsze pokolenie Polaków nie obarczone doświadczeniami z przeszłości, a za17 Ossowski Janusz. Biblioteka myśli spółdzielczych, Strona Internetowa kwartalnika” Pieniądze i więź”, www.p-i-w.edu.pl [29.01.2016].
18 https://kolektywnie.wordpress.com/
19 http://spolecznik20.pl/pages/spolecznik-2-0 [27.01.2016]; Krajowa Rada Spółdzielcza.
http://www.krs.org.pl [dostęp 19.01.2016]; www.kooperatyzm.pl [27.01.2016].
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inspirowane przez polskie tradycje spółdzielcze do nich powróci. W ciągu ostatnich kilku lat, z inicjatywy świadomych konsumentów, obserwuje się odrodzenie
ruchu kooperatyw spożywczych, które powstają zwłaszcza w dużych miastach
Polski. Są to oddolne, niehierarchiczne i demokratycznie zarządzane organizacje o charakterze nieformalnym. To nowe zjawisko w Polsce mające miejsce od
2010 r. W tym czasie powstała pierwsza tego rodzaju spółdzielnia – Warszawska
Kooperatywa Spożywcza20, która zainspirowała i przyczyniła się do pojawienia
nowych. Obecnie na rynku jest już ponad 30 kooperatyw spożywczych. Funkcjonujące kooperatywy można podzielić na dwa rodzaje [Bilewicz 2013, s. 30, 31]:
1. „aktywistyczne” - organizacje złożone najczęściej z aktywistów społecznych
o poglądach lewicowych, mające przede wszystkim osiągać określone cele
społeczne czy nawet polityczne, jak budowanie egalitarnej wspólnoty czy
zniesienie pośrednictwa między konsumentami, a producentami.
2. „zorientowane na konsumpcję” - głównym celem jest przede wszystkim
uzyskanie dostępu do lokalnie wyprodukowanych, ekologicznych produktów spożywczych wysokiej jakości, trudno dostępnych na rynku.
Główne problemy rozwojowe współczesnych kooperatyw spożywczych w Polsce dotyczą: (1) formalizacji; (2) hierarchizacji struktury oraz (3) umiejętności
podążania za zmieniającymi się sposobami komunikacji (komunikacja przy użyciu nowoczesnych technologii m.in. mediów społecznościowych).
Z uwagi na wspomniany wcześniej nieformalny charakter tych organizacji –
kooperatyści poruszają zagadnienie formalizacji i zastanawiają się czy może ona
pomóc w osiągnięciu założonych przez kooperatywy celów, czy też utrudniać ich
zdobycie. Zwłaszcza, że kooperatywy są zarządzane demokratycznie tzn. „jeden
członek - jeden głos”. Wprowadzenie hierarchicznej struktury kooperatyw powoduje pojawienie się wątpliwości czy nie zaburzyłoby to jej zasad funkcjonowania,
ponieważ pojedynczy członek kooperatywy nie miałby już bezpośredniego wpływu na podejmowane w niej decyzje.
Ze względu na to, że współczesnym kooperatywom spożywczym przyszło funkcjonować w zupełnie innych realiach, niż te dla których zainicjowano powstanie
pierwszych spółdzielni na świecie, kluczowe pytania jakie powstają to: (1) kim jest
dzisiejszy kooperatysta? (2) jakie przekonania (idee) przyświecają mu, aby się włączyć w tego rodzaju społeczną inicjatywę i co może być motywatorem, aby w niej
pozostać? A z drugiej strony: jakim wyzwaniom muszą sprostać kooperatywy spożywcze, aby była to atrakcyjna forma gospodarowania oraz inicjatywa przyciągająca
większe rzesze osób, która pozwoli uzyskać przewagę nad obecnie dominującymi
korporacjami (w tym żywnością korporacyjną) i silną pozycją, jaką obecnie posiada
marka.
20 http://www.wks.waw.pl/ [30.01.2016].
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W dzisiejszych czasach kooperatywy powinny skupić się na umiejętnym podążaniu za zmieniającymi się sposobami komunikacji i utrzymywaniu relacji międzyludzkich z wykorzystaniem nowych technologii i mediów społecznościowych.
Technologia rozwijała się w ostatnich dwóch dekadach szybciej niż kiedykolwiek.
Według twórców raportu „2038”21, opracowanego w 2013 r. przez ZenithOptimedia,
w nadchodzących 25 latach rozwój technologii będzie jeszcze bardziej dynamiczny.
Globalna rewolucja cyfrowa miała istotny wpływ na wiele trendów obserwowanych
w ostatnim ćwierćwieczu i będzie kształtowała rzeczywistość przez kolejne 25 lat.
W raporcie „2038” opisano sześć najważniejszych trendów na następne 25 lat,
dwa z nich stanowią: społecznie zaangażowany konsumpcjonizm i powstanie społecznych kooperatyw. Silnym narzędziem, które nie tylko zrewolucjonizowało sposób komunikacji międzyludzkiej, ale także wspiera wszelkie, a w tym ww. inicjatywy
społeczne, są media społecznościowe. Konsumenci odkrywają nowe sposoby motywowania swoich znajomych do podejmowania wspólnych inicjatyw i nie potrzebują do tego wsparcia dużych, znanych firm. Przykładami takiego działania może być
Kickstarter, czyli największa na świecie platforma crowdfundingowa wspierająca
kreatywne projekty czy też obecnie powstające kooperatywy spożywcze, które bardzo często zakładane są przez grupę znajomych, którzy kontaktują się wykorzystując media społecznościowe i wspólnie robią zakupy m.in. w celu uzyskania rabatu.
Jest to sygnałem zmiany układu sił pomiędzy korporacjami, a konsumentami i marki powinny się do tego zjawiska odpowiednio przystosować. W raporcie
„2038” wskazuje się, że do 2038 r. rola społecznej kooperatywy stanie się bardziej
sprecyzowana. Choć już dzisiejsze inicjatywy są obiecujące, to w przyszłości firmy
będą zmuszone do przeanalizowania modelu biznesowego i wprowadzenia takich
zmian, które stworzą bardziej „uspołecznione” organizacje, angażujące zarówno
pracowników, jak i konsumentów. Ułatwienie konsumentom udziału w tworzeniu
produktów i oferowanie im usług, które zmaksymalizują ich wygodę i dobrobyt,
doprowadzi do stworzenia modelu mniej skoncentrowanego na samej marce,
w którym współpraca marki i konsumentów odbywa się na równych zasadach.
Konsumenci będą oczekiwać od marek etycznego działania na wszystkich obszarach biznesowych oraz zaangażowania w ruch społeczny.
Rosnące znaczenie i potęga mediów społecznościowych przyczyniło się do
powstania wielu badań z tego zakresu. Jednym z nich jest badanie przeprowadzone przez Gemius Polska „Megapanel PBI/Gemius” z 2014 roku22 Część tego
badania dotyczyła tematu „Media społecznościowe przez pryzmat wieku użytkowników”23. Jak się okazuje media społecznościowe są wartościowym kanałem
21 Raport „2038”. 2013. ZenithOptimedia.
22 Badanie Megapanel PBI/Gemius (dawniej: Polskie Badanie Internetu), 2014, Gemius Polska.
23 http://www.wks.waw.pl/ [30.01.2016].
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komunikacji z potencjalnymi klientami, szczególnie jeśli zna się szczegółowy
profil użytkowników poszczególnych serwisów. W przypadku Facebooka i Tweetera, największy odsetek osób odwiedzających to przedział wiekowy 25-34 lata.
Natomiast Instagram ma więcej młodszych użytkowników, niż Facebook – 43%
zaglądających z przedziału wiekowego 18-24 lata, kolejno 25% 25-34 lata. Bazując na zaprezentowanych wyżej danych, należy podkreślić, iż przedział wiekowy
obecnych członków kooperatywy pokrywa się z przedziałem osób najczęściej korzystających z mediów społecznościowych.
Obserwując funkcjonujące i nowo powstające kooperatywy spożywcze –
oprócz kontaktu mailowego, korzystają one z mediów społecznościowych typu
Facebook, gdzie zakładają swoje strony. Stosują także mobilne aplikacje do komunikacji typu: Trello, Slack itp. i organizują wspólne zamówienia bezpośrednio przy
pomocy komputerowych systemów zakupowych online np. FoodCoop24. Ponadto poprzez aplikacje na telefon typu everytap kooperatywy zachęcają do robienia
zakupów w swoich placówkach, a tym samym gromadzenia za wydane pieniądze
punktów, które można wymienić na produkty z kooperatywy. Przykładem jest
Krakowska Kooperatywa Spożywcza - uzbierane 50 punktów (1 punkt za 20 zł)
można wymienić na piernik wegański z czekoladą i orzechami.
Reasumując, rozwój technologiczny, zmiany demograficzne, rosnąca potęga
mediów społecznościowych i społecznych inicjatyw typu kooperatywy spożywcze sprawią, że najbliższe lata przyniosą nowe możliwości, dzięki którym każdy
będzie mógł wybrać czy chce żyć w bardziej świadomy i wartościowy sposób. Aby
kooperatywy przetrwały, rozwinęły się i przyciągnęły nowych członków – warunkiem sine qua non jest podążanie za zmieniającymi się trendami i oczekiwaniami
konsumentów, zwłaszcza dotyczącymi formy komunikacji czy sposobu płatności
przy użyciu karty (jedną z zasad spółdzielczych jest płatność gotówką), czyli najogólniej rzecz ujmując - dostosowanie dawnych zasad spółdzielczych do nowych
realiów ery cyfrowej.

4. Podsumowanie
Spółdzielnie i inne formy społecznej działalności powstawały i powstają w wyniku niezaspokojenia pewnych specyficznych potrzeb i są odpowiedzią na bolesne
problemy [Defourny 1999, s. 23]. Spółdzielczość wyrosła z potrzeby samoobrony
ekonomicznie słabszych grup społecznych, stąd zasady, jakimi się kieruje, zawsze
24 Profesjonalne oprogramowanie FoodCoop System, skierowane jest do kooperatyw spożyw-

czych oraz grup zakupowych. FoodCoop System będzie dostępny zarówno na komputerach jak
i urządzeniach mobilnych. FCS to bezpłatny i otwarty, oparty na idei Open Source, system służący
do składania i rozliczania zamówień oraz ułatwiający zakładanie organizacji [29, 31].
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stawiały i stawiają człowieka przed kapitałem [Boguta 2006, s. 50–51]. W przeciwieństwie do innych form gospodarowania, gdzie zysk, a nie czynnik ludzki
ma znaczenie. Duża różnorodność poglądów na spółdzielczość, zarówno, jako
na stowarzyszenie osób, jak i na sposób i cele prowadzenia przedsiębiorstwa jest
podstawą istnienia kiedyś, jak i obecnie dużej różnorodności form spółdzielczych
[Martynowski 2014, s. 17].
Bogaty dorobek i cenne doświadczenia z całej historii ruchu spółdzielczego są
jego unikalnym atutem w zwalczaniu skutków patologii neoliberalnych i kryzysu
globalnego. Poza spółdzielcami, nikt nie dysponuje takim atutem. Spółdzielczość
przetrwała z powodzeniem kolejne systemy polityczno – społeczne (oraz konsekwencje ich upadków), dwie wojny światowe, kilka rewolucji, „zimną wojnę”
i wiele innych perturbacji krajowych i międzynarodowych [Szafarz 2013, s. 76].
Według J. Curla „oddolne ruchy społeczne zwróciły się ku kooperatywom
w odpowiedzi na łupieżczą globalizację i głęboką światową recesję, aby poprawić warunki życia ludzi i wzmocnić ich pozycję”, podkreślając, że wyróżnikiem
nowego ruchu kooperatyw, który uaktywnił się po kryzysie, jest powrót do postulatów demokratyzacji miejsca pracy, włączenie do strategii organizacji pozarządowych i umiędzynarodowienie, czyli współpraca z zagranicznymi kooperatywami
i ze wspierającymi je instytucjami [Bilewicz 2013, s. 27].
Rzecz jednak w tym, iż poszczególne narody i cała tzw. społeczność międzynarodowa posiada jedynie nikłą, niekiedy wręcz zerową, wiedzę o historycznych i współczesnych dokonaniach ruchu spółdzielczego oraz o jego przyszłych możliwościach
i zadaniach. Dominuje powszechnie przeświadczenie, że spółdzielcy zajmują się
tylko wydajną, pożyteczną, mrówczą pracą i niczym poza tym. Niewiele wiadomo
natomiast o ich zasługach i o współczesnej roli dziejotwórczej [Szafarz 2013, s. 76].
Charles Gide25 twierdził, że spółdzielnie spożywców będą mogły zapewnić w przyszłości „panowanie konsumentów”. Rzecz w tym, aby w dobie technologii informatycznej spółdzielcy nauczyli się w jaki sposób efektywnie mogą dotrzeć ze swoim ideami do szerszego ogółu populacji Polaków i zaangażować w ich działalność.
Obecnie większość z nich niestety opiera się na „marketingu szeptanym”.
Reasumując, warunkiem powodzenia w dziejotwórczej misji spółdzielczości
w obecnych i przyszłych realiach jest powrót do źródeł oraz optymalne, nowatorskie kojarzenie dorobku i doświadczeń historycznych ze współczesnymi zadaniami, potrzebami i możliwościami spółdzielczości. Wymaga to innowacyjnego
i przedsiębiorczego podejścia spółdzielców.
25 Charles Gide (1847–1932) był wybitnym ekonomistą francuskim, który wniósł poważny
wkład w rozwój europejskiej ekonomii społecznej oraz myśli spółdzielczej [Ossowski Janusz. Pieniądze i więź. Charles Gide. http://www.p-i-w.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3833 [29.01.2016].

72

Anna Florek-Paszkowska

Jako podsumowanie w tabeli 1 zaprezentowano macierz SWOT, w której
przedstawiono analizę mocnych i słabych stron kooperatyw spożywczych oraz
szans i zagrożeń ich funkcjonowania i rozwoju w Polsce.
Tabela 1
Analiza SWOT funkcjonowania i rozwoju
kooperatyw spożywczych w Polsce
NEGATYWNE

Mocne strony

Słabe strony

Wysoka jakość i zdrowotność żywności



Konkurencyjna cena żywności w stosunku
do cen w sklepach ekologicznych





Uczciwa zapłata dla rolnika





Sprzedaż lokalnej, sezonowej żywności



Zakupy przez Internet





Dowóz żywności do domu





Niższe koszty wspólnych zakupów




Wewnętrzne

POZYTYWNE



Krótki czas transportu – ochrona środowiska
naturalnego, mniejsza ilość dodatków
chemicznych do przedłużenia trwałości żywności






Zewnętrzne

Szanse

Trudności w zdobyciu klientów (marketing
szeptany)
Niewiele osób wie o istnieniu kooperatyw
Mała ilość żywności – nie jest produkowana
na masową skalę
Brak możliwości płatności kartą
Niska płynność finansowa (zwłaszcza
na początku działalności)
Niska rentowność
Brak odpowiedniego transportu do przewozu
żywności
Brak funduszy na zatrudnienie osób do obsługi
(konieczność wykonywania wszystkich prac
przez założycieli, członków)

Zagrożenia



Rozwój regionalnych producentów i rolników



Słabe zakorzenienie idei spółdzielczości



Mała liczba kooperatyw w Polsce



Nieuczciwa konkurencja



Moda/trend zdrowego żywienia i stylu życia



Bariery w pozyskaniu środków na rozwój



Odbudowanie ideologii ruchu spółdzielczego





Poprawa wizerunku spółdzielczości



Udział w targach/wydarzeniach kulinarnych



Rozproszona produkcja (od wielu producentów)

Rozwój kontaktów handlowych – współpraca
między spółdzielniami



Brak uregulowanej sytuacji prawnej spółdzielni



Brak stałej grupy odbiorców










Rosnąca świadomość konsumentów



Organizowanie Zjazdów Kooperatyw (integracja
i edukacja społeczeństwa)
Rozwój działalności na lokalnym rynku
(spółdzielnie nie przeniosą działalności do
krajów o niższych kosztach funkcjonowania)
Rozwój technologii i nowoczesnych narzędzi
komunikacji (np. media społecznościowe)

Źródło: Opracowanie własne.




Trudności w dostępie do ekologicznych i dobrych
jakościowo produktów

Konkurencja tańszej, gorszej jakościowo
żywności korporacyjnej dostępnej w dużych
sieciach handlowych
Rozwój sieci handlowych z obcym kapitałem
Negatywne skojarzenia ze spółdzielczością
(zwłaszcza starsze pokolenie)



Brak środowiska przyjaznego spółdzielczości



Brak zrozumienia wśród opinii publicznej
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ANNA FLOREK-PASZKOWSKA
WSPÓŁCZESNE SPÓŁDZIELNIE SPOŻYWCZE W POLSCE NA TLE HISTORYCZNYM

Słowa kluczowe: spółdzielczość, kooperatywy spożywcze, lokalna produkcja i dystrybucja
żywności, działalność społeczna, pionierzy spółdzielczości
STRESZCZENIE

Tradycja polskiej spółdzielczości sięga II połowy XIX wieku. Spoglądając na naszą
historię - ruch spółdzielczy przetrwał okres zaborów, I oraz II wojny światowej. Jednak
mało osób zna polskie tradycje spółdzielcze i cele jakie przyświecały ich rozwojowi. Niewiele osób kojarzy także nazwiska prekursorów ruchu spółdzielczego w naszym kraju26,
w tym kojarzy nazwisko Żeromskiego z nazwą czasopisma „Społem”, którego był twórcą.
Czasopismo to powstało wraz z założeniem Towarzystwa Kooperatystów (1906). Propagowało ono spółdzielczość, zwłaszcza spożywców. Jednakże wydarzenia polityczne w naszym kraju po 1945 roku spowodowały przerwanie tradycji spółdzielczości. Dla wielu
starszych osób, także dzisiaj, spółdzielczość kojarzy się negatywnie z czasami PRL-u. Od
kilku lat pamięć i doświadczenie w organizowaniu spółdzielni powraca w formie kooperatyw spożywczych oraz innych nieformalnych inicjatyw społecznych. W Polsce stanowią
one nowy wyraz ruchu społeczno-gospodarczego, w który najbardziej zaangażowane jest
młode pokolenie (20-30 latków). Powstaje pytanie: czy jest to tymczasowy trend, głównie
spowodowany światowym kryzysem ekonomicznym, który spowodował sięgnięcie i powrót do starych idei spółdzielczych, jak się okazuje pomocnych i aktualnych w rozwiązywaniu wielu problemów zaistniałych w obecnych czasach? Być może ten trend ma szansę
się utrwalić? Artykuł ma na celu przyjrzenie się temu zjawisku.
26 Można do nich zaliczyć m.in.: Staszica, a później Makowieckiego, Magnusa, Nagórnego,
Statkowskiego, Abramowskiego, Mielczarskiego, Wojciechowskiego i in.
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MODERN FOOD COOPERATIVES IN POLAND AGAINST THE BACKGROUND
OF HISTORY DETERMINANTS

Keywords: cooperative movement, food cooperatives, local food production and distribution, social activities, cooperative pioneers
SUM M A RY

The tradition of Polish cooperative movement dates back to the second half of the 19th
century. Looking at our history – the cooperative movement has survived the Partitioning
of Poland, as well as the First and Second World War. However, few people know the Polish
cooperative traditions and objectives that lead to their development. Equally few people
recognize the names of the cooperative movement precursors in our country and associate Stefan Żeromski›s name with the name of the “Społem”, magazine which he founded.
The magazine was created with the establishment of the Cooperative Society (1906). They
popularized food cooperatives the most. However, political events in our country after
1945 caused an interruption in cooperative traditions. For many older people, even today
cooperatives are associated negatively with the times of communism. For the last several
years, the memory and experience in organizing cooperatives has returning in the form of
modern food cooperatives and other informal social initiatives. In Poland, they constitute
a new form of socio-economic movement, which involves mostly younger generations.
The question is whether this is a temporary trend, mainly due to the global economic
crisis, which triggered a return to the old idea of cooperative activity, as it turns out to be
helpful and relevant in solving many problems encountered in modern times? Perhaps
this trend has a chance to persist? This paper aims to examine this phenomenon.
e-mail: anna.florek-paszkowska@uj.edu.pl
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1. Wstęp
Nieodnawialne źródła energii takie jak węgiel, ropa czy gaz są ograniczone
i ich zasoby nieustannie się zmniejszają. Współcześnie nie w pełni wykorzystywane są odnawialne źródła energii (OZE), praktycznie niewyczerpalne, odtwarzane
pod wpływem oddziaływania promieniowania słonecznego oraz procesów zachodzących na Ziemi i w jej wnętrzu, źródła przyjazne dla środowiska, bo związane
z naturalnymi procesami przyrodniczymi. Wykorzystywanie ich, to zmniejszenie zużycia nieodnawialnych źródeł energii oraz emisji szkodliwych substancji,
zwłaszcza gazów cieplarnianych, mających znaczny wpływ na postępujące zmiany
klimatyczne. W Polsce do odnawialnych źródeł energii należy: energia promieniowania słonecznego, wody, wiatru, zasobów geotermalnych oraz energia wytworzona z biopaliw stałych, biogazu i biopaliw ciekłych, a także energia otoczenia pozyskiwana przez pompy [Adamowicz 2014, 7; Energia ze źródeł odnawialnych w 2014 r. 2015, 9]. Obecnie jeszcze w niewielkim stopniu wykorzystuje się
energię słoneczną, chociaż metody i środki jej wykorzystywania są nieustannie
doskonalone. Promieniowanie słoneczne może być wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej przy zastosowaniu ogniw fotowoltaicznych. Zastosowanie
kolektorów słonecznych w domu jednorodzinnym znacznie obniża emisję CO2,
SO2 i NO. Do produkcji energii elektrycznej może także być wykorzystywana
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energia wiatru. Występujący brak synchronizacji pomiędzy zapotrzebowaniem
na odnawialne nośniki energii (promieni słonecznych i wiatru) i ich podażą sprawia, że energia musi być magazynowana. Alternatywą mogą być zintegrowane
systemy energetyczne, polegające na korzystaniu z różnych, wzajemnie uzupełniających się źródeł energii. Wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej
energii wodnej może sprawić, że małe elektrownie staną się ważnymi ogniwami systemu energetyki rozproszonej. W energetyce cieplnej wykorzystywane są
wody geotermalne. W polskich warunkach energia geotermalna mogłaby zostać
szerzej wykorzystana w produkcji zwierzęcej, w szklarniach, w uprawie grzybów, w gospodarce rybnej. Pompy ciepła wymuszają przepływ ciepła z otoczenia
o niższej temperaturze (gruntu lub powietrza na zewnątrz budynku) do obszaru
ogrzewanego. W procesie tym w sprężarkowych pompach ciepła wykorzystuje
się energię mechaniczną, natomiast w absorpcyjnych energię cieplną. Pompy ciepła są najbardziej efektywne w połączeniu z ogrzewaniem niskotemperaturowym
(ogrzewanie podłogowe). Obecnie najszerzej wykorzystywane są w rolnictwie do
schładzania mleka, natomiast produktem ubocznym jest ciepła woda użytkowa.
[Pawlak 2012, 23-26]. Ważnym źródłem surowców (biomasy) do produkcji energii odnawialnej jest produkcja rolnicza [Pasyniuk 2008, 5; Korycińska 2009, 6].
Zastosowane w rolnictwie nowoczesne technologie mogą być pomocne w złagodzeniu zmian klimatycznych wywołanych emisją gazów cieplarnianych w produkcji rolnej. Przetworzenie biomasy na energię i umiejętne jej magazynowanie
może te zmiany złagodzić [Adamowicz 2014, 10]. Jedną z barier instytucjonalnych
w upowszechnieniu OZE jest brak wystarczającej informacji [Chmielewska-Gill
2009, 43-46; Seremak-Bulge 2012, 263]. Ważną rolę w przekazywaniu informacji
i przekonywaniu do nowych rozwiązań pełnią Ośrodki Doradztwa Rolniczego.
W województwie kujawsko-pomorskim wsparcia rolnikom udzielają doradcy zatrudnieni w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego (KPODR).
W KPODR dużą wagę przykłada się do przekazywania informacji dotyczących
nowych technologii.

2. Cel i metodyka badań
Celem opracowania było przedstawienie działań podejmowanych w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego dla popularyzowania odnawialnych źródeł energii. Analizą objęto lata 2011-2014. Zastosowano metodę jakościową analizy, uzupełnioną metodą ilościową. Źródłem danych były: Sprawozdania z realizacji rocznego programu działalności.
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3. Znaczenie OZE dla rozwoju obszarów wiejskich
Odnawialne źródła energii mogą być jednym z ważniejszych czynników prosperity obszarów wiejskich [Chodkowska-Miszczuk, Szymańska 2012, 6]. Rozwój produkcji i przetwórstwa związanego z OZE powinien korzystnie wpływać na rozwój
obszarów wiejskich, generując nowe dochody i będąc źródłem nowych miejsc
pracy. Zdaniem Mańko [2012, 247] „upowszechnienie upraw energetycznych
można wiązać z postępem technologicznym w rolnictwie”. Badania pokazały, że
w gospodarstwach z uprawami energetycznymi stosowane są bardziej efektywne
technologie. Gospodarstwa te charakteryzuje także większa sprawność organizacyjna. Powoduje to, że ich dochodowość również jest większa. Polskie rolnictwo
charakteryzuje się jeszcze niewykorzystanymi, znacznymi zasobami siły roboczej
oraz ziemi. Wiele jest gospodarstw niedochodowych. Sposobem na zmianę tej
sytuacji może być większy, niż dotychczas, ich udział w produkcji i wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii, tym bardziej, że produkcja biomasy może
być prowadzona na gruntach słabych, niewykorzystywanych do produkcji rolnej,
zdegradowanych bądź skażonych, a rolnicy obok produkowania biomasy rolniczej mogą także uczestniczyć w jej przetwórstwie [Seremak-Bulge 2012, 264]. Na
obszarach wiejskich często występują przerwy w dostawie energii elektrycznej dla
odbiorców oraz znaczne spadki napięcia, zwłaszcza na końcu sieci, które zakłócając pracę urządzeń często uniemożliwiają prowadzenie działalności rolniczej
(w obiektach takich jak: wylęgarnie, kurniki, brojlernie, cielętniki, schładzarki,
dojarki). OZE redukując deficyt w zaopatrzeniu w energię mogą stać się czynnikiem stabilizującym warunki prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej
na terenach wiejskich [Ginalski 2014, 4].

4. Działania podejmowane w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego dla propagowania odnawialnych źródeł energii
W celu popularyzowania wśród producentów rolnych odnawialnych źródeł energii w KPODR w ramach Priorytetu I. POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARSTW ROLNYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM
w latach 2011-2014 realizowany był Program 2. Propagowanie odnawialnych
źródeł energii obejmujący Zadanie 1. Wykorzystanie surowców rolniczych oraz
źródeł naturalnych w pozyskiwaniu energii odnawialnej. Celem podjętych przez
doradców działań było wskazanie zainteresowanym rolnikom możliwości wykorzystania naturalnych źródeł energii oraz przekazanie informacji o uprawie roślin
na cele energetyczne. Dla podniesienia świadomości mieszkańców regionu i zaprezentowania im źródeł energii przyjaznych dla środowiska w KPODR prowa-
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dzono różne formy edukacji. Doradcy starali się dotrzeć do jak największej liczby
rolników i mieszkańców obszarów wiejskich. Prace doradcze obejmowały porady,
szkolenia, konferencje, lustracje w gospodarstwach (tabela 1). Systematycznie publikowano też artykuły poświęcone OZE w miesięczniku Wieś Kujawsko-Pomorska
oraz na stronie internetowej Ośrodka. W doradztwie wskazywano możliwości wykorzystania biomasy, a także innych źródeł energii: kolektorów słonecznych, małych
elektrowni wiatrowych oraz pozyskiwania środków finansowych na ich wykonanie.
Wielu rolników było zainteresowanych tego typu inwestycjami (tabela 1).
Tabela 1
Działania doradcze w ramach zadania „Wykorzystanie surowców
rolniczych oraz źródeł naturalnych w pozyskiwaniu energii odnawialnej”
w latach 2011-2014
Działania doradcze

2011

2012

2013

2014

Porady

193

251

298

218

Szkolenia

21

28

18

22

Konferencje

2

2

3

1

Lustracje w gospodarstwach

5

18

13

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdań z realizacji rocznego programu działalności KPODR za lata 2011-2014.

W latach 2011-2014 największym zainteresowaniem cieszyły się szkolenia
poświęcone alternatywnym źródłom energii i ich zastosowaniu, kolektorom słonecznym i fotowoltaice w gospodarstwie rolnym oraz energii odnawialnej dla
domu i zagrody (tabela 2). Program szkoleń związanych z alternatywnymi źródłami energii i ich zastosowaniem składał się z części teoretycznej oraz wyjazdu,
podczas którego zapoznano uczestników z pracą urządzeń pozyskujących energię z niektórych źródeł naturalnych (m.in. kolektorów słonecznych, pomp ciepła
czy pieców na biomasę). W 2012 r. zorganizowano szkolenie dla osób zainteresowanych instalacjami wodorowymi. Na szkoleniu pokazano moduł instalacji
na wodę, dzięki której mogą poruszać się jednostki wysokoprężne. Rezultatem
szkolenia było podjęcie rozmów z jednym z gospodarstw na temat wybudowania
małej biogazowni. Ułatwienia dla mikroinstalacji wprowadzone w 2013 r. „małym trójpakiem energetycznym” oraz zapowiadane wsparcie finansowe spowodowało zwiększenie zainteresowania rolników instalacjami produkującymi prąd
na potrzeby własne. Szczególne znaczenie w dotarciu w tej sprawie do szerokiego
grona odbiorców miały indywidualne porady udzielane przez doradców KPODR
oraz szkolenia, na których wyjaśniano zasady działania poszczególnych rozwiązań. W 2014 r. zorganizowano trzy szkolenia wyjazdowe, na których uczestnicy
zapoznali się z praktycznymi rozwiązaniami dotyczącymi produkcji i wykorzy-
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stania biomasy. W tym samym roku, dla propagowania wiedzy na temat korzyści
jakie wynikają dla społeczności z budowy biogazowi rolniczych zorganizowano
szkolenie dla przedstawicieli samorządów gminnych „Biogazownia – przemyślany wybór”. Zajmowano się na nim technologią produkcji biogazu, kosztami inwestycyjnymi, procedurami oraz kwestiami prawno-środowiskowymi dotyczącymi
inwestycji. Jedno ze szkoleń, „Rośliny energetyczne, charakterystyka gatunków
i ich agrotechnika” zostało zorganizowane na poletkach doświadczalnych. Szczególną uwagę poświęcono uprawie nowych gatunków roślin: perzu wydłużonego
i ślazówki turyngskiej. W związku z tym, że prowadzący gospodarstwa i społeczność wiejska coraz częściej poszukują informacji dotyczących wykorzystania
OZE w swoich domach i gospodarstwach, dużym zainteresowaniem cieszyły się
szkolenia „Energia odnawialna dla domu i zagrody” oraz „Kolektory słoneczne
i fotowoltaika w gospodarstwie rolnym”. W 2014 r. dla doradców KPODR, tworzących Powiatowe Punkty Konsultacyjne z OZE, zostało zorganizowane szkolenie „Energia z biomasy – wyjazd studyjny do biogazowni”. Wyjazd połączono
z warsztatami szkoleniowymi oraz prezentacją prototypu mobilnej biogazowi.
Proces technologiczny jest wysoce energooszczędny, pozwala na wykorzystanie
biomasy produkowanej z ekstensywnych łąk nadrzecznych i terenów krajobrazu
chronionego, nie nadającej się do celów paszowych oraz do konwersji na energię
w konwencjonalnych technologiach.
W każdym roku organizowano także konferencje (tabela1). Okazją do wymiany poglądów była adresowana do rolników oraz władz w 2011 r. konferencja pn.
„Energia elektryczna, ciepło i gaz – perspektywą dla gminy”, poświęcona technologiom do pozyskania biogazu jako cennego źródła energii. Odbyła się ona pod
patronatem firmy zajmującej się biogazowniami. W 2012 r. wspólnie z Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniem Odnawialnych Źródeł Energii dla rolników i osób
związanych z administracją samorządową zorganizowano konferencję pn. „Wykorzystanie energii słonecznej w domu jednorodzinnym”. Uczestnicy otrzymali
opracowanie „Odnawialne źródła energii oraz oszczędzanie ciepła i elektryczności”, zawierające wszystkie dostępne źródła energii odnawialnej, jakie można
wykorzystać w domu jednorodzinnym. Zainteresowani kolektorami słonecznymi
doradcy oraz mieszkańcy regionu brali udział w 2013 r. w konferencji „Słońce –
tania energia”. Na konferencji zaprezentowano dwa rodzaje kolektorów słonecznych, płaskie i próżniowe, mówiono o ich zastosowaniu i efektywności. Omawiano także projektowanie i wykonawstwo instalacji fotowoltaicznych. Uczestników zapoznano z kolektorami słonecznymi zainstalowanymi w województwie
kujawsko-pomorskim oraz z nowym projektem Q-BICON (Kompetencje dla
energii jutra: plan kwalifikacyjny dla projektu BIomassCONsultancy – doradztwo
ds. biomasy). Celem międzynarodowego projektu Q-BICON było przygotowa-
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nie europejskiego kursu zawodowego na doradcę ds. biomasy. Ponadto KPODR
uczestniczył w pracach koordynowanych przez partnerów zagranicznych, w tym
przeprowadził badanie rynku usług szkoleniowych z zakresu biomasy w Polsce.
W 2014 r. w ramach realizowanego projektu przeprowadzono kurs dla konsultantów oraz środowisk planujących i realizujących inwestycje kluczowe z punktu
widzenia przyszłego wykorzystania biomasy. Na kursie pilotażowym dokonano
przetestowania opracowanego programu kształcenia oraz materiałów dydaktycznych. Uczestnikom kursu zaprezentowano wielkoobszarową plantację miskanta
olbrzymiego, przetwarzanego w pobliskim zakładzie pelletu. Zostali oni także
zapoznani z technologią produkcji pelletu z miskanta olbrzymiego oraz ze słomy zbożowej. Zwiedzili ciepłownię miejską, w której węgiel zastąpiono biomasą. W 2013 r. dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, zarówno
rolników jak i przedstawicieli różnych instytucji samorządowych, zorganizowano
konferencję pt. „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska”. Na konferencji
zajmowano się aspektami prawnymi oraz uwarunkowaniami społecznymi związanymi z biogazowniami. Mówiono o nakładach i możliwościach pozyskania surowców dla biogazowni. Zaprezentowano pracującą biogazownię. Uruchomiony
został punkt konsultacyjny oraz doradztwo indywidualne dotyczące inwestycji
biogazowych.
Co roku odbywało się również, cieszące się wysoką frekwencją Forum Energetyki Odnawialnej (tabela 1). W VII Forum wzięło udział 209 uczestników. Pierwsza część forum poświęcona była produkcji biomasy (ekonomicznym aspektom
produkcji biomasy i uprawie miskanta olbrzymiego), druga – biogazowniom rolniczym (zainteresowani zapoznani zostali zarówno z problemami, z jakimi mogą
się zetknąć przy uruchamianiu biogazowni, jak i ze sposobami ich rozwiązywania), natomiast trzecia – energii słońca (przedstawiono możliwości wykorzystania
energii słonecznej do celów grzewczych oraz do produkcji energii elektrycznej).
Na Forum zaprezentowano także urządzenia do pozyskiwania energii z OZE.
W VIII Forum uczestniczyło 166 osób. Program Forum obejmował seminarium
i Targi Energetyki Odnawialnej. Na seminarium zajmowano się sposobami wdrażania odnawialnych źródeł energii, uwarunkowaniami technologicznymi i prawnymi produkcji energii z biomasy, aspektami ekonomicznymi i metodami pozyskiwania energii słonecznej. Zaprezentowane zostały przykłady rozwiązań urządzeń wytwarzających prąd w ogniwach fotowoltaicznych oraz ciepło w urządzeniach solarnych. Przedstawiono budowę i zasady działania niewielkich biogazowni rolniczych oraz małych wiatraków przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb
własnych gospodarstwa. Firmy produkujące i rozprowadzające kotły na biomasę,
brykiety, pellety, pompy ciepła, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, biogazownie rolnicze i małe elektrownie wiatrowe udzielały konsultacji zaintereso-
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wanym uczestnikom Forum. IX Forum Energetyki Odnawialnej poświęcono małym instalacjom z zakresu energetyki odnawialnej w gospodarstwach domowych
i rolnych. Program spotkania obejmował seminarium i Targi Energii Odnawialnej. Jedenastu wystawców na stoiskach przedstawiło systemy fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, małe wiatraki, transformatory centralnego ogrzewania i ciepłej
wody, systemy podgrzewania szklarni energią słońca oraz oferty banku dotyczące
odnawialnych źródeł energii (OZE). Na seminarium zajmowano się stanem energetyki wiatrowej, słonecznej, ilością zainstalowanych pomp ciepła oraz wykorzystaniem biomasy z upraw i odpadowej pochodzącej z rolnictwa w województwie
kujawsko-pomorskim. W latach 2009-2012 nastąpił bardzo intensywny rozwój
energetyki wiatrowej (w roku 2012 w porównaniu z rokiem 2010 dwunastokrotnie zwiększyła się w województwie kujawsko-pomorskim powierzchnia kolektorów słonecznych). W latach 2009-2013 zaczęto w regionie kujawsko-pomorskim
inwestować w fotowoltaikę. W tym samym okresie rozszerzano uprawę miskanta
olbrzymiego, która zastąpiła plantacje wierzby energetycznej. Jednak brak podstaw prawnych gwarantujących opłacalność roślin energetycznych sprawił, że ta
gałąź OZE nie rozwinęła się. Zwiększyło się natomiast zainteresowanie biomasą
odpadową przeznaczoną na cele energetyczne. Uczestnicy Forum zostali też zapoznani z zasadami działania instalacji fotowoltaicznych. Pokazano im korzyści ekonomiczne używania tych urządzeń. Zajmowano się także wybranymi aspektami
eksploatacji instalacji solarnych z kolektorami płaskimi i próżniowymi. Uczestniczącym w Forum przedstawiono zmiany w prawie energetycznym, wspierające
energetykę odnawialną. Na X Forum Energetyki Odnawialnej dokonano podsumowania działań dotyczących OZE. Debatowano na temat „Budownictwa energooszczędnego”. Odbyła się prezentacja budynku pasywnego wybudowanego
w ramach projektu CECE 5 (program dla Europy Środkowej). Wejście w życie
programu „Prosument”, realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”, przyczyniło się do zwiększenia zainteresowania
mikroinstalacjami fotowoltaicznymi. Przedstawione zostały też możliwości dofinansowania inwestycji realizowanych w ramach energetyki odnawialnej w latach
2014-2020. W każdym roku forum towarzyszyły targi energetyki odnawialnej
oraz udzielano konsultacji. Przygotowano 8 poletek demonstracyjnych z różnymi
gatunkami roślin energetycznych. W 2011 r. w ramach projektu COACH BIO
ENERGY, którego celem było promowanie zrównoważonego wykorzystania energii z biomasy w Europie Środkowej, a którego KPODR był współpartnerem, opracowano strategię gospodarowania energią odnawialną na terenie gminy Sadki.
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Tabela 2
Tematyka ważniejszych działań oraz liczba uczestników w ramach
zadania „Wykorzystanie surowców rolniczych oraz źródeł naturalnych
w pozyskiwaniu energii odnawialnej” latach 2011-2014
SZKOLENIA

Liczba uczestników

Uprawa roślin na cele energetyczne

18

Ekologiczne systemy grzewcze

13

Produkcja roślin na cele energetyczne – szkolenie praktyczne

40

Zakres i możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii

25

Alternatywne źródła energii i ich zastosowanie

531

Rośliny energetyczne alternatywą dla gospodarstw

25

Instalacje wodorowe oraz mikrobiogazownie na wsi – źródło samowystarczalności

33

Kolektory słoneczne jako inwestycje w energię odnawialną w gospodarstwie

25

Odnawialne źródła energii w gospodarstwie rolnym

75

Odnawialne źródła energii dla domu i zagrody

31

Nowoczesne metody wykorzystania gnojowicy – szkolenie wyjazdowe z grupą celową
producentów trzody chlewnej

38

Alternatywne źródła energii odnawialnej i ich wykorzystanie w gospodarstwie rolnym

24

Odnawialne źródła energii szansą rozwoju obszarów wiejskich

20

Kolektory słoneczne w gospodarstwie domowym

14

Biogazownia – przemyślany wybór

14

Energia odnawialna dla domu i zagrody

84

Odnawialne źródła energii – rośliny energetyczne i biomasa odpadowa

28

Kolektory słoneczne i fotowoltaika w gospodarstwie rolnym

94

Program „Prosument” – dofinansowanie do mikroinstalacji produkującej prąd i ciepło
z OZE w gospodarstwach domowych

20

Energia z biomasy – wyjazd studyjny

44
KURSY

Kurs doskonalenia zawodowego w ramach projektu Q-BICON: Doradca ds. biomasy – II

37

KONFERENCJE
Energia elektryczna, ciepło i gaz – perspektywą dla gminy

44

VII, VIII, IX, X Forum Energetyki Odnawialnej

719

Wykorzystanie energii słonecznej w domu jednorodzinnym

43

Słońce – tania energia

37

Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska

98

POLETKA DEMONSTRACYJNE
Różne odmiany roślin energetycznych

Liczba poletek
8

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdań z realizacji rocznego programu działalności KPODR za lata 2011-2014.
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5. Podsumowanie i wnioski,
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego pełni ważną rolę w regionie
dla propagowania odnawialnych źródeł energii. W latach 2011-2014 w ramach
priorytetu I. POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARSTW ROLNYCH
W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM, Programu 2. Propagowanie
odnawialnych źródeł energii, Zadania 1. Wykorzystanie surowców rolniczych
oraz źródeł naturalnych w pozyskiwaniu energii odnawialnej, KPODR podejmował wiele działań, starając się dotrzeć do szerokiego kręgu odbiorców.
1. Doradcy stosując różne formy edukacji dla podniesienia świadomości
mieszkańców regionu, wskazywali źródła energii przyjazne dla środowiska.
2. Działania doradców obejmowały: porady, szkolenia, konferencje oraz lustracje w gospodarstwach. W miesięczniku Wieś Kujawsko-Pomorska oraz
na stronie internetowej Ośrodka publikowano artykuły OZE.
3. W doradztwie wskazywano możliwości wykorzystania konkretnych źródeł
energii: biomasy, kolektorów słonecznych, małych elektrowni wiatrowych
oraz pozyskiwania środków finansowych na ich wykonanie. Wielu rolników
było zainteresowanych tego typu inwestycjami.
4. Dużym zainteresowaniem cieszyły się szkolenia poświęcone alternatywnym
źródłom energii oraz ich zastosowaniu. Prowadzący gospodarstwa i społeczność wiejska zainteresowani byli zwłaszcza informacjami dotyczących
wykorzystania OZE w swoich domach i gospodarstwach.
5. Wielu zainteresowanych co roku brało udział Forum Energetyki Odnawialnej, na które składało się seminarium oraz targi energetyki odnawialnej,
połączone z udzielaniem konsultacji. Przygotowano także 8 poletek demonstracyjnych z różnymi gatunkami roślin energetycznych.
6. KPODR uczestniczył w międzynarodowym projekcie Q-BICON którego
celem było przygotowanie europejskiego kursu zawodowego na doradcę ds.
biomasy.
7. W 2011 r. w ramach projektu COACH BIO ENERGY, którego Ośrodek był
współpartnerem, opracowano strategię gospodarowania energią odnawialną na terenie jednej z gmin województwa.
8. Przedstawiona analiza potwierdza, że ze względu na rosnące zainteresowanie OZE oraz rolę jaką mogą pełnić w rozwoju obszarów wiejskich, dla ich
jeszcze szerszego upowszechnienia, nadal ważne i konieczne jest prowadzenie działań doradczych.
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MARIA JOLANTA ORŁOWSKA
DZIAŁANIA PODEJMOWANE W CELU POPULARYZOWANIA ODNAWIALNYCH
ŹRÓDEŁ ENERGII NA PRZYKŁADZIE KUJAWSKO-POMORSKIEGO OŚRODKA
DORADZTWA ROLNICZEGO

Słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, biomasa rolnicza, działania doradcze
STRESZCZENIE

Przedstawiono działania podejmowane w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa
Rolniczego dla popularyzowania odnawialnych źródeł energii (OZE). Wykorzystano dane
sprawozdawcze KPODR z lat 2011-2014. Przedstawiona analiza pokazała, że Ośrodek pełni ważną rolę w regionie w popularyzowaniu OZE. Doradcy podejmowali wiele działań
dla podniesienia świadomości ludności zamieszkującej region do korzystania ze źródeł
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energii przyjaznych dla środowiska. Obejmowały one: porady, szkolenia, konferencje oraz
lustracje w gospodarstwach. W miesięczniku „Wieś Kujawsko-Pomorska” oraz na stronie
internetowej Ośrodka publikowano artykuły poświęcone tej tematyce. Wielu prowadzących gospodarstwa było zainteresowanych informacjami dotyczącymi możliwości wykorzystania konkretnych źródeł energii (zwłaszcza w swoich domach i gospodarstwach):
biomasy, kolektorów słonecznych czy małych elektrowni wiatrowych oraz pozyskiwania
środków finansowych na ich wykonanie.

MARIA JOLANTA ORŁOWSKA
ADVISORY ACTION TAKEN FOR PROMOTING RENEWABLE ENERGY SOURCES
ON EXAMPLE OF KUJAWSKO-POMORSKIE AGRICULTURAL ADVISORY CENTRE

Keywords: renewable energy, agricultural biomass, advisory activities
SUM M A RY

The activities undertaken in the Kujawsko-Pomorski Agricultural Advisory Centre
for the promotion of renewable energy sources (OZE) were presented. Data reporting
KPODR from the period 2011-2014 was used. The analysis showed that the Centre plays
an important role in the region in promoting OZE. Consultants undertook a number
of activities to raise awareness of people living in the region to use energy sources that
are environmentally friendly. These included: advice, training, conferences and audits on
farms. The monthly magazine Wieś Kujawsko-Pomorska and the website of the Centre
published articles devoted to this theme. Many of the farmers were interested in information on the possibility of using specific sources of energy (especially in their homes and
farms) such as biomass, solar and small wind power plants, and methods of raising funds
for their execution.
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1. Wstęp
Znaczenie nawozów naturalnych, jako źródła składników pokarmowych dla roślin
jest od dawna dobrze znane. W Europie, jak na to wskazują najnowsze badania archeologiczne, były one stosowane już przez rolników neolitycznych ok. 8000 lat temu
[Bogaard i in. 2013, 2]. Również w czasach współczesnych bardzo wysoko ocenia się
walory tych nawozów w nawożeniu upraw. Jednak, aktualnie (co jest wynikiem intensyfikacji rolnictwa) nawozy naturalne postrzega się nie tylko w kontekście zaspakajania przez nie potrzeb pokarmowych roślin, ale także traktuje się je jako element
zagrożenia dla środowiska, a w szczególności dla jakości wód powierzchniowych
i podziemnych. O spełnianiu tej drugiej roli, w sposób dobitny świadczy m.in. Dyrektywa Rady z dnia 12 grudnia 1991 r. dotycząca ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego zwana „dyrektywą
azotanową”. Dyrektywa ta zobowiązuje państwa członkowskie Unii Europejskiej do
wdrożenia szeregu obostrzeń związanych ze stosowaniem nawozów naturalnych,
w tym, m.in. ogranicza możliwość ich stosowania na użytki rolne w nadmiernych
dawkach (przekraczających poziom 170 kg azotu całkowitego w nawozie na 1 ha).
Dodać należy, że podobne wymagania stawia państwom sygnatariuszom (Polska do
nich należy) Konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego (tzw. Konwencja Helsińska), która ukierunkowana jest na ochronę środowiska
przyrodniczego Bałtyku, w tym na przeciwdziałanie jego eutrofizacji.
1 Wkład pracy: Stefan Pietrzak – 70%, Justyna Fila – 30%.
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Wskazując na powyższe należy stwierdzić, że podejście do gospodarowania
nawozami naturalnymi w sposób zrównoważony (uwzględniający z jednej strony
wydajność i jakość upraw oraz rentowność produkcji rolnej, a z drugiej ochronę
środowiska), będzie w coraz większym stopniu obowiązywać w polskim rolnictwie. Ważnym ogniwem w tego rodzaju systemie gospodarowania jest ustalenie
zawartości podstawowych składników w nawozach naturalnych, w szczególności
takich jak azot, fosfor i potas. Wiedza z tego zakresu umożliwia bowiem realizację zbilansowanego nawożenia polegającego na dostarczeniu roślinom uprawnym
dawek składników odżywczych w ilościach dostosowanych do ich potrzeb pokarmowych, a zarazem bezpiecznych dla środowiska.
Zagadnienie gospodarowania nawozami naturalnymi stanowiło istotny element prac prowadzonych w latach 2013-2015 w międzynarodowym projekcie
„Samoocena i ocena ryzyka przez rolników w odniesieniu do strat składników
nawozowych oraz niskokosztowych środków zaradczych”, koordynowanym przez
Szwedzki Uniwersytet Rolniczy (SLU) z siedzibą w Uppsali, w którym uczestniczyli m.in. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach i Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu. W ramach tych prac zrealizowano m.in. działania obejmujące oznaczanie składu nawozów naturalnych
(jako element przedsięwzięć służących poprawie zarządzania nimi), stosowanych
w wybranych gospodarstwach rolnych położonych w północnej części Mazowsza. Celem niniejszej pracy jest ocena wyników badań tych nawozów, w świetle
potrzeb i możliwości związanych z ich wykorzystaniem w obszarze działalności
naukowo-badawczej i w ramach doradztwa rolnego.

2. Materiał i metody
Badania nawozów naturalnych przeprowadzono w 2014 r. Próbki nawozów pobrano z 13 gospodarstw położonych w powiatach: ciechanowskim, płońskim
i płockim w województwie mazowieckim – rysunek 1.
Gospodarstwa te posiadały w użytkowaniu powierzchnię gruntów rolnych
w granicach od 16,7 do 88,2 ha, i w zdecydowanej większości ukierunkowane
były na produkcję zwierzęcą – tabela 1.
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Rysunek 1
Poglądowa mapa lokalizacji 13 gospodarstw w woj. mazowieckim;
symbole na mapie oznaczają kody gospodarstw zgodnie z tabelą 1

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 1
Podstawowa charakterystyka gospodarstw
L.p.

Kod
gospodarstwa

Powierzchnia
użytków rolnych, ha

Profil produkcji towarowej

1

PJ

86,2

zboża

2

BW

18,5

trzoda chlewna

3

PE

88,2

trzoda chlewna

4

BB

16,7

trzoda chlewna

5

KP

44,5

trzoda chlewna

6

MT

47,2

mleko krowie

7

KT

29,5

mleko krowie

8

PM

50,0

mleko krowie

9

SI

25,8

mleko krowie

10

KR

62,0

mleko krowie

11

ŻM

34,1

mleko krowie

12

KZ

21,0

konie, buraki

13

PP

38,1

zboża

Źródło: Opracowanie własne.
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Ze wszystkich gospodarstw pobrano w sumie 17 próbek nawozów naturalnych, w tym 10 próbek obornika, po 3 próbki gnojówki i gnojowicy i 1 próbkę
pomiotu kurzego. Badania nawozów naturalnych wykonano w akredytowanym
laboratorium Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Warszawie. W próbkach
nawozów oznaczono zawartość suchej masy - metodą wagową, oraz zawartość:
 azotu Kjeldahla – metodą miareczkową,
 fosforu – metodą spektrofotometryczną,
 potasu, wapnia i magnezu – metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (flame atomic absorption spectrometry – FAAS),
po mineralizacji próbek w kwasie siarkowym i wodzie utlenionej 30%.

3. Wyniki badań i dyskusja
Poddane badaniu próbki nawozów naturalnych charakteryzowały się zawartością
suchej masy od 1,0 do 50,2%. Najmniej suchej masy zawierała gnojowica od trzody chlewnej w gospodarstwie PE, a najwięcej pomiot kurzy w gospodarstwie PJ
– tabela 2. W tym zakresie należy zwrócić uwagę, że ogólnie gnojowica od trzody
chlewnej zawierała mniej suchej masy, niż gnojówka od krów. Rodzi to wątpliwość odnośnie adekwatności i precyzyjności zwyczajowo stosowanego podziału
płynnych nawozów naturalnych. W jego ramach gnojówkę na ogół definiuje się,
jako mocz zwierząt gospodarskich wraz z możliwą niewielką ilością kału i/lub
wody, a gnojowicę jako mieszaninę kału i moczu zwierząt oraz wody (np. stosowanej do mycia stanowisk). Co do samej istoty jest to rozróżnienie zrozumiałe,
aczkolwiek niezbyt ostre. Stąd też w praktyce, gnojówka i gnojowica częstokroć
są ze sobą mylone [Golder 2011, 5]. W terminologii stosowanej w Europie wymienione nawozy też nie są dostatecznie jasno zróżnicowane. Na przykład wg
„Słownika pojęć z zakresu zarządzania nawozami naturalnymi” opracowanego
w ramach sieci RAMIRAN2 gnojowicę określa się jako kał i mocz wydalone przez
zwierzęta gospodarskie utrzymywane w budynkach inwentarskich, zazwyczaj
z domieszką materiału ściółkowego i wody o zawartości suchej masy w granicach 1-10% [Pain, Menzi 2011, 12]. W tym ujęciu formuła gnojowicy jest dość
szeroka i może w części odnosić się również do gnojówki.
Wydaje się, że korzystne byłoby przyjęcie klasyfikacji nawozów naturalnych
opartych na podstawie zawartości w nich suchej masy korzystając ze standardów
amerykańskich – tabela 3.

2 Recycling Agricultural, Municipal and Industrial Residues in Agriculture Network.
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Tabela 2
Wyniki oznaczeń suchej masy i zawartości makroelementów
w nawozach naturalnych
L.p.

Kod
gospodarstwa

Zwyczajowa nazwa nawozu

Sucha
masa,
%

Zawartość w % świeżej masy
Azot
Kjeldahla
(N)

Fosfor
(P)

Potas
(K)

Magnez
(Mg)

Wapń
(Ca)

1.

PJ

Pomiot kurzy

50,2

1,58

0,7

1,6

0,42

0,84

2.

BW

Obornik od trzody chlewnej

23,7

0,53

0,27

0,66

0,15

0,5

3.

PE

Obornik od trzody chlewnej

23,9

0,43

0,29

0,62

0,13

0,5

4.

SI

Obornik od krów

16,7

0,38

0,11

0,34

0,12

0,27

5.

KR

Obornik od krów

19,4

0,54

0,17

0,67

0,14

0,4

6.

MI

Obornik od krów

18,9

0,45

0,13

0,3

0,09

0,25

7.

KT

Obornik od krów

16,0

0,45

0,13

0,62

0,09

0,16

8.

PM

Obornik od krów

22,3

0,6

0,15

0,7

0,08

0,24

9.

ŻM

Obornik od krów

–

0,35

0,08

0,41

0,08

0,09

10.

PP

Obornik od krów

–

0,63

0,1

0,84

0,12

0,17

11.

KZ

Obornik koński

–

0,65

0,18

0,96

0,13

0,35

12.

PE

Gnojowica od trzody chlewnej

1,0

0,03

0,01

0,15

0,003

0,02

13.

BB

Gnojowica od trzody chlewnej

2,2

0,01

0,01

0,17

0,01

0,05

14.

KP

Gnojowica od trzody chlewnej

2,5

0,01

0,03

0,17

0,08

0,05

15.

MT

Gnojówka od krów

4,3

0,003

0,01

0,35

0,05

0,08

16.

KT

Gnojówka od krów

5,0

0,001

0,004

0,19

0,02

0,04

17.

PM

Gnojówka od krów

6,0

0,003

0,01

0,13

0,03

0,05

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 3
Klasyfikacja nawozów naturalnych, na podstawie zawartości
w nich suchej masy
Gatunek zwierząt

Zawartość suchej masy w nawozie naturalnym, %
gnojówka

gnojowica

półstały obornik

obornik

Bydło mięsne

0-3

4-9

11 - 15

> 19

Bydło mleczne

0-2

3-8

10 - 14

> 16

Drób

0-4

5 - 12

14 - 20

> 24

Trzoda chlewna

0-5

6 - 14

15 - 23

> 25

Źródło: [ASAE 2002, 1 za: Laguë i in. 2005, 8].

92

Stefan Pietrzak, Justyna Fila

Standardy te w dużym stopniu porządkują podział nawozów naturalnych,
również w zależności od gatunku zwierząt gospodarskich. Wśród nawozów
naturalnych wyróżniają także półstały obornik (semi-solid manure). Określa się
go, jako nawóz pochodzący z budynków inwentarskich, którego nie można przepompować lub ułożyć w pryzmę [Pain, Menzi 2011, 12].
Przechodząc do oceny oznaczonych wskaźników składu nawozów naturalnych
na wstępie należy stwierdzić, iż z analizy korelacji wynika, że wszystkie były one
ze sobą bardzo silnie powiązane – tabela 4.
Tabela 4
Korelacje między analizowanymi wskaźnikami składu
nawozów naturalnych i ich suchą masą
Wskaźnik
N

Współczynnik korelacji Pearsona
N

P

K

Mg

Ca

s.m.

1,000

0,923**

0,955**

0,935**

0,878**

0,979**

P

0,883**

K
Mg

0,961**

0,956**

0,963**

0,896**

0,844**

0,944**

0,912**

0,931**

Ca

0,957**

s.m.

1,000

Objaśnienia: korelacja istotna ** dla poziomu istotności α=0,01

Źródło: Opracowanie własne.

Szczególnie bardzo wysoki poziom zależności występował między suchą masą
a oznaczonymi składnikami nawozowymi. Właściwość tę można wykorzystać do
konstruowania prostych równań regresji umożliwiających szacowanie udziału
składników odżywczych w nawozach naturalnych. Przykładowo w odniesieniu
do uzyskanych wyników, równanie do wyznaczenia zawartości azotu w nawozie
w % świeżej masy (N), na podstawie zawartości w nim suchej masy (s.m.) miałoby postać: N=0,031s.m.-0,117 (R2=0,957). Nadmienić należy, że na możliwość
zastosowania tego rodzaju podejścia do szacowania składu gnojowicy wskazują
wcześniejsze badania prowadzone m.in. przez Yagüe i in. [2012, 16]. Ponadto
wyniki badań tych autorów, a także Garcí i in. [2014, 3] sugerują, że ze względu
na silne powiązanie, do szacowania zawartości składników nawozowych w gnojowicy mogą być użyte wyniki pomiarów jej przewodności elektrycznej. Wydaje
się, że opracowane na podstawie reprezentatywnych badań fizykochemiczne modele liniowe do wyznaczania składu nawozów naturalnych, mogą być docelowo
użytecznym narzędziem wspomagającym, w niektórych warunkach, zarządzanie
tymi nawozami.
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Jeśli chodzi o same wartości oznaczonych makroelementów w nawozach to
były one zróżnicowane w zależności od ich pochodzenia i kategorii (rodzaju),
a także w obrębie poszczególnych kategorii. Wskazuje to, że w zastosowaniu do
konkretnego gospodarstwa, wykorzystywanie zgeneralizowanych wskaźników
składu obornika, gnojówki czy gnojowicy (na podstawie literatury) może być
obarczone dużym błędem. Stąd też poprawne zarządzanie nawozami naturalnymi
w danym gospodarstwie wymaga znajomości ich rzeczywistego składu.
Biorąc pod uwagę zróżnicowanie w ramach poszczególnych kategorii, mogło
ono być w dużym stopniu wywołane sposobem żywienia zwierząt. W niektórych
gospodarstwach dieta zwierząt zawierała znaczne ilości pasz treściwych bogatych
w azot (białko) i fosfor, co niewątpliwie przekładało się na zwiększoną zawartość
tych składników w odchodach. Udowodniono bowiem w tym zakresie, na podstawie licznych badań, że istnieje ścisła dodatnia zależność ilościowa między pobraniem wymienionych składników przez zwierzęta w paszy i usuwaniem przez nie
w kale i moczu [Kebreab i in. 2010, 7; Latshaw, Zhao 2011, 9; Geisert i in. 2005,
4; Weremko 2006, 15].
Skład gnojowicy od trzody chlewnej, a zwłaszcza gnojówki od krów
charakteryzował się niespotykanie małą – na tle wyników innych badań jakości
nawozów naturalnych [Grabowski 2009, 6; Maćkowiak 1997, 10], zawartością
azotu, a częściowo także innych składników. Mogło to być spowodowane dopływem do zbiorników z płynnymi nawozami naturalnymi dużych ilości wody wykorzystywanej np. do czyszczenia pomieszczeń, w których przebywają zwierzęta
czy mycia instalacji udojowej, a poza tym także wody opadowej, w tym spływającej z dachów obiektów inwentarskich. Należy niedopuszczać do takich sytuacji.
Rozwodnienie płynnych nawozów naturalnych sprawia, że istnieje potrzeba częstszego opróżniania zbiorników, w których się je magazynuje, co podraża koszty
działalności rolniczej. Ważnym, a często nie branym pod uwagę w tym zakresie
czynnikiem jest wyposażenie budynków inwentarskich w systemy odprowadzania wody deszczowej do zbiorników czy cieków wodnych lub na biologiczne powierzchnie chłonne.
W ujęciu ogólnym można stwierdzić, że uzyskane dane dotyczące składu nawozów naturalnych niewątpliwie odznaczały się dużą przydatnością, w zakresie
przygotowania zaleceń nawozowych, a także innych praktycznych zastosowań
(w tym, o charakterze edukacyjnym). Jednak w przypadku dotyczącym zawartości
azotu ich stosowanie obarczone było znacznym mankamentem. Wynika on z faktu, że oznaczony w nawozach naturalnych azot wyrażał sumę azotu amonowego
oraz organicznego, czyli stanowił tzw. azot Kjeldahla. Wskaźnik ten nie określa,
jaka jest ilość w nawozach naturalnych azotu w formie przyswajalnej dla roślin.
Przeliczanie zawartość azotu ogólnego w tych nawozach na tzw. azot działający
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(dostępny dla roślin) w oparciu o równoważniki nawozowe [Maćkowiak 1999,
11; Rozporządzenie… 2003, 14], należy uznać za rozwiązanie uproszczone i mało
precyzyjne. Poza tym należy zwrócić uwagę na fakt, że posiłkowanie się danymi
dotyczącymi zawartości azotu Kjeldahla w nawozach naturalnych niesie pewne
ograniczenia dotyczące przestrzegania limitu stosowania w tych nawozach 170 kg
azotu całkowitego na 1 ha użytków rolnych (azot całkowity jest sumą zawartości
azotu organicznego, amonowego – N-NH4, azotanowego – N-NO3 i azotynowego – N-NO2, a więc jest pojęciem szerszym, niż azot Kjeldahla). W kontekście
powyższego wydaje się, że standardowe metody analiz składu nawozu naturalnego powinny obejmować oznaczanie mineralnych form azotu, a przede wszystkim
azotu amonowego – jako, że azot w nawozach naturalnych poza formą organiczną, występuje głównie w postaci amonowej [Pettygrove i in. 2009, 13], oraz azotu
ogólnego.

4. Podsumowanie
Wiedza na temat składu nawozów naturalnych jest niezbędnym czynnikiem
do zaplanowania i realizacji zrównoważonego nawożenia, warunkującego z jednej
strony uzyskanie plonów roślin uprawnych o pożądanych cechach ilościowych
i jakościowych, a z drugiej – ograniczenie presji na środowisko. Najpełniejszej
i rzeczywistej informacji dotyczącej zawartości składników odżywczych w nawozach naturalnych dostarczają ich analizy laboratoryjne. W zakresie oznaczania
azotu celowe jest, aby obejmowały one jego postać ogólną oraz formy mineralne
(standardowo nie są one określane). Działalność związana z wykonywaniem analiz laboratoryjnych nawozów w praktyce ma jednak pewne ograniczenia, zwłaszcza natury organizacyjnej i finansowej. Stąd też warto poszukiwać alternatywnych, bądź też uproszonych metod określania składu wymienionych nawozów np.
na podstawie zawartości w nich suchej masy czy wyników badania przewodności
elektrycznej. Wyniki oznaczeń składu nawozów naturalnych oprócz ich przydatności w zakresie ustalania dawek nawożenia roślin, posiadają też znaczne walory edukacyjne. Na ich podstawie można pośrednio wnioskować o wpływie różnych czynników kształtujących zawartość składników odżywczych w nawozach
naturalnych w konkretnym gospodarstwie. Może to być pomocne do ulepszenia
w nim praktyk gospodarowania, np. do poprawy diety zwierząt, czy do wyeliminowania nadmiernego rozwodnienia gnojówki lub gnojowicy. W tym kontekście
należy dodać, iż w celu uniknięcia nieprecyzyjności związanej z nazewnictwem
nawozów naturalnych, zwłaszcza w odniesieniu do gnojówki i gnojowicy, należałoby wprowadzić zobiektyzowany system ich klasyfikacji.
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ROLNYCH Z PÓŁNOCNEGO MAZOWSZA
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STRESZCZENIE

W pracy przedstawiono ocenę wyników oznaczeń składu nawozów naturalnych stosowanych w gospodarstwach z północnego Mazowsza, traktując te wyniki jako ważne nośniki
informacji dla rozwoju działalności naukowo-badawczej i doradczej. Stwierdzono w szczególności, że wartości określonych laboratoryjnie makroelementów w nawozach naturalnych
były zróżnicowane w zależności od ich pochodzenia i rodzaju, a także w ramach wyodrębnionych grup nawozów. Zawartość badanych składników w nawozach naturalnych i ich
sucha masa były ze sobą silnie skorelowane. Na tle uzyskanych wyników, wskazano m.in. na
potrzebę: a) opracowania obiektywnej klasyfikacji nawozów naturalnych, opartej na zawartości w nich suchej masy, b) prowadzania prac nad alternatywnymi, bądź też uproszczonymi
metodami określania składu nawozów naturalnych, c) oznaczania w ramach standardowych
analiz składu nawozów naturalnych, zawartości w nich azotu całkowitego oraz mineralnych
form tego składnika, a przede wszystkim azotu amonowego.
STEFAN PIETRZAK, JUSTYNA FILA
THE ASSESSMENT OF THE NATURAL FERTILIZERS COMPOSITION FROM SELECTED
FARMS FROM THE NORTH MAZOVIA

Keywords: natural fertilizers, composition of manure, liquid manure and slurry, farm, Mazowieckie voivodship
SUM M A RY

The paper presents evaluation results of determination the composition of natural
fertilizers used in farms from the north Mazovia, treating these results as an important
carrier of information for the development of research and an advisory. It was found in
particular that values determined in the laboratory macronutrients in natural fertilizers
were varied according to their origin and type, as well as within their different groups. The
content of analyzed components in natural fertilizers and their dry weight was strongly
correlated with each other. On the basis of achieved results the following needs were identified a) develop an objective classification of natural fertilizers based on the contents of its
dry matter b) investigating alternative or simplified methods of assessing the composition
of natural fertilizers c) marking total nitrogen and its mineral forms mainly ammonium
nitrogen as a part of standard procedures within natural fertilizers tests.
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1. Wstęp
Polska należy do grona największych producentów rzepaku [Izdebski i wsp.
2014]. Dla wielu plantatorów rzepak jest zamiennikiem w uprawie pszenicy oraz
pszenżyta, dla innych, rośliną wiodącą w strukturze zasiewów [Kurowski i wsp.
2008]. Niestety, zbyt częsta uprawa rzepaku w systemie uproszczonym prowadzi
do nasilenia występowania jego chorób. Są one przyczyną strat plonu, które mogą
wynosić od kilku do kilkudziesięciu procent [Jędryczka 2006; Korbas i wsp. 2008].
Do chorób rzepaku wywoływanych przez grzyby chorobotwórcze o największym
znaczeniu gospodarczym należą: czerń krzyżowych (wywoływana przez Alternaria brassicae, A. brassicicola i A. alternata) [Gwiazdowski i wsp. 2004; Jajor i wsp.
2008; Sadowski i wsp. 2002], sucha zgnilizna kapustnych (Leptosphaeria maculans,
L. biglobosa st. konidialne Phoma lingam) [Jędryczka 2006; Fitt i wsp. 2006], szara pleśń (Botryotinia fuckeliana, st. konidialne Botrytis cinerea) [Sadowski i wsp.
2002] oraz zgnilizna twardzikowa (Sclerotinia sclerotiorum) [Koch i wsp. 2007].
Chorobą o stale rosnącym znaczeniu jest kiła kapusty, wywoływana przez pierwotniaka Plasmodiophora brassicae [Jędryczka i wsp. 2014; Korbas i wsp. 2009].
Prawidłowo prowadzona ochrona rzepaku przed grzybami patogenicznymi stanowi istotny element zapewniający uzyskanie wysokich plonów [Jajor i wsp. 2008;
Gwiazdowski i wsp. 2004; Kaczmarek i wsp. 2011; Weber i Karolewski 1997; 2001].
1 Wkład pracy: Katarzyna Pieczul – 60%, Agnieszka Perek – 30%, Ilona Świerczyńska – 10%.
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W Polsce do ochrony rzepaku przed wymienionymi gatunkami grzybów zarejestrowanych jest kilkadziesiąt fungicydów. W ich składzie znajduje się jednak bardzo ograniczona liczba substancji czynnych, należących głównie do grup: triazoli,
strobiluryn i benzimidazoli [Zalecenia Ochrony Roślin IOR-PIB 2014-2015].
W ostatnich latach producenci rolni coraz częściej spotykają się z niedostateczną skutecznością stosowanych fungicydów, spowodowane to może być spadkiem wrażliwości grzybów patogenicznych na stosowane substancje czynne.
Podstawową przyczyną tego zjawiska są mutacje w genach białek docelowych dla
fungicydów. Powodują one zmianę w konformacji białka, uniemożliwiając przyłączenie się do niego substancji czynnej [Deising i wsp. 2008; Ma i Michailides
2005]. Na rozwój odporności grzybów na stosowane fungicydy może wpływać
m.in. zaniżanie stosowanych dawek preparatów oraz długotrwałe stosowanie substancji czynnych należących do tej samej grupy chemicznej [Deising i wsp. 2008;
Ma i Michailides 2005]. Ze względu na ograniczony zakres substancji czynnych
zarejestrowanych do ochrony rzepaku oraz istniejące ryzyko nabywania przez
grzyby odporności konieczne wydaje się prowadzenie stałej oceny skuteczności
stosowanych fungicydów.
Celem niniejszej pracy była laboratoryjna ocena skuteczności ograniczania
przez substancje czynne fungicydów stosowanych w ochronie rzepaku, wzrostu
liniowego izolatów grzybów wywołujących najważniejsze jego choroby: czerń
krzyżowych, suchą zgniliznę kapustnych, szarą pleśń oraz zgniliznę twardzikową.

2. Materiały i metody
Izolaty
W badaniach wykorzystano izolaty: A. brassicae (2 izolaty), A. brassicicola (7),
A. alternata (12), L. maculans (4), B. cinerea (4) oraz S. sclerotiorum (14). Izolaty zbierane były w latach 2010-2015, głównie na terenie województwa wielkopolskiego. Wszystkie użyte w badaniach kultury zostały oznaczone na podstawie
cech morfologicznych grzybni oraz zarodników konidialnych.
Badania odporności na substancje czynne fungicydów
Badania wrażliwości patogenów wykonano w warunkach laboratoryjnych
na pożywce PDA (Potato-Dextrose Agar, Difco) zawierającej dodatek czystych
substancji czynnych fungicydów (Sigma) w stężeniu 1 i 6 ppm. W badaniach
wykorzystano następujące substancje czynne: azoksystrobinę (strobiluryny); cyprokonazol, tebukonazol, tetrakonazol (triazole); prochloraz (imidazol) oraz karbendazym i tiofanat metylowy (benzimidazole). Substancje czynne zostały rozpuszczone w metanolu w stężeniu 5 mg/ml. Kontrolę stanowiły kolonie grzybów
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rosnące na czystej pożywce PDA. Pożywki zaszczepiano fragmentami grzybni
o powierzchni 0,2 cm2, pobranymi z dwutygodniowych kultur rosnących na pożywce PDA. W zależności od tempa wzrostu poszczególnych gatunków po 7-14
dniach inkubacji w temperaturze pokojowej wyznaczano procent hamowania
wzrostu grzybni przez badane substancje w stosunku do wzrostu kolonii kontrolnej. Doświadczenie wykonano w dwóch niezależnych powtórzeniach.
Analiza statystyczna
Do porównania średniej hamowania wzrostu izolatów badanych gatunków
grzybów przez substancje czynne fungicydów zastosowano analizę wariancji trójczynnikowej przy użyciu testu Duncana, na poziomie istotności α=0,05.

3. Wyniki
Przeprowadzone badania pozwoliły na ocenę wrażliwości patogenów rzepaku
na wybrane substancje czynne fungicydów. Z przeprowadzonej analizy wariancji (test Duncana, na poziomie istotności α=0,05) wynikło istotne zróżnicowanie średnich wartości hamowania wzrostu izolatów badanych gatunków grzybów
przez wymieniane substancje czynne (tabela 1).
Azoksystrobina hamowała wzrost izolatów Alternaria spp. oraz L. maculans
w zbliżonym zakresie. Przy stężeniu 1 ppm średnie wartości wynosiły dla A. alternata 36%, A. brasicicola 35%, A. brassicae 60%, a dla L. maculans 58%, przy
6 ppm odpowiednio: 45, 35, 61 i 62%. Poszczególne izolaty B. cinerea charakteryzowały się dużą zmiennością wrażliwości na azoksystrobinę (zakres 0-56%).
Średnia wartość hamowania wzrostu B. cinerea wynosiła przy stężeniu 1 ppm
31%, a 6 ppm 51%. Azoksystrobina słabo ograniczała wzrost większości badanych
izola ów S. sclerotiorum – średnie hamowania wzrostu wynosiły 13% (1 ppm)
i 19% (6 ppm). Wśród badanych izolatów S. sclerotiorum zidentyfikowane zostały
szczepy zarówno wrażliwe (100% hamowania) oraz odporne (0% hamowania) na
azoksystrobinę zastosowaną w stężeniach 1 i 6 ppm (tabela 1).
Substancje czynne z grupy triazoli: cyprokonazol, tebukonazol, tetrakonazol
oraz prochloraz (imidazol) szczególnie w wyższych stężeniach charakteryzowały się wysoką efektywnością w ograniczaniu wzrostu kolonii większości badanych gatunków grzybów. Izolaty A. alternata cechowała podobna wrażliwość na
wszystkie w/w substancje czynne. Średnie wartości hamowania wzrostu izolatów
wynosiły przy stężeniu 1 ppm 45% (cyprokonazol), 35% (tebukonazol), 34% (tetrakonazol) oraz 66% (prochloraz), a przy 6 ppm odpowiednio: 76% (cyprokonazol), 68% (tebukonazol), 57% (tetrakonazol) i 72% (prochloraz).
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Tabela 1
Średni procent i zakresy hamowania wzrostu izolatów badanych gatunków
grzybów oraz wyniki analizy Duncana (α=0,05)
Tetrakonazol

Prochloraz

Karbendazym

Tiofanat
metylowy

1

6

1

6

1

6

1

6

1

6

1

6

1

6

36 e

45 f

45 f

76 i

35 e

68 h

34 d

57 g

66 h

72 h

6b

11 b

8b

8b

S. sclerotiorum L. maculans

B. cinerea

A. brassicae A. brassicicola

ppm
Gatunek
A. alternata

Azoksystrobina Cyprokonazol Tebukonazol

26-55 31-71

6-61 59-100 6-55

60-76 17-47 32-71 41-79 41-85

0-47

0-21

0-29

0-29

35 e

76 i

61 g

100 k

6b

15 c

14 b

10 b

18-75

100

0-19

0-33

0-37

0-30

48 f

54 f

35 e

100 k

18-63 20-63 36-100 100
60 g

61 g

96 k

100 k

18-74 85-100 83-100 100
61 g

100 k

0a

3a

0a

3a

53-67 59-63 40-61 65-69 47-50 53-56 41-60

100

59-62

100

0

0-6

0

0-6

31 d

56 g

82 i

88 j

9b

42 e

12 b

45 f

34 d

67 h

96 k

100 k

51 f

51 f

57 g

58 g

39 e

81 i

51 f

34 d

0-56

0-100 28-37 52-64 15-60 61-100 7-56

28-84 61-100 75-100 0-16

0-80

0-24

8-80

58 g

62 g

100 k 100 k 100 k

16 c

12 b

9b

25 d

81 i

100 k

47 f

83 i

53 f

43-76 57-71 57-100 100

41-62 64-100 48-59

100

100

100

9-14

10-23

5-18

0-90

13 b

24 c

66 h

95 k

100 k

14 b

91 j

62 g

100 k

19 c

0-100 0-100

12 b

100 k

98 k

16 c

0-82 45-100 0-100 82-100 0-100 6-100 76-100 100

0-100 38-100 0-100

100

Średnie oznaczone tą samą literą nie różnią się między sobą na poziomie istotności α=0,05

Podobne wyniki uzyskano badając wpływ triazoli i prochlorazu na ograniczanie wzrostu grzybni A. brassicae. Średnie hamowania wzrostu izolatów tego
gatunku przy stężeniu 1 ppm wynosiły 51% (cyprokonazol), 48% (tebukonazol),
51% (tetrakonazol) oraz 61% (prochloraz), a przy 6 ppm odpowiednio: 67% (cyprokonazol), 54% (tebukonazol), 100% (tetrakonazol i prochloraz). Wyższą skuteczność badanych substancji czynnych w ograniczaniu wzrostu odnotowano dla
A. brassicicola. Średnie wartości hamowania przy stężeniu 1 ppm wynosiły 76%
(cyprokonazol), 61% (tebukonazol), 57% (tetrakonazol) oraz 96% (prochloraz),
a przy 6 ppm 96% dla tetrakonazolu i 100% dla pozostałych badanych substancji czynnych. Prochloraz w obydwu badanych stężeniach całkowicie ograniczał
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wzrost izolatów L. maculans. Pozostałe substancje z grupy triazoli, szczególnie
w stężeniu 6 ppm, bardzo silnie hamowały wzrost izolatów tego gatunku. Średnie
hamowania wzrostu izolatów L. maculans wynosiły przy stężeniu 1 ppm 81% (cyprokonazol), 47% (tebukonazol), 53% (tetrakonazol), a przy 6 ppm odpowiednio:
100, 83 i 100%. Średnie hamowania wzrostu B. cinerea wynosiły: przy stężeniu
1 ppm 34%, a przy 6 ppm 58% dla cyprokonazolu, 39% (1 ppm) i 81% (6 ppm) dla
tebukonazolu, 34% (1 ppm) i 56% (6 ppm) dla tetrakonazolu oraz 82% (1 ppm)
i 88% (6 ppm) dla prochlorazu. Poszczególne izolaty S. sclerotiorum charakteryzowały się różną wrażliwością na triazole. Zidentyfikowane zostały szczepy charakteryzujące się obniżoną wrażliwością, szczególnie na tetrakonazol. Średnie
hamowania wzrostu izolatów wynosiły przy stężeniu 1 ppm dla cyprokonazolu
12%, tebuconazolu 24%, tetrakonazolu 16% i 95% dla prochlorazu. Podwyższenie
stężenia substancji czynnej do 6 ppm znacząco poprawiło efektywność ograniczania wzrostu badanych kolonii S. sclerotiorum. Średnie wartości wynosiły dla
cyprokonazolu 100%, tebukonazolu 98%, tetrakonazolu 66% i prochlorazu 100%.
Benzimidazole – karbendazym i tiofanat metylowy charakteryzowały się słabym ograniczaniem wzrostu badanych izolatów Alternaria spp, B. cinerea, L. maculans. Średnie wartości hamowania wzrostu izolatów A. alternata, A. brassicicola
i A. brassicae wynosiły dla karbendazymu w stężeniu 1 ppm 6%, 6% i 0%, a dla stężenia 6 ppm 11%, 15% i 3%. Podobne wyniki uzyskano dla tiofanatu metylowego. Wynosiły one kolejno dla w/w gatunków przy stężeniu 1 ppm 8%, 14% i 0%,
a przy stężeniu 6 ppm 8%, 10% i 3%. Podobne wyniki uzyskano w przypadku
L. maculans i B. cinerea. Średnie wartości hamowania wzrostu izolatów L. maculans przez karbendazym wynosiły 16% (1 ppm) i 12% (6 ppm), przez tiofanat
metylowy 9% (1 ppm) i 25% (6 ppm), a B. cinerea 9% (1 ppm) i 42% (6 ppm) przez
karbendazym oraz 12% (1 ppm) i 45% (6 ppm) przez tiofanat metylowy. Benzimidazole skutecznie ograniczały wzrost kolonii S. sclerotiorum jedynie w wyższych
stężeniach. Zastosowanie karbendazymu w stężeniu 1 ppm pozwalało na średnie
zahamowanie wzrostu izolatów o 14% (zakres 0-100%), a przy 6 ppm o 91%. Tiofanat metylowy w stężeniu 1 ppm oraz 6 ppm hamował wzrost badanych izolatów
S. sclerotiorum odpowiednio o 62 i 100%.

4. Dyskusja
Do ochrony rzepaku przed najgroźniejszymi chorobami stosowane są te same
fungicydy. Wśród nich stosunkowo niewiele jest preparatów złożonych z substancji czynnych należących do różnych grup chemicznych lub substancji, na które
powstawanie odporności u grzybów jest obserwowane sporadycznie (chlorotalonil, boskalid). Do większości zabiegów opryskiwania w fazie BBCH 14-18 (faza
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4-8 liści właściwych) i BBCH 31-39 (faza wydłużania pędu głównego) przeciwko suchej zgniliźnie, czerni krzyżowych i szarej pleśni zalecane są fungicydy zawierające substancje czynne z grupy triazoli (głównie tebukonazol), prochloraz,
benzimidazole i inne. Do zabezpieczania roślin w późniejszych fazach rozwojowych BBCH 61-69 (faza od początku do końca kwitnienia) przeciwko wcześniej
wymienionym chorobom oraz dodatkowo zgniliźnie twardzikowej oprócz wspomnianych substancji zalecane są także fungicydy zawierające w swoim składzie
m.in. strobiluryny np. azoksystrobinę czy też cyprokonazol (triazol) [Zalecenia
Ochrony Roślin IOR-PIB 2014-2015].
Opisane w niniejszej pracy badania wskazują na dużą zmienność w efektywności ograniczania wzrostu badanych gatunków grzybów, a nawet poszczególnych
izolatów przez badane substancje czynne. Zjawisko to związane może być zarówno
z naturalnymi różnicami wrażliwości na fungicydy pomiędzy gatunkami grzybów,
ale także ze wzrostem ich odporności, warunkowanym przez mutacje w genach białek targetowych dla fungicydów lub inne mechanizmy. Testy laboratoryjne są sposobem na poznanie zmian zachodzących w populacjach grzybów patogenicznych,
pozwalającym ocenić skalę i zmiany występowania odporności na fungicydy. Nie
odzwierciedlają one całkowicie sytuacji polowej, gdzie rozwój i rozprzestrzenianie
się patogenów podyktowane jest nie tylko ochroną chemiczną upraw.
Patogenem rzepaku o najwyższym ryzyku powstawania odporności jest wywołujący szarą pleśń B. cinerea. Wśród izolatów B. cinerea porażających inne gatunki roślin zidentyfikowane zostały szczepy odporne na substancje czynne fungicydów z grup: triazoli, strobiluryn, SDHI, anilinopirymidyn, fenylopiroli czy
benzimidazoli (część doniesień dotyczy odporności indukowanej w warunkach
laboratoryjnych) [FRAC 2013]. Przeprowadzone badania wskazują na wysoką
skuteczność triazoli oraz prochlorazu w ograniczaniu wzrostu izolatów B. cinerea
(tabela 1). Wyniki badań polowych potwierdzające wysoką skuteczność triazoli
w ograniczaniu szarej pleśni znajdziemy m.in. w pracy Mączyńskiej [Mączyńska
i wsp. 2002]. Wśród badanych izolatów B. cinerea zidentyfikowane zostały szczepy
charakteryzujące się obniżoną wrażliwością na strobilurynę (azoksystrobinę) oraz
benzimidazole (karbendazym i tiofanat metylowy) dodane do pożywki w stężeniu
1 i 6 ppm (tabela 1). Zjawisko to może wpływać na efektywność ochrony rzepaku
przed szarą pleśnią fungicydami z tych grup chemicznych. Karbendazym oraz
tiofanat metylowy nie ograniczały skutecznie rozwoju sprawców czerni krzyżowych (Alternaria spp.) oraz suchej zgnilizny kapustnych (L. maculans). Inne badane substancje: azoksystrobina, prochloraz i triazole dobrze lub bardzo dobrze
ograniczały wzrost Alternaria spp. i L. maculans (tabela 1). Wyniki te potwierdzają laboratoryjne badania wrażliwości na fungicydy Leptosphaeria spp. wykonane
przez Gwiazdowskiego [2008] oraz badania polowe Mączyńskiej, wskazujące na
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wysoką skuteczność triazoli w ograniczaniu występowania czerni krzyżowych
[Mączyńska i wsp. 2002]. W przeprowadzonych badaniach prochloraz należał do
substancji charakteryzujących się w testach laboratoryjnych bardzo wysoką skutecznością hamowania wzrostu patogenów rzepaku (tabela 1). Wyniki te znajdują
potwierdzenie w badaniach polowych [Brazuskiene i Petraitiene 2004]. Pomiędzy
poszczególnymi gatunkami Alternaria stwierdzono różnice we wrażliwości na
poszczególne z badanych substancji (tabela 1). Podobne zjawisko obserwowano
u Leptosphaeria spp. Dane literaturowe wskazują, że izolaty L. maculans były bardziej wrażliwe na działanie flusilazolu i tebukonazolu (wzrost grzybni oraz kiełkowanie zarodników workowych) [Eckert i wsp. 2010]. S. sclerotiorum (zgnilizna
twardzikowa) jest kolejnym gatunkiem zaliczanym do grona patogenów o wysokim ryzyku powstawania odporności. Znajduje to odzwierciedlenie w przeprowadzonych badaniach. Wśród badanej grupy izolatów zidentyfikowane zostały
szczepy charakteryzujące się obniżoną wrażliwością na azoksystrobinę, triazole
i benzimidazole stosowane w stężeniu 1 ppm (tabela 1). Wyniki te mogą wskazywać na stopniowe wykształcanie przez S. sclerotiorum odporności na strobiluryny,
triazole i benzimidazole. W literaturze znajdują się już doniesienia świadczące
o niskiej skuteczności benzimidazoli w ograniczaniu porażenia rzepaku przez S.
sclerotiorum, obserwowanej w innych rejonach upraw rzepaku [Ma i wsp. 2009;
Pan 1998; Shi i wsp. 2000]. Wskazują one jednocześnie na dużą efektywność boskalidu w ograniczaniu tej choroby [Ma i wsp. 2009].

5. Wnioski
1. Badane substancje czynne wykazywały istotne różnice w ograniczaniu
wzrostu izolatów Alternaria spp, L. maculans, B. cinerea oraz S. sclerotiorum.
2. Do substancji najskuteczniej ograniczających wzrost izolatów wszystkich
badanych patogenów należały prochloraz oraz triazole (cyprokonazol, tebukonazol, tetrakonazol).
3. Benzimidazole (karbendazym i tiofanat metylowy) nie ograniczały skutecznie wzrostu izolatów Alternaria spp, L. maculans, B. cinerea. Oznacza to,
że stosowanie benzimidazoli w zwalczaniu wymienionych patogenów może
być nieskuteczne.
4. Azoksystrobina bardzo słabo ograniczała wzrost większości izolatów S. sclerotiorum oraz części izolatów B. cinerea.
5. Ze względu na sygnały świadczące o możliwości zmniejszania się wrażliwości w/w patogenów rzepaku na stosowane fungicydy ich skuteczność powinna być poddawana bieżącej ocenie.
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KATARZYNA PIECZUL, AGNIESZKA PEREK, ILONA ŚWIERCZYŃSKA
LABORATORYJNA OCENA SKUTECZNOŚCI SUBSTANCJI CZYNNYCH FUNGICYDÓW
W OGRANICZANIU WZROSTU PATOGENÓW RZEPAKU

Słowa kluczowe: rzepak, grzyby patogeniczne, skuteczność fungicydów
STRESZCZENIE

Celem pracy była ocena skuteczności ograniczania przez fungicydy stosowane
w ochronie rzepaku, wzrostu liniowego grzybów wywołujących najważniejsze jego choroby. W badaniach wykorzystano izolaty: A. brassicae, A. brassicicola i A. alternata (czerń
krzyżowych), L. maculans (sucha zgnilizna kapustnych), B. cinerea (szara pleśń) oraz
S. sclerotiorum (zgnilizna twardzikowa). Badania wrażliwości izolatów w/w gatunków wy-
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konano w warunkach laboratoryjnych na pożywce PDA zawierającej substancje czynne
fungicydów w stężeniu 1 i 6 ppm. W badaniach wykorzystano: azoksystrobinę (strobiluryny); cyprokonazol, tebukonazol, tetrakonazol (triazole); prochloraz (imidazol) oraz
karbendazym i tiofanat metylowy (benzimidazole). Badane fungicydy charakteryzowały
się dużą zmiennością hamowania wzrostu izolatów badanych gatunków. Najskuteczniej
wzrost patogenów ograniczały prochloraz i triazole. Słabo wzrost kolonii L. maculans,
B. cinerea oraz Alternarias spp. ograniczały substancje z grupy benzimidazoli, natomiast
azoksystrobina była nieskuteczna w ograniczaniu wzrostu większości izolatów S. sclerotiorum oraz części izolatów B. cinerea.
KATARZYNA PIECZUL, AGNIESZKA PEREK, ILONA ŚWIERCZYŃSKA
THE LABORATORY ASSESSMENT EFFICACY OF FUNGICIDE ACTIVE INGREDIENTS
FOR GROWTH INHIBITION OF OILSEED RAPE PATHOGENS

Keywords: oil seed rape, pathogenic fungi, fungicide efficacy
SUM M A RY

The aim of the study was to evaluate the efficacy of growth inhibition of the most important oilseed rape disease agents, by fungicides used for the crop protection. Isolates:
A. brassicae, A. brassicicola and A. alternata (black spot disease), L. maculans (stem canker), B. cinerea (gray mold) and S. sclerotiorum (sclerotinia stem rot) were used. The study
was performed under laboratory conditions, on PDA medium containing: azoxystrobin
(strobilurin), cyproconazole, tebuconazole, tetraconazole (triazoles), prochloraz (imidazole), carbendazim and thiophanate-methyl (benzimidazoles) in concentrations 1 and 6
ppm. The tested fungicides were characterized by high variability of growth inhibition
level of the tested species. Prochloraz and triazoles limited the growth of tested species the
most effectively. The weakest inhibition level for L. maculans, B. cinerea and Alternaria
spp. was shown by benzymidazoles, while azoxystrobin was ineffective for grown reducing
most of S. sclerotiorum and some of B. cinerea isolates.
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1. Wstęp
Spółdzielczość gminna na wsi polskiej ma wieloletnią tradycję. Już obradujący
w Lublinie w dniach 30-31 grudnia 1944 r. Kongres Chłopski powołał Związek
Samopomocy Chłopskiej. W pierwszych latach działalności Związek Samopomocy Chłopskiej pomagał w przeprowadzaniu reformy rolnej i akcji przesiedleńczej, następnie organizował działalność kulturalną na wsi i upowszechniał wiedzę
rolniczą, zakładając spółdzielnie Samopomocy Chłopskiej i ośrodki maszynowe.
W 1955 r. skupiał ok. 2 mln członków. Rozwiązany w 1957, zastąpiony w części
działalności przez kółka rolnicze. [http://portalwiedzy.onet.pl/encyklopedia.html]
Gminne spółdzielnie w bardzo trudnym powojennym okresie były praktycznie jedynym podmiotem, gdzie rolnicy mogli zaopatrywać się w środki produkcji i towary codziennego użytku dla gospodarstw domowych. Skup produktów
rolnych był także domeną spółdzielni gminnych [Spółdzielczość Gminna 2004].
Mimo, że udział spółdzielni w rynku zaopatrzenia ludności wiejskiej w środki
do produkcji jak i artykuły konsumpcyjne dla gospodarstw domowych w ostatnich piętnastu latach znacząco się obniżył, to w dalszym ciągu sektor ten zajmuje
ważną pozycję w tym zakresie. Przedmiotowa praca porusza problematykę wybranych aspektów organizacyjnych i ekonomicznych funkcjonowania gminnych
spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w południowej Polsce w latach 2012-2014.
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2. Uwagi metodyczne
Praca oparta jest na badaniach empirycznych przeprowadzonech w Gminnych
Spółdzielniach „Samopomoc Chłopska” funkcjonujących w południowej Polsce
w województwach: małopolskim, podkarpackim, śląskim, opolskim i świętokrzyskim. Przyjęto założenie, że metodą doboru losowego z każdego województwa
zostaną zakwalifikowane po cztery spółdzielnie z ogólnej liczby 367 zlokalizowanych w nich gminnych spółdzielni. Informację tę uzyskano bezpośrednio drogą
elektroniczną z Redakcji Monitora Spółdzielczego [monitor@krs.com.pl]. Mimo,
że próba jest niewielka, to jednak dobór losowy obiektów daje pewien, zapewne
cząstkowy obraz sytuacji ekonomicznej tego typu spółdzielni.
Łącznie dane empiryczne zebrano z 20 spółdzielni, lecz ze względu na niekompletne dane ostatecznie do badań włączono 15 spółdzielni i syntetyczne wyniki zaprezentowano w niniejszym opracowaniu. Dane empiryczne uzyskano za
pomocą formularza ankiety skierowanej do Prezesów Zarządu poszczególnych
spółdzielni i pochodzą one z lat 2012-2014. Obejmują poziom zatrudnienia, podstawowe wielkości bilansu majątkowego oraz rachunku zysków i strat. Ankiety
były przeprowadzone w lutym 2016 r. Zasadniczym celem tego opracowania jest
ocena, czy zachowywane są w badanych spółdzielniach poprawne relacje w zakresie struktury majątku, źródeł jego finansowania oraz analiza i ocena osiąganych
wyników finansowych badanych spółdzielni w zakresie produktywności majątku,
wydajności pracy, zachowywania reguł „złotej zasady finansowej” i rentowności.
Na podstawie wielkości średnich dla badanych spółdzielni dokonano analizy
pionowej i poziomej bilansu majątkowego, poziomu generowanego zysku i wybranych wskaźników rentowności. Zastosowano więc podstawowe miary analizy
wskaźnikowej [Waśniewski, Skoczylas 1997]. Wyniki badań przedstawiono w formie tabelaryczno-opisowej.

3. Wyniki badań
3.1. Rodzaje działalności
Podobnie jak w całym kraju, tak i w południowej Polsce spółdzielczość gminna tradycyjnie zajmuje się głównie świadczeniem usług handlowych. Badane
spółdzielnie prowadzą sklepy spożywcze, spożywczo – przemysłowe i przemysłowe, a w zakresie gastronomii tylko dwie spółdzielnie prowadzą restauracje. Dane
o liczbie punktów, w których spółdzielnie świadczą usługi i realizują produkcję
przedstawia tabela 1.
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Tabela 1
Rodzaje działalności podejmowanych przez badane spółdzielnie
w latach 2012-2014
Badane spółdzielnie w latach:
Rodzaje działalności

2012

2013

2014

liczba

%

liczba

%

liczba

%

Handel detaliczny

15

100

15

100

15

100

Handel hurtowy

2

13

2

13

2

13

Produkcja

9

60

9

60

9

60

Gastronomia

1

7

1

7

1

7

Usługi

2

13

2

13

2

13

Dzierżawy obiektów

6

40

6

40

7

13

Źródło: Badania własne.

Sprzedaż hurtowa dotyczyła materiałów opałowych, budowlanych, nawozów
itp. Zakłady wytwórcze, to wśród badanych spółdzielni jedynie piekarnie produkujące pieczywo do zaopatrzenia własnych sklepów oraz na potrzeby lokalnego
handlu pieczywem. Ze względu na dobrą jakość produkowanego pieczywa jest
ono również dowożone do części placówek handlowych w rejonie oddziaływania spółdzielni. Wykonywanie usług dotyczy przede wszystkim usług transportowych. Aż 7, a w ostatnim roku badań 8 badanych spółdzielni wydzierżawia własne obiekty innym użytkownikom. Co prawda można dyskutować, czy dzierżawy
obiektów należy zaliczać do działalności firmy, która jest właścicielem, jednakże
ten rodzaj postępowania umożliwia wykorzystanie obiektów, przynosząc korzyści
finansowe z jednoczesnym utrzymaniem tych obiektów w odpowiednim standardzie [Brzozowski 2005].
3.2. Struktura i poziom zatrudnienia
Ważną funkcją spółdzielni działających w środowisku wiejskim jest generowanie miejsc pracy. Poziom zatrudnienia oraz liczbę członków spółdzielni przedstawia tabela 2, z której wynika, że badane spółdzielnie w zasadzie nie ograniczyły
zatrudnienia, a niewielka zmiana wynikała z ograniczenia działalności w dwóch
badanych spółdzielniach. Wynika to z faktu, że wg B. Brzozowskiego [2005], spółdzielnie te już w latach 2001-2003 dokonały racjonalizacji zatrudnienia.
Z danych (tabela 2) wynika także, że proporcje pomiędzy kadrą administracyjno-biurową a pracownikami wykonawczymi, są w miarę ustabilizowane. Z kolei
analiza poszczególnych spółdzielni wskazuje, że w jednostkach z mniejszą liczbą
działalności występuje nieco gorsza struktura zatrudnienia. Nieco wyższy jest tu
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udział pracowników administracyjno-biurowych w ogólnej strukturze zatrudnionych, niż w spółdzielniach o szerszej skali działalności. Wynika to z konieczności
zarządzania firmą, prowadzenia biura, księgowości, kierowania działami mimo
relatywnie niewielkiej skali produkcji czy obrotów.
Tabela 2
Średnie zatrudnienie na 1 spółdzielnię
lata
Wyszczególnienie

2012

2013

2014

liczba

%

liczba

%

liczba

%

Pracownicy ogółem

31,3

100,0

31,4

100,0

30,4

100,0

– administracyjno-biurowi

5,3

17,0

5,3

17,0

5,0

16,4

– wykonawczy

26,0

83,0

26,1

83,0

25,5

83,6

Członkowie spółdzielni

43,6

100,0

42,0

100,0

39,0

100,0

w tym członkowie pracujący

29,3

67,2

31,0

73,8

29,8

76,4

Udział członków w załodze

29,3

93,6

31,0

98,7

29,8

98,0

Źródło: Badania własne.

Niestety, rokrocznie nieco zmniejszała się liczba członków spółdzielni. W ciągu trzech analizowanych lat liczba członków w przeliczeniu na 1 spółdzielnię
zmniejszyła się o blisko 10%. Nie ustaje więc zapoczątkowany w latach dziewięćdziesiątych odpływ członków ze swoich spółdzielni. Co prawda nie jest on tak
duży jak w okresach wcześniejszych, lecz nie został całkowicie wyhamowany.
Zmniejszanie się liczby członków często obecnie wynika z przyczyn naturalnych,
lecz niestety nie ma napływu nowych członków, co pogarsza sytuację tych firm,
gdyż poza bieżącymi wydatkami spółdzielnie muszą zgodnie z Prawem Spółdzielczym [Prawo Spółdzielcze 1982], wypłacać udziały odchodzącym bądź zmarłym
członkom, co zwiększa obciążenia finansowe [Brzozowski, Kmieck-Kiszka 2010].
Spółdzielnie gminne nie mają obowiązku zatrudniania swoich członków, jednak
tradycją jest takie postępowanie, by w składzie załogi było jak najwięcej członków.
Ma to dwojakie znaczenie, członkowie dbając o kondycję własnych firm powinni
lepiej i wydajniej pracować, a firma dając miejsca pracy przyczynia się do poprawy warunków życia swoich członków. W badanych spółdzielniach także taka
sytuacja ma miejsce, gdyż udział członków w załodze wynosi od blisko 94 do 98%.
3.3. Poziom i struktura majątku i kapitału
Aktywa przedsiębiorstwa odzwierciedlają składniki majątkowe, które służą do
zarobkowania, czyli wygospodarowania zysku, będącego ważnym elementem celu
działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Aktywa są także zabezpieczeniem
żądań wierzycieli [Bednarski i in. 1996]. Majątek trwały oraz majątek obrotowy
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ze względu na swą istotę spełniają podstawowe funkcje wytwórcze w danej jednostce gospodarczej. Wzajemne relacje między tymi grupami majątku stanowią
w gospodarce rynkowej podstawę do oceny elastyczności firmy oraz stopnia ryzyka, co ma istotne znaczenie dla jej wierzycieli. Ale rzeczywisty obraz sytuacji
ekonomiczno-finansowej badanych spółdzielni można uzyskać poprzez ocenę
związków zachodzących między składnikami majątku, a odpowiadającymi im kapitałami. Prawidłowe gospodarowanie majątkiem i kapitałami firmy polega m.in.
na tym, aby płynność środków w aktywach odpowiadała terminowości kapitałów
w pasywach. Im krótsze są terminy spłat kapitałów obcych, tym firma powinna
zachować większą płynność i odwrotnie [Waśniewski, Skoczylas 1997]. Wzajemna relacja między majątkiem trwałym, a majątkiem obrotowym stanowi wielkość
zróżnicowaną, która zależy od rodzaju przedsiębiorstwa i jego specyfiki. Im więcej
środków ulokowanych jest w majątku obrotowym (płynnym), tym jest on łatwiejszy do zaangażowania w działalności gospodarczej. Struktura pasywów bilansu
odzwierciedla natomiast pochodzenie aktywów, czyli źródła finansowania majątku. Struktura kapitału zależy od innych czynników aniżeli struktura majątkowa,
chociaż charakter przedsiębiorstwa ma również istotny wpływ na zachodzące
między kapitałami relacje. Ważnym czynnikiem jest tu koniunktura, ale najważniejszą rolę odgrywa polityka finansowa przedsiębiorstwa. Sytuację majątkowo-kapitałową badanych gminnych spółdzielni przedstawia tabela 3.
Tabela 3
Średnia sytuacja majątkowo-kapitałowa badanych spółdzielni
lata
Wyszczególnienie

2012

2013

2014

tys. zł

%

tys. zł

%

tys. zł

%

Majątek trwały
Majątek obrotowy, w tym:
należności

1 192,8
765,8
80,9

60,9
39,1
4,1

1 269,0
676,2
71,2

65,2
34,8
3,7

1 299,8
685,9
72,2

65,5
34,5
3,6

Razem

1 958,6

100,0

1 945,2

100,0

1 985,7

100,0

Kapitały własne
Kapitały obce, w tym:
zobow. krótkoterminowe

1 500,4
458,2
388,6

76,6
23,4
19,8

1 470,4
474,8
387,9

75,6
24,4
19,9

1 548,0
437,7
367,2

78,0
22,0
18,5

Razem

1 958,6

100,0

1 945,2

100,0

1 985,7

100,0

Źródło: Badania własne.

Analiza sytuacji majątkowo-kapitałowej (tabela 3) wskazuje, że wartość majątku trwałego w kolejnych badanych latach nie ulega zasadniczym zmianom. Także
struktura majątku, mimo pewnych wahań, nie wykazuje zasadniczych i znaczących zmian. Wynika to z prowadzenia zbliżonych rodzajów działalności, a więc
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podobnych potrzeb w zakresie struktury majątku. Mimo, że ogólna wartość majątku łącznie w analizowanych spółdzielniach wykazuje pewną stabilizację, to pozytywnym zjawiskiem jest fakt, że majątek nie dekapitalizuje się, a roczny przyrost
wynosi ok 2%. Zarazem oznacza to, że spółdzielnie nie prowadzą nowych większych inwestycji, a skupiają się jedynie na utrzymaniu stanu majątku. W okresie
analizowanych lat nie było znaczącej wyprzedaży obiektów, gdyż według badań
B. Brzozowskiego i Z. Kmiecik-Kiszki [2010] spółdzielnie w latach dziewięćdziesiątych i z początkiem lat dwutysięcznych dostosowały swój majątek trwały do
zmniejszonego, wymuszonego regułami rynku zakresu działalności.
W analizowanych latach, w badanych spółdzielniach gminnych majątek finansowany był głównie z kapitałów własnych, a ich udział w strukturze kapitału
wykazuje dużą stabilność zaś kapitały obce, to głównie zobowiązania krótkoterminowe w większości za towary do dalszej odsprzedaży, kupowane z hurtowni na
zasadzie przedłużonych terminów płatności (kredyt kupiecki). Bardzo niski jest
udział kredytów bankowych długoterminowych. Spółdzielnie znacząco nie inwestując nie zaciągają takich kredytów, które są wciąż drogie, a sytuacja na rynku
niepewna.
3.4. Wyniki i wskaźniki finansowe
U podstaw każdego racjonalnego gospodarowania leży zasada gospodarności.
Zgodnie z tą zasadą należy ponosząc określony koszt uzyskać jak największe przychody lub określone przychody uzyskiwać jak najmniejszym kosztem. Poziom
przychodów każdej firmy zależy od skali wytwarzanej produkcji i świadczonych
usług oraz uzyskiwanej ceny. Wynik finansowy jest natomiast różnicą pomiędzy
przychodami, a ponoszonymi kosztami. W tabeli 4 przedstawiono poziom przychodów i kosztów w analizowanych spółdzielniach.
Głównym źródłem przychodów w analizowanych spółdzielniach jest działalność handlowa. Ta działalność generuje w nich średnio straty we wszystkich analizowanych latach. Spośród 15 badanych spółdzielni w różnych latach od 6-9 tych
podmiotów na działalności handlowej wypracowywało zyski, lecz były także takie, które na tej działalności generowały straty sięgające kilkudziesięciu tysięcy do
kilkuset tysięcy złotych. Działalność produkcyjna przynosiła zyski, które w pewnym stopniu poprawiały ostateczny wynik finansowy. Jest to sytuacja niepokojąca, gdyż utrzymywanie się w kolejnych latach takich wyników finansowych musi
prowadzić do zmniejszania się kapitałów własnych i pogorszania pewności finansowej spółdzielni. W tych obiektach, w których generowane są ujemne wyniki
finansowe muszą nastąpić działania naprawcze, aby zapobiec przyszłej upadłości
spółdzielni.
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Średnie przychody i koszty badanych spółdzielni (w tys. zł)

Tabela 4

lata
Wyszczególnienie

2012

2013

2014

wartość

%

wartość

%

wartość

%

Handel
Pozostałe działalności

4 615,7
984,9

82,4
17,6

4 990,1
480,7

91,2
8,8

5 056,1
470,6

91,5
8,5

Razem przychody

5 600,6

100,0

5 470,8

100,0

5 526,7

100,0

Handel
Pozostałe działalności

4 682,7
945,4

83,2
16,8

5 070,2
423,3

92,3
7,7

5 134,0
412,7

92,6
7,4

Razem koszty

5 628,1

100,0

5 493,5

100,0

5 546,7

100,0

Handel
Pozostałe działalności

-67,0
39,5

X
X

-80,1
56,7

X
X

-77,9
57,9

X
X

Razem zysk

-27,5

X

-23,4

X

-20,0

X

Źródło: Badania własne.

Jednym ze sposobów oceny sytuacji finansowej badanych spółdzielni jest analiza
wskaźnikowa. W tabeli 5 przedstawiono podstawowe wskaźniki analizy finansowej,
obliczone wg metodyki proponowanej przez Bednarskiego i innych [1996].
Tabela 5
Wybrane wskaźniki analizy finansowej
Wyszczególnienie
Produktywność majątku (przychody/wartość majątku)
Wydajność pracy (przychody/zatrudnienie)

lata
2012

2013

2014

2,86

2,81

2,78

178,93

174,23

181,80

Rentowność przychodów (zysk/przychody x 100)

-0,50

-0,43

-0,37

Rentowność majątku (zysk/ wartość majątku x 100)

-1,41

-1,21

-1,01

Wskaźnik samofinansowania (kapitał własny/kapitał obcy)

3,27

3,10

3,54

Złota zasada finansowa:
– relacja I (majątek trwały/kapitał długoterminowy

0,76

0,81

0,80

– relacja II (majątek obrotowy/kapitał krótkookresowy
Poziom kapitału pracującego w tys. zł

1,97

1,74

1,87

377,2

288,3

318,7

Źródło: Badania własne.

Przedstawione w tabeli 5 wskaźniki analizy finansowej kształtują się na dość
ustabilizowanym poziomie. Przy czym produktywność majątku wykazuje niewielką tendencję spadkową, a wydajność pracy wykazuje niewielką tendencję
wzrostową. Jest to wynikiem ustabilizowania się przychodów przy niewielkim
wzroście wartości netto majątku i także niewielkim ograniczeniu zatrudnienia.
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Ujemna jest rentowność sprzedaży i rentowność majątku, lecz te wskaźniki, przy
niewielkich wahaniach w poszczególnych latach wykazują pewną tendencję
wzrostową. Władze tych spółdzielni, które generują straty powinny w najbliższym
czasie podjąć działania naprawcze, gdyż utrzymywanie się straty w dłuższym czasie wpłynie na zmniejszanie się stabilizacji spółdzielni i utratę płynności finansowej. Zachowanie prawidłowych relacji między strukturą majątku, a źródłami
jego finansowania wymaga przestrzegania podstawowych zasad w tym względzie.
„Złota zasada finansowa” określa, że kapitał nie może być dłużej związany czasowo z danym składnikiem majątku, niż wynosi okres pozostawania tego kapitału
w przedsiębiorstwie. Tak więc relacja długookresowego majątku do długookresowego kapitału powinna być równa lub mniejsza od jedności (relacja I), oraz
relacja krótkookresowego majątku do krótkookresowego kapitału powinna być
większa lub równa 1 (relacja II). Jak dotychczas, zachowane są relacje wynikające z reguł „złotej zasady finansowej”, lecz generowane straty w kolejnych latach
będą prowadzić do pogorszania się tych relacji poprzez konieczność zwiększania kapitałów obcych w finansowaniu majątku. Na skutek takiej sytuacji obniżył się kapitał pracujący, liczony jako różnica pomiędzy majątkiem obrotowym
a zobowiązaniami bieżącymi. Kapitał pracujący ilustruje bowiem tę część majątku
obrotowego, która pozostałaby w przedsiębiorstwie po uregulowaniu wszystkich
zobowiązań bieżących. Im wyższy poziom osiąga kapitał pracujący, tym sytuacja
w zakresie wypłacalności staje się lepsza [Bednarski i in. 1996].
Spółdzielnie powinny podjąć energiczne działania zmierzające do poprawy
tej sytuacji poprzez szerszą ekspansję na rynku, racjonalizację zasobów i lepsze
zarządzanie tymi zasobami, gdyż części z nich grozić może w najbliższym czasie
upadłość, a w konsekwencji utrata miejsc pracy dla społeczności lokalnych, oraz
ograniczenie konkurencji w handlu i usługach w środowisku wiejskim.

4. Wnioski
1. Gminne Spółdzielnie „Samopomocy Chłopskiej” w południowej Polsce to
głównie małe i średnie przedsiębiorstwa. Analiza bilansów tych firm wskazuje na duże związanie kapitału majątkiem trwałym, przy zachowaniu dość
stabilnej struktury majątku.
2. Ogólna wartość majątku w analizowanych spółdzielniach wykazuje pewną
stabilizację, pozytywnym zjawiskiem jest fakt, że majątek nie dekapitalizuje
się, a jego roczny przyrost wynosi ok 2%. Oznacza to, że spółdzielnie nie
prowadzą większych nowych inwestycji, a skupiają się jedynie na utrzymaniu
stanu majątku.
3. W badanych spółdzielniach nie obserwuje się postępującego zadłużania,
mimo słabych wyników finansowych, co prawda wystąpiły pewne wahania
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w udziale funduszy własnych (gdyż okresowo spadł udział funduszy własnych
w finansowaniu majątku), jednak znacząco nie inwestując spółdzielnie nie zaciągają kredytów, a główne zadłużenie to zobowiązania krótkoterminowe.
4. Produktywność majątku wykazuje niewielką tendencję spadkową, a wydajność pracy wykazuje niewielką tendencję wzrostową. Jest to wynikiem
ustabilizowania się przychodów przy niewielkim wzroście wartości netto
majątku i także niewielkim ograniczeniu zatrudnienia.
5. Wskaźniki rentowności sprzedaży (przychodu) i rentowności majątku mają
wartość ujemną, ale z tendencją do jej zmiany w kierunku wartości dodatnich.
6. Zachowane są relacje wynikające z reguł „złotej zasady finansowej”, lecz generowane straty w kolejnych latach będą prowadzić do pogorszania się tych
relacji poprzez konieczność zwiększania kapitałów obcych w finansowaniu
majątku. Na skutek takiej sytuacji obniżył się kapitał pracujący.
7. Bardzo trudna sytuacja finansowa spółdzielni gminnych z utrzymującą się
tendencją w kolejnych latach może doprowadzić do upadłości wielu z nich,
ze szkodą dla społeczności lokalnych, wskutek ograniczenia konkurencyjności w zaopatrzeniu i wzrostu bezrobocia w środowiskach lokalnych.
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NOWOŚCI WYDAWNICZE
„Sprzedaż i przetwórstwo produktów rolnych na poziomie gospodarstwa. Jak
to robić zgodnie z prawem?” Opracowanie: Grażyna Norbert. Wydawca: Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu. Wrocław 2015, s. 27.
Publikacja powstała w związku ze zmianami, jakie zaszły na rynku produktów
rolnych i jest odpowiedzią na otwierającą się możliwość sprzedaży bezpośredniej.
Gospodarstwa, które chcą zająć się nie tylko wytwarzaniem ale również sprzedażą
swoich produktów na poziomie gospodarstwa, muszą zapoznać się z przepisami
prawnymi i wymogami związanymi z taką formą działalności. Broszura w sposób
przystępny przekazuje wszystkie niezbędne informacje z zakresu prawa krajowego i wspólnotowego oraz wymagania dotyczące zakresu, rejestracji i organizacji
sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych, zarówno pochodzenia roślinnego
jak i zwierzęcego, w ramach własnego gospodarstwa.
Pozycja przeznaczona dla doradców rolniczych oraz rolników i przedsiębiorców zainteresowanych sprzedażą bezpośrednią produktów rolnych wytworzonych we własnym gospodarstwie.

„Podstawy chowu pszczół”. Opracowanie: Dominika Jankowska. Wydawca:
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu. Wrocław 2015, s. 20.
Coraz większym zainteresowaniem cieszy się w ostatnich latach pszczelarstwo.
Stąd kolejna na rynku wydawniczym, tym razem przygotowana przez ośrodek doradztwa rolniczego, publikacja dotycząca chowu pszczół. Przedstawiono w niej postępowanie przy zakładaniu i prowadzeniu pasieki zarówno metodą tradycyjną jak
i ekologiczną. Autorka opracowania w sposób zwięzły opisuje zagadnienia związane
z odpowiednią lokalizacją pasieki w zależności od dostępu do pożytków, rodzajem
i budową uli, doborem materiału hodowlanego, higieną ula, zapobieganiem i zwalczaniem chorób pszczół.
Publikacja bardzo przydatna dla doradców rolniczych, rolników oraz innych
osób z otoczenia rolnictwa zainteresowanych chowem pszczół.

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 Doradztwa Rolniczego” 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]; w kolejności – wyd. zwarte, czasopisma, akty prawne,
dok. elektroniczne;
• alfabetyczny wykaz literatury na końcu artykułu, numerowany każdorazowo
z nazwiskiem autora, pierwszą literą (literami) imienia, rokiem wydania
(podanym w nawiasach półokrągłych) oraz po dwukropku tytułem publikacji, wydawnictwem lub nazwą czasopisma, numerem woluminu i strony;
– przykład: Kowalski J., Nowak A. (1997): Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju wsi w Polsce. SGGW, Warszawa, 5-17;
• jeżeli w tekście umieszcza się numer kolejnego przypisu, powinien on być
przedstawiony w formie liczby bez dodatkowych znaków, np. nawiasów
(przypisy nadawane automatycznie);
• klawisza ENTER używa się tylko na końcu akapitu (wszystkie tytuły, punkty
będące wyliczeniem itp. traktuje się jako odrębne akapity);
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• wcięcia akapitowe zaznacza się tylko za pomocą tabulatora lub innych narzędzi użytego edytora. Nie używać w tym celu spacji. Spacje należy stawiać tylko dla oddzielenia wyrazów, po kropce, przecinku, wykrzykniku,
dwukropku, średniku itp. (nigdy przed tymi znakami). Nie używać spacji za
nawiasem otwierającym i przed nawiasem zamykającym, a także przed i za
odnośnikiem cyfrowym.
4. Tekst artykułu lub informacji, złożony w formacie B5 powinien być dostarczony w wersji elektronicznej (na płycie CD lub przesłany pocztą elektroniczną) oraz w dwóch wydrukach, w tym samym formacie.
5. Nadesłane recenzje, omówienia, przeglądy itp. powinny zawierać tytuł pracy
w oryginalnym brzmieniu i tytuł pracy przełożony na język polski.
6. Do nadsyłanych prac należy dołączyć następujące dane: pełne imię i nazwisko autora, tytuł naukowy, miejsce pracy, adres pracy, numer telefonu
i adres poczty e-mail.
7. W przypadku artykułów współautorskich należy podać % wkład pracy każdego z Autorów.
8. Redakcja zastrzega sobie prawo nie przyjęcia do druku artykułu lub opracowania, jeśli uzyska on negatywne recenzje pokrywające się z opinią Zespołu
Redakcyjnego. Redakcja nie zwraca nadesłanych prac niezależnie od ich zakwalifikowania lub nie przyjęcia do druku.
9. Redakcja nie płaci honorariów autorskich.
10. Wyboru artykułów do publikacji dokonuje Zespół Redakcyjny ZDR.
11. Autorzy artykułów otrzymują bezpłatnie l egzemplarz autorski.
12. Prace należy nadsyłać na następujący adres:
Centrum Doradztwa Rolniczego
Oddział w Poznaniu
61-659 Poznań, ul. Winogrady 63
Redakcja „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego”
e-mail: kwartalnik@cdr.gov.pl
WYM AGANIA FORM A LNO - PR AW N E
Redakcja informuje Autorów, że na stronie internetowej www.cdr.gov.pl w zakładce Zagadnienia Doradztwa Rolniczego zamieszczane są treści kolejnych numerów ZDR oraz streszczenia artykułów w języku polskim i angielskim.
Autorzy przekazujący treści do opublikowania w Zagadnieniach Doradztwa
Rolniczego, przyjmują tym samym następujące warunki ich publikacji w ZDR:
– potwierdzają, że przekazany tekst jest wolny od wad prawnych i nie narusza
dóbr osobistych osób trzecich,
– ponoszą odpowiedzialność za status prawny materiałów użytych do wytworzenia dzieła,
– upoważniają wydawcę do korzystania z dzieła, wydawania, zwielokrotniania
drukiem dzieła w kwartalniku „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego”, a także:
- publikowania w wersji elektronicznej w formie zwartej na stronie
www.cdr.gov.pl
- publikowania dzieła w bazach czasopism naukowych.

