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WENANCJUSZ KUJAWIŃSKI
Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Poznaniu

ROZPOZNAWANIE POTRZEB INNOWACYJNYCH ROLNIKÓW
Z UDZIAŁEM DORADCY ROLNICZEGO
Nadesłany: 27.07.2016

Zaakceptowany do druku: 13.12.2016

1. Wstęp
Niewątpliwie jedną z ważniejszych składowych kompetencji metodycznych doradcy rolniczego, działającego w ramach publicznych rolniczych organizacji doradczych, jest zdolność rozpoznawania przez niego potrzeb innowacyjnych rolników. Kompetencje te umożliwiają doradcy właściwą realizacje tych zadań zawodowych, które przede wszystkim wynikają z jego funkcjonowania w obszarze
upowszechniania innowacji rolniczych.
Dla lepszego rozumienia treści, odnoszących się bezpośrednio do tytułu
przedmiotowej pracy, wydaje się ważnym, przybliżyć dwa stosowane w niej pojęcia, jakimi są innowacja i potrzeba innowacyjna rolnika.
W przedmiocie pojęcia innowacja należy zauważyć, że w nauce funkcjonuje
przynajmniej kilka niespójnych jego określeń. Wynika to m.in. z faktu, że innowacja pozostaje obiektem badań wielu dyscyplin naukowych, w tym heurystyki,
inwentyki, socjologii, psychologii, czy ekonomii. A oto kilka przykładów stosowanych określeń tego pojęcia.
 Innowacją jest „wszystko to, co jest postrzegane przez człowieka jako nowe,
niezależnie od obiektywnej nowości danej idei czy rzeczy” [E.M. Rogers
2003, s. 12].
 Innowacją są: „wszelkie procesy twórczego myślenia zmierzające do zastosowania i użytkowania ulepszonych rozwiązań w technice, technologii, organizacji, życiu społecznym” [A. Pomykalski 2001, s. 17].
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Innowacja, to „wprowadzenie nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu czy usługi) lub procesu, nowej metody marketingowej lub nowej
metody organizacyjnej w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub
stosunkach z otoczeniem” [OECD 2005, s. 48].
 Innowacja to zmiana „celowo wprowadzona przez człowieka [...], która polega na zastępowaniu dotychczasowych stanów rzeczy innymi ocenianymi
dodatnio w świetle określonych kryteriów i składającymi się [...] na postęp”
[Z. Pietrasiński 2011, s. 9].
Na podstawie analizy tych jak i wielu innych istniejących określeń oraz podejść
do pojęcia innowacja – autor przyjął następujące jego rozumienie, które zaleca
stosować w działalności publicznych organizacji doradztwa rolniczego w Polsce.
Innowacja, to: zweryfikowana w praktyce korzystna nowość materialna lub
niematerialna, dostępna do przenikania (dyfuzji) i upowszechnienia oraz do absorpcji przez zainteresowane nią podmioty [W. Kujawiński 2011].
Należy tu wyjaśnić, że autor dostrzega też potrzebę stosowania dwóch różnych pojęć dotyczących procesu rozprzestrzeniania się innowacji, jakimi są dyfuzja innowacji i upowszechnianie innowacji1. Pod pojęciem dyfuzja innowacji
rozumie on proces samoistnego rozprzestrzeniania się innowacji drogą interakcji społecznej. Proces ten przebiega w sposób spontaniczny i niekontrolowany.
Natomiast upowszechnianie innowacji, to sterowany2 przez jakieś ogniwo pośredniczące intencjonalny przekaz innowacji od źródła ich powstania do miejsca
pełnego ich zastosowania, gdzie źródłem innowacji jest sektor B+R (badawczo-rozwojowy). Przy czym oba te procesy są ściśle powiązane z przebiegającym do
nich równolegle procesem absorpcji innowacji3.
Drugim ważnym pojęciem dla lepszego rozumienia treści związanych bezpośrednio z tytułem przedmiotowej pracy jest potrzeba innowacyjna rolnika. Proponowane przez autora określenie tego pojęcia wynika z przyjętego rozumienia
ogólniejszego pojęcia potrzeba.
Według autora potrzeba, to: stan napięcia wewnętrznego organizmu człowieka,
inicjujący i ukierunkowujący własną aktywność na zdobywanie tego, co jest ważne
dla jego normalnego funkcjonowania. Stad też potrzeba innowacyjna rolnika to:


1 Potrzebę taką widzi także I. Sikorska – Wolak [1993, s. 15] oraz J. Pochopień [1988, s. 12].
2 Sterowanie, to wszelkie celowe oddziaływanie jednego systemu na inny w celu otrzymania

takich zmian przebiegu procesu zachodzącego w przedmiocie sterowania lub stanu sterowanego
systemu w danej chwili, które uważa się za pożądane.
W przypadku innowacji rolniczych ich przekaz z sektora B+R do rolników może być sterowany
przez publiczną rolniczą organizację doradczą.
3 Absorpcja (od łac. absorptio – pochłanianie) – proces pochłaniania przez absorbent (układ
pochłaniający) jakiegoś absorbatu (gazu, energii, fali itp.) i równomiernym rozprowadzeniu tego
absorbatu w absorbencie.
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napięcie wewnętrzne organizmu rolnika aktywizujące i ukierunkowujące czynność
zdobywania informacji niezbędnych dla pozyskiwania pożądanych względem rozwoju jego warsztatu pracy innowacji rolniczych oraz nabywania kompetencji koniecznych do ich wprowadzania i stosowania [W. Kujawiński 2012, s. 51].
Odczuwanie przez danego rolnika potrzeb innowacyjnych oraz ich właściwe zaspokajanie warunkuje przyspieszony rozwój jego gospodarstwa, względem
stosowania rozwiązań tradycyjnych, co pozwolić ma mu na szybsze dochodzenie
do stanu pożądanej jakości życia.
Przedmiotowa praca przybliża wskazany wcześniej obszar kompetencji doradcy rolniczego, a przez jego poznanie umożliwia mu sprawne realizowanie podejmowanych przez niego zadań upowszechnieniowych.

2. Rozpoznawanie potrzeb innowacyjnych rolników z udziałem
doradcy rolniczego
Prawidłowe rozpoznanie potrzeby innowacyjnej, z udziałem bądź bez udziału doradcy rolniczego, jest niezbędnym warunkiem podjęcia świadomych i celowych
działań prowadzących do sprawnej absorpcji oraz prawidłowego użytkowania
określonej innowacji rolniczej. Ta zaś, jak wspomniano już wcześniej, umożliwia
przyśpieszony rozwój gospodarstwa, a przez to szybsze dochodzenie do stanu pożądanej jakości życia przez rolnika i jego rodzinę.
Rozwój to zjawisko obiektywne, dotyczące jednostki ludzkiej i jej otoczenia,
nierozerwalnie łączone z pojęciem zmiany. Tę zaś najogólniej ujmuje się jako
różnicę w stanie danego obiektu (układu) obserwowaną wraz z upływem czasu4.
Współczesna filozofia ujmuje rozwój jako wszelki długotrwały proces kierunkowych zmian, w którym można wyróżnić prawidłowo po sobie następujące etapy przemian (fazy rozwojowe) danego obiektu (układu), wykazujące obiektywnie
stwierdzalne różnicowanie się tego obiektu (układu) pod określonym względem
[Encyklopedia PWN, 2016]. A zatem nie każda zmiana oznacza rozwój. Zmiany
przejściowe, odwracalne i cykliczne nie są rozwojowe, ponieważ nie prowadzą
do przeobrażeń danego układu. Natomiast zmiany rozwojowe to takie, które są
jednokierunkowe, nieodwracalne, trwałe, autonomiczne (pochodzące z wnętrza
zmieniającego się układu).
Pojęcie rozwój utożsamiane jest często niesłusznie z jednym tylko rodzajem
zmian, tj. ze zmianami o charakterze progresywnym, wartościowanymi pozytywnie.
W filozofii oraz innych naukach społecznych dla określenia właściwego stanu
rozwoju danego obiektu używa się jednego z następujących pojęć: progres (inaczej rozwój progresywny) – dla określenia zmiany rozwojowej ocenianej pozytyw4 Porównaj: M. Przetacznik-Gierowska, M. Tyszkowa 1996, s. 46-49.
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nie, regres (inaczej rozwój regresywny) – dla określenia zmiany rozwojowej ocenianej negatywnie i stagnacja (inaczej degresja) – dla określenia stanu zatrzymania
się w rozwoju.
Biorąc pod uwagę przywołane wcześniej określenia pojęć zmiana i rozwój wydaje się słuszne twierdzić, że rozwój w rolnictwie oznacza ciąg długotrwałych,
nieodwracalnych zmian, zachodzących w sferze produkcji rolniczej w zakresie
struktury gospodarstw rolnych (np. obszarowej, czy własnościowej), jak i rozmiarów produkcji, ukierunkowanych na uzyskiwanie przez rolników efektów pracy
wpływających na jakość ich życia oraz mogących mieć wymiar finansowy lub pozafinansowy (efekty emocjonalne, prestiżowe itp.).
Jeśli zmiany te mają wpływ jednoznacznie pozytywny, to można je określić
mianem zmian postępowych.
Wystąpienie potrzeby innowacyjnej u danego rolnika poprzedza następująca
sekwencja zdarzeń:
1. Rozpoznanie stanu aktualnie istniejącego w jego gospodarstwie.
2. Odniesienie stanu istniejącego do stanu możliwego do osiągnięcia poprzez zainstalowanie w gospodarstwie określonej innowacji rolniczej, która już występuje na rynku i jest możliwa do pozyskania przez rolnika, albo – w przypadku
jej braku - może z jego inicjatywy zostać opracowywana przez odpowiednią
jednostkę sektora B+R i mu udostępniona.
3. Uznanie przez rolnika stanu istniejącego za niepożądany, czyli dostrzeżenie
problemu, którego rozwiązanie przez pozyskanie i sprawną absorpcję właściwej innowacji i prawidłowe z nią postępowanie jest koniecznym warunkiem
przyspieszonego rozwoju jego gospodarstwa.
4. Wyznaczenie możliwego do osiągnięcia celu, którego zapis pozwala uzyskać
konkretną odpowiedź na pytanie: co? (poprzez podanie zamierzonego stanu
rozwoju gospodarstwa rolnego) i kiedy? (poprzez podanie terminu zaistnienia tego stanu) zostanie osiągnięte.
5. Wystąpienie u rolnika potrzeby innowacyjnej.
Wystąpienie u rolnika potrzeby innowacyjnej może być konsekwencją jego
wyłącznej aktywności, albo też wynikiem współpracy z doradcą rolniczym, który
w tym celu przybliża mu przedstawioną uprzednio sekwencje zdarzeń i – w razie
stwierdzenia takiej konieczności – przygotowuje go w procesie kształcenia do celowego oraz świadomego w nich uczestnictwa.
Natomiast dla właściwego rozpoznania potrzeby innowacyjnej rolnika, doradca rolniczy musi najpierw znaleźć odpowiedź na następujące pytanie: posiadanie jakich kompetencji w przedmiocie wiedzy (tj. wiadomości i umiejętności)
pozwala na pozyskanie i sprawną absorpcję danej innowacji oraz prawidłowe
z nią postępowanie? a później – poprzez porównanie tych kompetencji z po-
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siadanymi przez rolnika – ustalić lukę kompetencyjną rolnika, dla wypełnienia
której rolnik ten będzie musiał się poddać właściwemu procesowi informowania
lub kształcenia.
Rozpoznana potrzeba innowacyjna rolnika może być zaspokojona:
 samodzielnie przez rolnika, poprzez własne zdobywanie informacji niezbędnych dla pozyskania właściwej innowacji i dalsze samokształcenie w przedmiocie jej sprawnej absorpcji oraz prawidłowego z nią postępowania, a także
 niesamodzielnie, poprzez korzystanie w tym zakresie z odpowiedniego
wsparcia doradcy rolniczego.
Potrzeba innowacyjna mająca być zaspokajana niesamodzielnie staje się potrzebą upowszechnieniową.
W rolnictwie pod pojęciem potrzeba upowszechnieniowa należy rozumieć:
napięcie wewnętrzne organizmu rolnika, aktywizujące i ukierunkowujące czynność zdobywania informacji niezbędnych dla pozyskiwania pożądanych względem rozwoju jego gospodarstwa innowacji rolniczych oraz nabywania kompetencji koniecznych do ich wprowadzania i stosowania, przy czym przynajmniej
jedna z tych czynności odnosi się do korzystania z odpowiedniej usługi doradcy
rolniczego bądź specjalisty ds. innowacji [W. Kujawiński 2012, s. 52].
Rolnik odczuwający potrzebę upowszechnieniową, dla jej zaspokojenia powinien uzyskać niezbędne wsparcie intelektualne (informacyjne i/lub kształceniowe)
od wybranego doradcy rolniczego. Natomiast o zakresie udzielanego wsparcia decydować musi wypływająca z potrzeby upowszechnieniowej, a rozpoznana przez
doradcę, potrzeba informacyjna rolnika i/lub jego potrzeba kształceniowa.
Należy wyjaśnić, że:
 potrzeba informacyjna, to napięcie wewnętrzne organizmu człowieka aktywizujące i ukierunkowujące czynność zdobywania informacji ważnych
dla tworzenia oraz aktualizacji struktur jego wiedzy, a także podejmowania
właściwych decyzji, zaś
 potrzeba kształceniowa, to napięcie wewnętrzne organizmu człowieka aktywizujące i ukierunkowujące czynność zdobywania poprzez proces kształcenia wiedzy jako wartości autotelicznej5 (dla prestiżu, poczucia bezpieczeństwa, pewności siebie) oraz jako niezbędnej do podejmowania określonych decyzji i działań [W. Kujawiński, 2011].
Bezpośrednim efektem zaspokojenia potrzeby kształceniowej rolnika mogą
być określone zmiany w zakresie jego wiadomości i/lub umiejętności, natomiast
potrzeby informacyjnej – wyłącznie w zakresie wiadomości.
Według dużej części polskich dydaktyków ogół posiadanych wiadomości
i umiejętności stanowi wiedzę człowieka, lub ujmując nieco inaczej – wiedza, to
5 Czyli wartości samej w sobie.
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informacja połączona ze zrozumieniem i możliwością jej wykorzystania. Jest otrzymywana z informacji poprzez jej zintegrowanie z wiedzą istniejącą.
Z kolei:
 informacja, to znaczenie, jakie nadaje danym nadawca lub odbiorca; w odróżnieniu do danych posiada jakieś znaczenie, sens i cel (przy czym dane, to
surowe liczby i fakty wyrażone w określonej postaci znakowej; stanowią one
materiał wejściowy dla procesu tworzenia informacji [W. Kujawiński 2008,
s. 18],
 wiadomość, to „informacja przyjęta świadomie przez podmiot i przechowywana w jego pamięci” [W. Okoń 1987],
 umiejętność, to „sprawność w posługiwaniu się odpowiednimi wiadomościami przy wykonywaniu określonych zadań” [W. Okoń 1987]. Wyróżnia
się umiejętności intelektualne, których treścią jest określanie różnic i podobieństw, tworzenie pojęć, formułowanie sądów na podstawie abstrahowania, dowodzenia i sprawdzania oraz umiejętności motoryczne (zwane też
sprawnościami) stanowiące możliwość sprawnego i celowego wykonywania
określonej czynności.
Z przedstawionej interpretacji powyższych pojęć wynika, że w przypadku rozpoznawania z udziałem doradcy rolniczego potrzeb informacyjnych i kształceniowych rolnika można stosować to samo podejście.
Właściwy algorytm postępowania doradcy rolniczego w przedmiocie rozpoznawania potrzeb informacyjnych i kształceniowych rolnika może być następujący. Najpierw doradca ustala zadania, jakie rolnik musi podjąć dla pozyskania i sprawnej
absorpcji właściwej innowacji oraz prawidłowego z nią postępowania. Potem, ustala
kompetencje, jakimi rolnik powinien dysponować dla sprawnej realizacji tych zadań.
Na koniec, poprzez porównanie wymaganych kompetencji z posiadanymi przez rolnika, doradca rolniczy ustala lukę kompetencyjną, dla której wypełnienia rolnik ten
musi się poddać właściwemu procesowi informowania bądź kształcenia.
Odpowiednią metodą rozpoznawania potrzeb informacyjnych i kształceniowych w przedmiocie pozyskania i sprawnej absorpcji właściwej innowacji oraz prawidłowego z nią postępowania może być też rozmowa doradcy z rolnikiem- potencjalnym uczestnikiem informowania i/lub kształcenia.
Rozmowa jako metoda badania przedmiotowych potrzeb nie jest sposobem
wzajemnego komunikowania się, lecz odpowiednio ukierunkowanym procesem
społecznej interakcji6. To swobodna wymiana informacji werbalnych pomiędzy
osobami: badającą i badaną.
Metoda ta służy zbieraniu materiałów o faktach związanych z ludzką aktywnością i z wyznaczającymi ją czynnikami, wśród których znajdują się również najwyż6 Lub inaczej wzajemnego oddziaływania.
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sze – psychiczne czynności regulacyjne [St. Gerstmann 1976, s. 87]. Główną jej
cechą jest odpowiednio przygotowane spotkanie prowadzącego badanie z osobą,
która pod jego kierunkiem buduje swoje wypowiedzi w sposób zamierzony i celowy, wyznaczony przez potrzeby przeprowadzanych badań.
Obydwie osoby biorące udział w takim spotkaniu łączy optymalny kontakt
intelektualny i emocjonalny, podlegający również – w możliwie wysokim stopniu
– kierownictwu (wpływowi) osoby badającej.
Proces wzajemnego oddziaływania osoby badającej i badanej przebiega
w określonej sytuacji badawczej, którą określają obiektywne i subiektywne czynniki. Należą do nich m.in.: cechy osobiste osoby badającej i badanej (jak płeć,
wiek, wykształcenie, różne dyspozycje psychiczne), cele i przedmiot badań oraz
warunki zewnętrzne badań.
Omawiana metoda, w zależności od sposobu jej przygotowania, może przyjmować postać: rozmowy skategoryzowanej, rozmowy nieskategoryzowanej oraz
rozmowy częściowo skategoryzowanej.
Rozmowa skategoryzowana prowadzona jest przez osobę badającą na podstawie starannie opracowanego kwestionariusza, w którym badacz nie może
niczego zmieniać. Jego treść stanowi zestaw pytań zamkniętych, na jakie osoba
badana musi odpowiedzieć, dokonując wyboru odpowiedniej odpowiedzi spośród
kilku możliwych wariantów zamieszczonych przy każdym pytaniu.
Rozmowa nieskategoryzowana oparta jest natomiast na swobodnym komunikowaniu się badającego i osoby badanej. Badający może także zadawać pytania
uprzednio przygotowane, i to zarówno otwarte jak i zamknięte. Posługiwanie się
tymi pytaniami jest całkowicie dowolne.
Rozmowa częściowo skategoryzowana – prowadzący ją korzysta z określonego
scenariusza i pytań, które mają charakter pytań otwartych, ale może zmieniać ich kolejność, albo może wyjść poza schemat w celu uzyskania jakichś cennych informacji.
Do ważniejszych czynników warunkujących poprawność badań metodą rozmowy należą niewątpliwie: przygotowanie metodyczne badacza, w naszym przypadku doradcy rolniczego – głównie w zakresie znajomości metody, umiejętności
nawiązywania rozmowy czy stawiania właściwych pytań - oraz atmosfera i miejsce jej prowadzenia.
Na przykład doradca rolniczy zainteresowany rozpoznaniem potrzeb informacyjnych rolników, posługując się metodą rozmowy musi ustalić7:
 Jakiego przedmiotu, zakresu treści oraz zasięgu (chronologicznego, formalnego,
geograficznego, językowego) ma dotyczyć pożądana informacja?
 Realizacji jakich zadań czy rozwiązaniu jakiego problemu rolników ma ta
informacja służyć?
7 Na podstawie K. Materska [2007, s. 86-91].
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Czego rolnicy oczekują w zakresie takich parametrów, jak obszerność, szczegółowość, poufność i/lub wyłączność, forma8 oraz jakość9 informacji?
 W jakim stopniu (zakresie) i w jaki sposób informacja ta ma być przetworzona
– np. czy do notatki, rankingu, raportu, opracowania analityczno-syntetycznego, wykazu, zbioru materiałów źródłowych, zestawienia?
10 oraz
 Jakim kanałem informacyjnym (np. bezpośrednim lub pośrednim)
z użyciem jakiego środka komunikacji (np. słowa, listu, telefonu, radia, telewizji, Internetu itd.) ma być ona przekazana?
 Czy pożądana informacja ma mieć charakter formalny czy nieformalny?
Jaki jest ostateczny termin udostępnienia informacji11.


3. Podsumowanie
Rozpoznawanie potrzeb innowacyjnych jest ważną kompetencją zarówno rolnika, jak i doradcy rolniczego. Rolnik wyposażony w te kompetencje rozpoznaje
samodzielnie swoje potrzeby innowacyjne, które następnie może zaspokajać samodzielnie12 albo z pomocą doradcy rolniczego13.
Niejednokrotnie jednak przedmiotowe kompetencje mogą być rolnikom niedostępne i dlatego rozpoznawanie ich potrzeb innowacyjnych musi odbywać się
z udziałem doradcy rolniczego. Należy tu mocno podkreślić, że z udziałem, a nie
8 Np. może to być forma tekstowa (zapis w języku potocznym, technicznym, obcym itd.), gra-

ficzna, multimedialna, numeryczna.
9 Jakość ta może dotyczyć następujących atrybutów informacji, jak np.: aktualność, kompletność (selektywność), neutralność, nowość, prawdziwość, precyzja, rzetelność, unikatowość, użyteczność i wiarygodność.
10 Kanał informacyjny, to droga przepływu informacji oraz środki służące temu przepływowi
(tj. środki komunikacji, zwane inaczej mediami). Przy klasyfikacji kanałów informacyjnych stosuje
się m.in. kryterium: rodzaju medium zastosowanego w przekazie informacji (kanały bezpośrednie i pośrednie), możliwości jedno lub dwustronnego przekazu informacji (kanały jednostronne
i dwustronne), bezpieczeństwa przekazu i poufności przesyłanych informacji (kanały zamknięte
i otwarte) oraz zmysłu użytego do odbioru informacji (kanał akustyczny, optyczny, kinestetyczny,
zapachowy i smakowy).
11 Należy tu m.in. ustalić co jest ważniejsze dla podmiotu informowanego - kompletność informacji czy pośpiech?
12 Samodzielne przez rolnika zaspokojenie jakiejś z przedmiotowych potrzeb następuje poprzez: pozyskanie dobrej informacji o innowacjach rolniczych, celem dokonania optymalnego lub
dobrego wyboru jednej z nich, absorpcję wybranej innowacji, oraz poprzedzone właściwym samokształceniem, przygotowanie się do jej wprowadzenia i użytkowania i na koniec dokonanie tego.
13 Potrzeba innowacyjna rolnika, przewidziana do zaspokojenia z pomocą doradcy rolniczego
staje się jego potrzebą upowszechnieniową i jako taka może być przedmiotem aktywności upowszechnieniowej doradcy rolniczego: albo tylko w zakresie zdobywania informacji niezbędnych dla
odnajdowania pożądanych innowacji rolniczych, albo tylko – nabywania kompetencji niezbędnych
do ich wprowadzania i stosowania, albo też – obu tych działań razem.
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przez doradcę rolniczego. Ważne jest bowiem, aby z punktu widzenia trwałości
działania doradczego, doradca rolniczy postrzegał rolnika nie tylko jako źródło
potrzebnej mu informacji, ale jednocześnie jako uczestnika procesu wyposażania go
w wiedzę konieczną dla samodzielnego, sprawnego rozpoznawania swych potrzeb
innowacyjnych. Natomiast rolnik w procesie wspólnego z doradcą rozpoznawania
własnej potrzeby innowacyjnej musi tę wiedzę niezbędnie posiąść.
Na koniec należy jeszcze zauważyć, że dopiero pełne zaspokojenie potrzeby innowacyjnej pozwala rolnikowi pozyskać i sprawnie przyswoić właściwą innowację oraz prawidłowo z nią postępować, a przez to rozwiązać wcześniej dostrzeżony
problem związany z przyspieszonym rozwojem jego gospodarstwa.
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WENANCJUSZ KUJAWIŃSKI
ROZPOZNAWANIE POTRZEB INNOWACYJNYCH ROLNIKÓW Z UDZIAŁEM DORADCY
ROLNICZEGO

Słowa kluczowe: doradca rolniczy, innowacja, kompetencje metodyczne, potrzeba
innowacyjna
STRESZCZENIE

Przedmiotowa praca pozwala uzupełnić kompetencje metodyczne doradcy rolniczego
o umiejętność rozpoznawania potrzeb innowacyjnych rolników. Na jej treść składa się
opis pojęcia: potrzeba innowacyjna oraz kilku innych ściśle z nim związanych. Ponadto,
przybliża ona algorytm postępowania doradcy umożliwiający sprawne rozpoznawania
potrzeb innowacyjnych rolników oraz wskazuje, jakich metod może do tego używać.

WENANCJUSZ KUJAWIŃSKI
RECOGNIZING THE INNOVATIVE NEEDS OF FARMERS WITH AGRICULTURAL
ADVISERS

Keywords: agricultural advisor, innovation, methodical competence, the need
for innovative
SUM M A RY

The present paper is used to complement the powers methodical advisor for agricultural ability to recognizing identify the innovation needs of farmers. Its content consists of
a description of the term - need innovative and several other, closely related. In addition,
it brings algorithm for advisors allows efficient recognize innovation needs of farmers and
indicate what methods can for to use it.
e-mail: w.kujawinski@cdr.gov.pl
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1. Wstęp
Zasadnicze cele niniejszego artykułu koncentrują się wokół rozpoznania specyfiki rynku tzw. żywności wysokiej jakości (tradycyjnej, ekologicznej, regionalnej)
w kontekście rosnącego znaczenia dla tegoż rynku konsumentów aktywnie go
współtworzących. Artykuł stawia sobie, prócz naukowych, także pragmatyczny
cel stworzenia wytycznych dla budowy regionalnego klastra produkcji i dystrybucji lokalnej żywności omawianego w artykule typu.
Istotą podjętego zadania badawczego jest rozpatrywane na gruncie nauk społecznych, od ponad dekady, założenie o kluczowym znaczeniu dla rynku żywności
wysokiej jakości relacji łączących producentów i dystrybutorów z konsumentami
[Lockie 2002, Miele 2006; Belasco 2007]. Mowa tu nie tylko o typowo rynkowej
relacji na linii producent – konsument, ale o społecznej więzi (utrwalonej relacji
społecznej, bazującej na wspólnie wyznawanych wartościach, unormowanej na
bazie umowy społecznej) między producentami/dystrybutorami a konsumentami, w której to konsumenci stają się bardzo ważnym ogniwem definiującym
rodzaj i skalę produkcji żywności. Odbywa się to poprzez bezpośrednią (face-to-face) i systematyczną relację konsumentów z producentami rolnymi, opartą
na wzajemnym zaufaniu, lojalności oraz wierności pewnym ideom, wartościom
1 Wkład pracy: Wojciech Goszczyński – 50%, Wojciech Knieć – 30%, Ryszard Kamiński – 20%.
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określanym wspólnym mianem bądź to rolnictwa wspieranego przez społeczność
(community supported agriculture) [Cone, Myhre 2000], bądź to alternatywnych
sieci produkcji i dystrybucji żywności (alternative agro-food networks) [Fonte
2004; Knieć, Goszczyński 2010].
W tym rozumieniu zmienia się i rośnie znaczenie konsumentów żywności,
gdzie ich rola w łańcuchu produkcji, dystrybucji i konsumpcji żywności przesuwa się z pozycji biernych uczestników procesu popytu (odbiorców określonych
produktów, ewentualnie również usług), na aktywnych kreatorów już nie tylko
popytu, ale i współkreatorów podaży [Goodman 2004, Buttel 2006, Desai 2007].
Idąc jeszcze dalej – jeśli przyjmiemy, chociażby za K. Gorlachem [Gorlach 2011],
czy J. Wilkinem [Wilkin 2010], że lokalne produkty żywnościowe oraz szerzej –
rolnictwo organizowane na bazie lokalnej (lokalne sieci współpracy, lokalne rynki,
relacje z lokalnymi konsumentami) – może stać się jednym z najbardziej istotnych
stymulatorów zmian w rolnictwie i na obszarach wiejskich, to biorąc pod uwagę zasygnalizowaną powyżej nową rolę konsumentów w tych strukturach można śmiało mówić o roli (albo społecznej funkcji) konsumentów żywności wysokiej jakości
jako agentów zmiany w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Tworzone w obrębie
tych procesów relacje, struktury, wzory działań stoją w opozycji do wciąż dominujących modeli rolnictwa przemysłowego, funkcjonując obecnie bardziej jako zjawiska
kontrkulturowe [Lockie 2002, Belasco 2007]. Na gruncie polskim korespondują one
z reliktami chłopskiej racjonalności produkcyjnej i chłopskim systemem organizacji zbytu produktów żywnościowych, przez co nie do końca wydają się tu obce,
a w wielu wymiarach wyglądają swojsko [Knieć, Goszczyński 2011: 51-52]. Daje to
szansę na ich „oswojenie” w wyobraźni masowej jako naturalnej kontynuacji wzorów relacji pomiędzy rolnikami, a konsumentami, obecnych w społeczeństwie polskim m.in. w latach kryzysu gospodarczego lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia.
Należy jednak z całą mocą podkreślić, iż konotacje te mają charakter narracyjnej
paraboli: obserwowane bowiem współcześnie w Polsce inicjatywy (także w omawianym tu badaniu) powstają na bazie odmiennych motywacji, odmiennych wartości, z udziałem odmiennej społecznie grupy uczestników, nie mówiąc o odmiennym kontekście historycznym. W związku z tym stymulowanie ich tworzenia oraz
wspieranie ich trwania wymagają kompletnie różnych strategii.
Artykuł bazuje na badaniach przeprowadzonych przez zespół złożony z badaczy Instytutu Socjologii UMK i IRWiR PAN w ramach projektu „Spiżarnia Kujawsko-Pomorska”, finansowanych przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich. Ideę tegoż projektu badawczego oparto na następujących problemach badawczych: jaka
jest specyfika konsumentów tzw. żywności wysokiej jakości? Jeśli takowa istnieje
– w jaki sposób można wykorzystać ją do stworzenia, poszerzenia, udrożnienia
kanałów dystrybucyjnych żywności wysokiej jakości?
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Badania, zrealizowane w 2015 roku na terenie województwa kujawsko – pomorskiego, oparte zostały zarówno o metody ilościowe, jak i jakościowe. W części ilościowej ogółem wykonano 250 wywiadów kwestionariuszowych z klientami
sklepów sprzedających żywność w poddziale na: markety, markety klasy premium,
dyskonty oraz tzw. „zielone rynki” (targowiska, na których żywność sprzedają m.in.
rolnicy). Uzupełnieniem badań ilościowych były przeprowadzone wywiady zogniskowane z grupami: członków kooperatyw żywnościowych w Bydgoszczy, a także
liderów organizacji pozarządowych i organizacji rolniczych działających w regionie.

2. Spiżarnia Kujawsko – Pomorska – klaster spółdzielczy
Rozmowy na temat stworzenia w regionie kujawsko – pomorskim klastra żywności
wysokiej jakości – tradycyjnej, regionalnej i ekologicznej inicjatorzy prowadzili na
przełomie roku 2013/14. Podjęcie prac nad Strategią Rozwoju Klastra2 rozpoczęto
na wiosnę 2014 roku. Jesienią tegoż roku po zarejestrowaniu w formie prawnej spółdzielni uzyskano dofinansowanie z „funduszu powiązań kooperacyjnych” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego województwa kujawsko – pomorskiego na
lata 2007-2013. Głównym powodem podjęcia inicjatywy klastrowej było dążenie
do poszerzenie rynków zbytu, wzrostu sprzedaży produktów firm wchodzących
w skład klastra, jak również poprawa ich konkurencyjności. W dłuższej perspektywie (około 3-7 lat) zakładano, że klaster „Spiżarnia Kujawsko – Pomorska” ma
doprowadzić do zaistnienia na regionalnym i na wybranych rynkach krajowych
i zagranicznych produktów i usług związanych z żywnością wysokiej jakości wywodzących się z województwa kujawsko – pomorskiego. Kluczowa koncepcja zakładała więc stworzenie sieci sprzedaży produktów oraz promocję markowej żywności
tradycyjnej, regionalnej oraz ekologicznej, będącej wizytówką województwa kujawsko-pomorskiego. Istotą działalności rynkowej klastra „Spiżarnia Kujawsko-Pomorska” jest nadanie dodatkowej wartości produktom członków Klastra poprzez
ulokowanie ich w szerokiej ofercie nowej marki „Spiżarnia Kujawsko-Pomorska”.
Tworzenie wartości dodatkowej polega w tym przypadku na wypromowaniu wśród
konsumentów marki „Spiżarnia Kujawsko-Pomorska”, jako gwaranta wysokiej jakości produktu, zweryfikowanej przez wewnętrzne procedury klastra oraz stworzenie szerokiej palety asortymentowej produktów o unikalnych cechach. W skład
klastra wchodzi 16 firm zarówno zajmujących się produkcją żywności wysokiej jakości, soków, kajmaku, wyrobów wędliniarskich, olejów, miodów, pieczywa, wody
mineralnej i soli, musztardy, produktów mleczarskich jak również kilku przedsta2 Strategia rozwoju Klastra żywności regionalnej, tradycyjnej i ekologicznej „Spiżarnia Kujawsko-Pomorska” opracowana przez Kujawsko – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, pod redakcją Zenona Lewandowskiego, Minikowo 2014.
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wicieli tzw. branży HORECA3, którzy dopełniają ofertę klastra wykorzystując produkty innych członków klastra w swoich menu, i prowadząc sprzedaż w ramach
„półki produktów klastra”. W roku 2015 – w pierwszym roku rzeczywistej działalności- przedstawiciele klastra skupili się na promocji nowej marki uczestnicząc
w kilkunastu imprezach targowych w kraju i za granicą, oraz realizując kampanię
telewizyjną i z wykorzystaniem m.in. bilboardów w największych miastach regionu.
Uruchomiony został również sklep internetowy. Producenci skupieni w klastrze na
bieżąco rozwiązywać muszą dylemat, jak nie rezygnując z rozwoju własnej sieci dystrybucji i docierania do klientów wspólnie budować „Spiżarnię Kujawsko – Pomorską” jako podmiot biznesowy zajmujący się nie tylko promocja marki, ale również
realną sprzedażą produktów.

3. O potencjalnej roli konsumentów w rozwoju klastra lokalnej
żywności wysokiej jakości w świetle badań ilościowych
Próba wyjścia poza sprzedaż okazjonalną, wymaga precyzyjnej segmentacji, określenia cech oraz oczekiwań konsumentów, którzy mogą być zainteresowani zakupem tego typu produktów. Konstruowana marka nie może w prosty sposób
powtarzać modnych chwytów i zawsze odnosić się do tych samych chwytów marketingowych. Marka żywności wysokiej jakości powinna powstawać w dialogu
z konsumentami stanowiącymi jeden z punktów węzłowych powstającej w ten
sposób sieci. Od ich specyfiki, potrzeb, zwyczajów, wyznawanych wartości będzie
zależeć potencjalny sukces inicjatyw bazujących na produkcji żywności ekologicznej, tradycyjnej, regionalnej. W tym celu projektując działania Klastra „Kujawsko
– Pomorska Spiżarnia” przeprowadzone zostało rozeznanie wśród konsumentów.
Jego celem było określenie na ile zwyczaje zakupowe, podejście do żywności, postawy kujawsko-pomorskich konsumentów mogą wpływać na potencjał klastra.
W pierwszej kolejności analizie ilościowej zostały poddane wykorzystywane
przez konsumentów kanały zakupu żywności.
Analiza danych pozwala określić wyraźne prawidłowości. Przede wszystkim
kanały dystrybucji żywności zdominowały sklepy określane przez konsumentów jako dyskonty. Zdecydowanie rzadziej badani wskazują markety wielkopowierzchniowe, markety premium (sieci określające się jako te o wyższym standardzie) oraz co ciekawe lokalne, otwarte rynki oraz małe osiedlowe sklepy. Alternatywne kanały dystrybucji, takie jak zakupy bezpośrednie oraz specjalistyczne
sklepy, miały z kolei znaczenie marginalne. W tym sensie badana grupa konsumentów jest dość homogeniczna, co musi stanowić ostrzeżenie, wyzwanie dla inicjatyw promujących żywność wyższej jakości. Zunifikowany charakter zwyczajów
3 Hotele, restauracje, catering.
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zakupowych konsumentów ogranicza niszę dla produktów wyższej jakości, szczególnie o regionalnym charakterze wytwarzania. Narzędzia pozwoliły badaczom
dokonać segmentacji (metodą K-MEANS) konsumentów, w zależności od preferowanych sposoby zakupów żywności.
Rysunek 1
Zwyczaje zakupowe konsumentów – kanały dystrybucji

Źródło: Badania własne.

Tabela 1
Typologia klientów [z uwzględnieniem preferowanych kanałów
zakupów żywności]
Typ konsumenta

%

Klient marketów

26%

Klient dyskontów

34%

Klient lokalnego rynku

21%

Klient premium

19%

Źródło: Badania własne, n=250.

Analizy zespołu wskazały na wysoki poziom spójności zwyczajów zakupowych. Oznacza to, że konsumenci korzystają z jednego, głównego kanału zaopatrzenia. Z grupy tej wyłamują się tylko lokalne rynki, które przez klientów supermarketów i marketów premium traktowane są jako dodatkowe, uzupełniające
miejsce zakupu żywności. Dominująca wśród respondentów grupa kupujących
w dyskontach jest jednocześnie najbardziej homogeniczna i nie korzysta z innych
sposobów dystrybucji żywności. Co ciekawe, istnieje liniowa zależność pomiędzy
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wiekiem, a deklarowaną częstością zakupów w najtańszych sklepach sieciowych
– im respondenci młodsi tym częściej kupują w tego typu sklepach. Istnieje także intuicyjna korelacja pomiędzy poziomem zarobków i sytuacją ekonomiczną,
a chęcią korzystania z dyskontów.
Z perspektywy zarządzania klastrem, czy dowolnej innej sieci produkcji i dystrybucji żywności, taka konfiguracja zwyczajów zakupowych oznacza poważne
ograniczenia. Dominacja sklepów sieciowych i tanich, spycha żywność regionalną, ekologiczną, tradycyjną w niszę produktów kupowanych okazjonalnie. Polscy
konsumenci nie są w tym wypadku wyjątkiem, jednak w innych krajach wysoko rozwiniętych stałe, cotygodniowe zakupy żywności wysokiej jakości potrafią
osiągnąć prawie 20% koszyka zakupowego konsumentów [Thorgersen 2009: 176].
Jednocześnie w państwach tych odsetek osób, nigdy nie kupujących tego typu
produktów także wynosi 20% [Thorgersen 2009: 176].
Oczywiście sposoby dystrybucji tego typu produktów nie ograniczają się tylko i wyłącznie do klasycznych sieci sprzedaży. Specyfiką żywności wysokiej jakości jest to, że uwzględnia ona także pozaekonomiczne motywacje konsumentów
i może bazować na innowacyjnych sieciach dystrybucji. Żywność wysokiej jakości, w zależności od obowiązującego w danym państwie prawodawstwa, może być
sprzedawana jako część pakietu turystycznego, bezpośrednio w gospodarstwie
czy restauracji, hotelu, w tzw. koszach żywności dystrybuowanych bezpośrednio
do konsumentów, poprzez sklepy internetowe, bądź jako część pakietu właścicielskiego/kontraktu w przypadku rolnictwa wspieranego przez społeczności. Rozpiętość sposobów dystrybucji jest ogromna i nie może się ograniczać do klasycznych, sklepowych kanałów dystrybucji. Należy w tym miejscu jednak zauważyć,
że innowacyjne sposoby dystrybucji są kulturowo wrażliwe, tzn. ich efektywność
zależy od tła kulturowego i nie mogą być one stosowane jako narzędzia uniwersalne. Muszą one uwzględniać specyfikę konsumentów w danym państwie. Badani
konsumenci korzystali z alternatywnych źródeł żywności wysokiej jakości przedstawionych na rysunku 2.
Wyniki sugerują specyficzny konserwatyzm zakupowy polskich konsumentów. Poza nielicznymi grupami zorganizowanymi w kooperatywy, czy osobami
korzystającymi z tzw. koszy żywności dominują klasyczne, festynowe sposoby
zaopatrzenia w żywność wysokiej jakości. Większość badanych takie produkty
kupuje okazjonalnie, nie ma mechanizmów stabilnego, trwałego zaopatrzenia
w tego typu produkty. W tym sensie żywność wysokiej jakości znajduje się w swoistej pułapce – bazuje ona na silnie zakorzenionej konstrukcji tradycji, wyobrażeniu o tym jak dawniej produkowano i dystrybuowano żywność, z drugiej zaś strony raczej wąskie rozumienie tradycji zdecydowanie ogranicza akceptowane przez
konsumentów sposoby dystrybucji. Zarządzanie i rozwój klastra, sieci zrzeszają-
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cej producentów żywności wysokiej jakości wymaga przekonania konsumentów
do nowych sposobów zakupu żywności.
Rysunek 2
Popularność nieklasycznych kanałów dystrybucji żywności
wysokiej jakości

Źródło: Badania własne.

Kolejnym elementem, który należy uwzględnić w dostosowaniu żywności wysokiej jakości do potrzeb konsumentów, jest analiza czynników, które wpływają
na decyzje o zakupie. Analizując je, należy pamiętać o pewnych niedoskonałościach tej metody oceny bazującej na subiektywnych deklaracjach badanych.

Czynniki wpływające na decyzje konsumentów

Źródło: Badania własne.

Rysunek 3

22

Wojciech Goszczyński, Wojciech Knieć, Ryszard Kamiński

Analizy pozwalają wyodrębnić trzy podstawowe kategorie czynników istotnie
różniących się od siebie znaczeniem ocenianego wpływu przy wyborze żywności:
a) Czynniki kluczowe: smak i cena;
b)Czynniki drugorzędne: renoma producenta, promocja cenowa, przywiązanie;
c) Czynniki trzeciorzędne: promocja ilościowa i sposób produkcji.
Wskazane czynniki zostały wykorzystane do segmentacji badanych konsumentów w zależności od wagi poszczególnych elementów decydujących o zakupach żywności.
Tabela 2
Typologia konsumentów
[z uwzględnieniem czynników decydujących o zakupie żywności]
Typ konsumenta

%

ekonomiczny smakosz

32%

smakosz

23%

Ekonomiczny/obojętny

45%

Źródło: Badania własne, n=250, technika segmentacji: K-MEANS.

a) Ekonomiczny smakosz: kluczowym czynnikiem decydujących o wyborze
tej kategorii respondentów jest cena, jednak równie wysoko oceniany jest
smak produktu. Co ciekawe ta grupa konsumentów jest wyraźnie liczniejsza wśród osób starszych. Jednocześnie jest to kategoria potencjalnie interesująca i w tej chwili niezagospodarowana przez producentów żywności
wysokiej jakości. Jeżeli producenci np. poprzez stabilność dostaw, obniżą
cenę, to grupa ekonomicznych smakoszy może zasilić szereg potencjalnych
konsumentów żywności tradycyjnej, regionalnej czy ekologicznej.
b)Smakosz: dla tej kategorii kupujących najważniejszym czynnikiem decydującym o zakupie żywności jest smak. Cena schodzi na dalszy plan, niestety
sposób produkcji także. Jest to więc potencjalnie interesująca grupa, lepiej
sytuowanych klientów, kupujących głównie w marketach premium bądź
przez specjalistyczne strony. Niestety w ich wypadku pojawia się problem
niskiego poziomu wiedzy, świadomości konsumenckiej.
c) Obojętny: w tej grupie kupujących wszystkie czynniki poza ceną mają marginalne znaczenie. Jest to najliczniejsza i jednocześnie niezainteresowana
zakupem żywności wysokiej jakości kategoria respondentów.
Podsumowując czynniki decyzyjne określające potencjał konsumentów należy
zwrócić uwagę, że blisko ponad 50% badanej populacji można w pewnym sensie
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przypisać do grupy osób potencjalnie zainteresowanych żywnością wysokiej jakości. Grupa ta jest jednak bardzo zróżnicowana i różni się od stereotypowego postrzegania kupujących żywność tradycyjną, regionalną i ekologiczną. Łączy ona
zarówno gorzej sytuowane osoby starsze, jak i majętnych przedstawicieli wolnych
zawodów. Kluczowym elementem, który należy wziąć pod uwagę jest cena. Planując ilościowy rozwój sieci sprzedaży wysokiej jakości należy bardzo ostrożnie
projektować politykę cenową – zbyt wysoka cena może skutecznie ograniczyć potencjalny rynek sprzedaży produktów.
Kolejnych tropów dotyczących projektowania działań klastra, sieci producentów żywności wysokiej jakości podsuwa nam odpowiedź na kolejne pytania.
Badani konsumenci zostali poproszeni o dokonanie wyboru, który z czynników
zawartych w każdej z przedstawionych poniżej par jest dla nich istotniejszy:
Istotne kryteria przy produkcji żywności
[z perspektywy konsumentów, % wskazań]

Tabela 3

Tradycja

67%

Rozwój
ekonomiczny

28%

Niska cena żywności

54%

Nowoczesność

33%

Ochrona
środowiska

72%

Sprawiedliwy dochód dla
producenta

46%

Źródło: Badania własne, n=250.

W praktyce, badani konsumenci stawiają na tradycję, ochronę środowiska oraz
niską cenę żywności. Na podstawie tych odpowiedzi można z pewną ostrożnością założyć, że idealna marka żywności powinna odnosić się do kulturowo konstruowanej
tradycji wsi, chronić środowisko, pokazywać, że jakość otrzymuje się w jej przypadku
za rozsądną cenę. Należy w tym miejscu zwrócić uwagę, na znaczne różnice w ocenie
tych kryteriów poprzez różne typ konsumentów. Spośród ekonomicznych smakoszy
aż 80% badanych wybrało tradycję kosztem nowoczesności, natomiast konsumenci
należący do kategorii smakoszy zdecydowanie częściej (70%) wskazywali na to, że
ważniejszym czynnikiem przy produkcji żywności jest sprawiedliwy dochód producenta i niższa ostateczna cena produktu. Jednocześnie samo postrzeganie zmian
na rynku żywności pozwala przewidywać, że będzie rosnąć przestrzeń, którą można
zagospodarować produktami tradycyjnymi, regionalnymi, ekologicznymi. Ponad
50% badanych konsumentów uznało, że w ciągu ostatnich 5 lat smak i jakość żywności uległy wyraźnemu pogorszeniu. Oczywiście są to subiektywne oceny, mają one
jednak moc kształtowania rynku zbytu żywności. To pewne kulturowo zapożyczone
poczucie konsumentów wpływa na ich decyzję o zakupie żywności.
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Kolejną kwestią, którą należy poruszyć analizując wpływ konsumentów na zarządzanie i rozwój klastra, sieci producentów wysokiej jakości dotyczy wiedzy,
świadomości konsumentów. W opisywanym badaniu sprawdzone to zostało poprzez zestaw pytań oceniających rozpoznawalność certyfikatów i oznaczeń wykorzystywanych. Są to istotne dla tego badania pytania, gdyż pokazują one rzeczywiste kompetencje konsumentów i to czy potrafią oni odróżnić dostępne na rynku
żywności produkty.
Tabela 4
Rozpoznawalność wybranych certyfikatów oznaczających
jakość żywności
Czy rozpoznaję logo:
żywność ekologiczna

Czy rozpoznaję logo:
Fair Trade

Czy rozpoznaję logo:
oznaczenie produkcji

tak

16%

tak

1%

tak

41%

trudno
powiedzieć

3%

trudno
powiedzieć

1%

trudno
powiedzieć

2%

nie

81%

nie

98%

nie

57%

Źródło: Badania własne.

Wyniki kompetencji konsumentów należy jednoznacznie ocenić jako niedostateczne. Znajomość oznaczeń ekologicznych jak i sprawiedliwego handlu jest
marginalna. Także w przypadku oznaczeń jajek większość badanych nie była
w stanie udzielić poprawnej odpowiedzi. W praktyce oznacza to, że niski poziom
wiedzy naraża konsumentów na ryzyko wykorzystania przez nieuczciwe praktyki
producentów podrabiających jakościowe certyfikaty. Napisy na opakowaniu: bio,
czy wiejska tradycja mogą silniej wpływać na decyzję konsumentów, niż trudne
i drogie w implementacji oficjalne systemy certyfikacji. Stawia to też szereg wyzwań przed regionalnymi i lokalnymi markami żywności wysokiej jakości, które
muszą zagwarantować swoją autentyczność i odróżnić się na półce sklepowej od
standardowych produktów wykorzystujących tradycyjną i ekologiczna symbolikę. Oczywiście nie oznacza to, że z oznaczeń należy rezygnować – mogą mieć
one potencjalnie bardzo silny wpływ na decyzje konsumenta – dostarczając mu
wiedzy o sposobie produkcji i w domyśle jakości żywności. Symbole budują też
pewną subiektywną wizję produktu i elementów z nim związanych. Tym samym
niezbędna jest akcja edukacyjna prowadząca do zwiększenia kompetencji konsumentów. Dopiero precyzyjnie rozróżniając oznaczenia będą oni w stanie dokonać
świadomego wyboru pomiędzy żywnością wysokiej jakości, a produktami stylizującymi się na taką.
Podsumowując wyniki badania ilościowego należy zwrócić uwagę na wyzwania, które stoją przed osobami, instytucjami zarządzającymi klastrem, siecią
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producentów żywności wysokiej jakości. Wyjście poza marginalną ekonomicznie
niszę produktów okazjonalnych wymaga dostosowania się do postaw i oczekiwań
konsumentów. Tymczasem są oni bardzo niespójną grupą łączącą zarówno osoby starsze przywiązane do kulturowo konstruowanych smaków dzieciństwa, jak
i nowej klasy średniej oczekującej innowacyjnych produktów. Punktem wspólnym jest z pewnością pozytywne wartościowanie tradycji obszarów wiejskich,
ochrony środowiska oraz wrażliwość cenowa. Oznacza to, że produkty te, jeśli
mają się ilościowo rozwijać to muszą przynajmniej nawiązywać ceną do żywności
przemysłowej. Jednocześnie widać wyraźny potencjał w bardzo wyraźnym podkreśleniu przez badanych konsumentów spadków subiektywnych cech żywności
takich jak: smak i jakość. Bazując na tym przeświadczeniu można budować markę
produktów tradycyjnych, regionalnych, ekologicznych. Problemem, z którym zarządzający taką siecią będą musieli się zmierzyć są niewielkie kompetencje konsumentów, nieumiejętność rozróżniania marek i certyfikatów, oddzielenia żywności tradycyjnej, regionalnej i ekologicznej od takiej, która tylko naśladuje te
cechy. Jednocześnie należy podkreślić, że projektując działania takiego klastra nie
można bezkrytycznie naśladować wzorów, sposobów kreowania marki żywności
pochodzących z innych państw. Polscy konsumenci mają swoją specyfikę, którą
należy uwzględnić działając na rynku.

4. O potencjalnej roli konsumentów w rozwoju klastra lokalnej
żywności wysokiej jakości w świetle badań jakościowych
Uzupełnieniem badań sondażowych, stanowiły procedury wywiadu grupowego
i indywidualnych wywiadów pogłębionych przeprowadzonych z konsumentami.
W tym miejscu należy dokonać jednego zastrzeżenia. Część jakościowa dotyczyła
konsumentów zaangażowanych we współpracującą z badanym klastrem kooperatywę spożywczą. Jest to bardzo ciekawa grupa kupujących żywność, ich opinii
nie można jednak rozciągać na całą populację polskich konsumentów żywności.
Przechodząc do wyników, badania pokazały, że badani konsumenci traktują
żywność wysokiej jakości jako alter ego żywności tzw. masowej. Udało się także
wyodrębnić cztery kluczowe cechy odróżniające, zdaniem badanych, te dwa typy
żywności:
 w subiektywnej opinii członków kooperatywy żywność lokalna, regionalna
i tradycyjna jest zdrowa. Proces jej produkcji musi być jednak społecznie
kontrolowany. Badani bardzo wyraźnie potrafią oddzielać żywność tzw.
masową i tzw. zdrową. W tym sensie podkreślali potrzeby edukowania
społeczeństwa w zakresie właściwego identyfikowania walorów żywności,
jej składu oraz jej pochodzenia. Zdrowie i naturalny charakter produktów
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mogą być zatem istotnymi czynnikami budującymi relacje pomiędzy lokalnymi producentami, a konsumentami;
 jest alternatywna. Badani akcentowali kwestię tarć i opozycji między rozwojem rynku żywności wysokiej jakości a sektorem agrobiznesu. Alternatywny charakter sposobu produkcji i dystrybucji, umiejscowienie marki lokalnej w opozycji do marek globalnych i przemysłowych było dla członków
kooperatywy istotnym wyznacznikiem jakości. Tu zatem może pojawić się
problem sprzeczności interesów różnych grup konsumentów wewnątrz sieci, gdzie różne motywy towarzyszące agrobiznesowi i radykalnym konsumentom mogą być siłą odśrodkową uniemożliwiającą tworzenie klastrów
spożywczych;
 przyczynia się do rozwoju społecznego i sprawiedliwości społecznej. Tu
badani akcentowali jej związki z ideą sprawiedliwego handlu. Przede wszystkim jednak zwracali uwagę na to, że jednym z ważnych motywów zaopatrywania się w ten rodzaj produktów jest chęć wspierania drobnego rolnictwa
w opozycji do niechęci do korporacyjnego sposobu produkcji i dystrybucji
żywności;
 jest produkowana i dystrybuowana w jak najkrótszych łańcuchach żywnościowych, przyczyniając się do korzyści zarówno po stronie rolników
zwiększających swój udział w zysku związanym z obrotem żywnością, jak
i konsumentów otrzymujących produkt wysokiej jakości.
Spośród tych czterech aspektów badani podkreślali równorzędne znaczenie każdego z nich. Należy zatem podkreślić, że żywność alternatywna jest dla
konsumentów zawsze kojarzona jako kombinacja cech pro-zdrowotnych i prospołecznych. Żaden z badanych nie rozdzielał tych kwestii, co więcej – dla kilku
osób sprawy społeczne były nawet ważniejsze, aniżeli jakość tych produktów. Pojawia się tu więc wspomniany w pierwszej części artykułu syndrom „grona”, gdzie
istnienie klastra spożywczego nie jest możliwe bez sformalizowanych powiązań
pomiędzy motywem zysku, a interesami społecznymi i kulturowymi.
Dodatkowo w trakcie wywiadów rozmówcy podkreślali znaczenie konsumenta definiowanego nie jako bezwolnego, ostatecznego odbiorcy produktu, ale jako
świadomego „agenta zmian społecznych”. Badani uznali, że rynek produkcji i handlu żywnością jest specyficzny i wyjątkowy. Dlatego też należy na nim – jako konsument – w sposób bardziej świadomy się umiejscawiać. Dla najaktywniejszych
konsumentów kupowanie żywności alternatywnej jest rodzajem manifestu obyczajowego i politycznego. Nasi rozmówcy świadomie stają po stronie redukowania
wpływów globalizacji gospodarek na życie przeciętnego człowieka. Są przeciwko
destrukcji rolnictwa rodzinnego, przeciwni niemoralnej ich zdaniem gospodarce,
a także przeciwni utracie regionalnych i narodowych specyfik kulinarnych.
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Ogromne znaczenie w definiowaniu wyjątkowości produktów alternatywnych
ma jakość oparta o nieformalne zaufanie i lojalność. Zaufanie do żywności wysokiej jakości w rozumieniu badanych ma zatem kompletnie różne podłoże, aniżeli
zaufanie budowane dla i do produktów masowych. To jedna z ważniejszych cech
odróżniających żywność masową i alternatywną. W opinii respondentów produkty masowe z racji przemysłowego charakteru ich produkcji z natury rzeczy muszą
posiadać standardowe mechanizmy kontroli jakości. Mechanizmy te w zasadzie
gwarantują zadaną według ustalonych norm jakość. Jednak w przeciwieństwie do
żywności alternatywnej produkcja masowa cechowana jest przez anonimowość
odpowiedzialności. Na rynku żywności alternatywnej nie ma o tym mowy. Odpowiedzialność jest zawsze zlokalizowana. Zaufanie to ma różny charakter i ma różne oparcie, w zależności do formy kontaktu handlowego. Gdy kupujemy u rodziny
ze wsi – opiera się na więziach rodzinnych. Gdy kupujemy w sklepie osiedlowym
– opiera się o więzi sąsiedzkie. Kiedy zaś kupujemy przez kooperatywę lub grupę
zakupową – opiera się o przyjaźń lub relacje pracownicze. Istotnym elementem
jest tu również lojalność. Według badanych konsument nie powinien z dnia na
dzień zrywać kontaktów z rolnikiem, bo to skutkuje katastrofą tego ostatniego.
Innymi słowy – dystrybucja żywności alternatywnej oznacza stworzenie trwałych
więzi, a ich zerwanie dla rolnika może być sporym problemem. Jest to zatem relacja oparta o dwustronną odpowiedzialność.

5. Kim są konsumenci żywności wysokiej jakości – perspektywa
badanych?
W trakcie badania udało się wyodrębnić trzy podstawowe typy konsumentów
żywności. Pierwsze dwie opisały Bilewicz i Śpiewak [Bilewicz, Śpiewak 2015].
Wśród konsumentów aktywnie poszukujących żywności wysokiej jakości
mamy do czynienia z dwiema podstawowymi kategoriami. Pierwsza z nich bezpośrednio związana jest z częścią ruchu kooperatyw spożywczych i może zostać
nazwana konsumentem aktywistą. Wydaje się, że dla tej grupy żywność jest
symbolem walki o inną konstrukcję relacji pomiędzy społeczeństwem a gospodarką. Istotny jest sposób produkcji, ale też dodatkowe, społeczne, kulturowe
i polityczne funkcje jedzenia. Wartością samą w sobie jest kooperacja, możliwość uczestnictwa w organizacji zrzeszającej konsumentów. Jest to nieliczna
grupa konsumentów aktywnych, zaangażowanych, aktywnych politycznie i społecznie, chętnie szukających nowych wzorów działania takich jak kooperatywy,
rolnictwo wspierane przez społeczność, rynki konsumenckie. Jednocześnie ich
aktywność wydaje się być zogniskowana wokół ośrodków miejskich oraz nowych ruchów miejskich.
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Nieco inną grupę konsumentów zdiagnozowanych w trakcie badań stanowi
nowa klasa średnia. Jest to grupa dobrze zarabiających i wykształconych osób
o rozbudzonych aspiracjach życiowych [Domański 2012]. Nakierowane są one nie
tyle na aktywizm konsumencki, co raczej na samą konsumpcję, która ma w ich wypadku dystynktywny charakter, jest elementem wyróżniającym. Przy zakupie żywności liczy się smak, elitarny charakter produktu, jego odmienność i wyjątkowość.
W opinii badanych wśród tej grupy konsumentów dominują przedstawiciele wolnych zawodów, wysoko wykwalifikowani specjaliści dbający o zdrowie, prowadzący
aktywny tryb życia, szukający nowych doznań. Jednocześnie grupę charakteryzuje
raczej indywidualistyczne podejście do samej konsumpcji, wspólnota konsumentów jest dla nich istotna wtedy, gdy pozwala zdobyć określone produkty.
Ostatnią, zdiagnozowaną w trakcie badań grupę stanowią sentymentalni podróżnicy w czasie. Jest to grupa konsumentów starszych, gorzej sytuowanych,
wysoko wartościujących tradycję, konserwatywnie nastawionych do nowoczesności. Dla tej grupy liczy się przede wszystkim sam produkt i odwołania do wyidealizowanej przeszłości. Nad sprawiedliwy handel, ochronę środowiska, czy
aktywność polityczną ta kategoria konsumentów przedkłada smak i konstrukcję
przeszłości związaną z produktem. Choć jest to grupa o mniejszej sile nabywczej,
nie można jej jednak ignorować, w zależności od polityki cenowej może ona stanowić istotne zaplecze ekonomiczne marki. To konsumenci emocjonalnie związani z przeszłością. Osoby, które poszukują w żywności alternatywnej dawnego
świata zdrowej, smacznej żywności, sprzedawanej w misach bezpośrednio przez
rolników, za przyzwoleniem władzy.
Tabela 5
Cechy wyróżniające konsumentów żywności wysokiej jakości
Styl życia

Aktywność
polityczna

aktywny,
konsument świadome
zaangażowany
aktywista
życie

Potrzeba
Aktywność
wyróżnienia Kooperatywizm
społeczna
się
aktywny,
działacz

istotna

silny

nowa klasa
średnia

aktywny,
prozdrowotny

bierny

bierny

istotna

słaby

sentymentalny
podróżnik
w czasie

bierny

bierny

bierny

nieistotna

słaby

Źródło: Opracowanie własne.

Przykłady

Potencjał
Potencjał
dla lokalnej
ekonomiczny
marki

to zależy
– marka
umiarkowany musi mieć
alternatywny
charakter
to zależy
żywność
– marka
premiummusi mieć
wysoki
żywność
ekskluzywny
ekskluzywna
charakter
to zależy –
marka musi
być tania
marki tradycyjne
niski
i odwoływać
się do
tradycji
slow food
fair trade
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Wyniki badań jakościowych pokrywają się więc z ilościową segmentacją.
Konsumenci na rynku żywności są bardzo zróżnicowani. Większość z nich jest
niezainteresowana bądź tylko okazjonalnie zainteresowana żywnością wysokiej
jakości, ponadto sama grupa kupujących żywność alternatywną jest bardzo zróżnicowana. Zwiększa to poziom komplikacji związanej z wprowadzaniem i zarządzaniem marką żywności wysokiej jakości. Członkowie klastra muszą precyzyjnie
określić grupę docelową oraz dostosować do niej charakter produktu, komunikację z konsumentami, narzędzia marketingowe, jak i kanały dystrybucji.

6. Żywność wysokiej jakości – doświadczenia konsumentów
Jedną z głównych kwestii podnoszonych przez konsumentów była cena produktów. Według badanych to nie jest żywność tania. Nasi rozmówcy wskazali, że jest
to jeden z czynników ograniczających upowszechnianie się tego typu produktów.
Jednocześnie badani wskazali, że na ostateczną cenę ma wpływ sposób dystrybucji oraz zasoby niezbędne do uzyskania pełnego kosza zakupowego. Pojedyncze
produkty mogą być tanie, ale koszty dostawy lub dotarcia do producenta znacznie
podwyższają ostateczną cenę. W pewnym stopniu to w charakterze, poziomie rozwoju kanałów dystrybucji może leżeć klucz do obniżenie obciążeń konsumenta.
Co ciekawe, badani nie umiejscowili lokalnych produktów wysokiej jakości na
samym szczycie piramidy cenowej. Dla naszych rozmówców najwyżej ulokowana
jest żywność wyrafinowana, trudno dostępna i bardzo droga. To produkty niedostępne w sieciach handlowych, lecz osiągalne jedynie w wybranych delikatesach
oraz za granicą. Jest to żywność dostępna jedynie dla najbogatszej części społeczeństwa. W drugiej kolejności znajduje się żywność dość powszechnie dostępna,
ale wysokiej jakości, stosunkowo wyrafinowana, dość droga. To żywność znanych
marek, ale w wersji Premium. Na trzecim miejscu znajduje się powszechnie dostępna żywność znanych marek w wersji budżetowej. Jest ona tania, powszechnie
dostępna i dobra. Na samym dole znajduje się żywność, która spełnia minimalne
wymogi jakościowe, lecz jej walory smakowe, zapachowe oraz sposób opakowania
są wątpliwej jakości. To najtańsza na rynku żywność dla ludzi źle sytuowanych.
W tej hierarchii badani widzieli miejsce dla żywności alternatywnej jako produktów z pogranicza klasy Premium i klasy średniej. Do klasy Premium zaliczała
ją wysoka jakość i wyrafinowanie receptur, sposób produkcji, jej zlokalizowanie
w konkretnym miejscu oraz – czasami – oryginalne opakowanie. Ważna jest tu
również specyficzna historia idąca za produktem. Do klasy średniej predestynuje
ją natomiast cena i stosunkowo przeciętny poziom wyrafinowania w konstrukcji
rynkowego produktu.
Na koniec należałoby znów wrócić do kwestii lojalności i odpowiedzialności.
Badani wskazywali na przypadki trudnego docierania się relacji rolnik – konsu-
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menci. Większe zyski stanowią tu niekiedy pokusę do oszukiwania na produktach. Przytaczano przypadki rolników, którzy podawali błędne informacje o sposobie produkcji warzyw i owoców, czy jaj. Podawano też przypadki podszywania
się producentów pod produkcję alternatywną. W szczególności wiele zastrzeżeń
badani mieli do osób sprzedających na targowiskach. Pojmowanie lokalnej lub
regionalnej żywności wysokiej jakości opiera się na przekonaniu, że to żywność
jednocześnie zdrowa, wytworzona wg zasady sprawiedliwego handlu, dystrybuowana w krótkich łańcuchach żywnościowych. W zależności od kategorii konsumentów aspekt społeczny i środowiskowy jest w jej definiowaniu równie ważny,
jak aspekt zdrowotny. Istota sieci rolnik – przetwórca lokalnej żywności – konsument: oparta jest głównie o zaufanie i lojalność, które powinny działać w obie
strony. Zaufanie i lojalność bazują głównie na nieformalnych więziach. Kontrola jakości odbywa się poprzez system nieformalnej kontroli społecznej. W tym
sensie dla lokalnej marki żywności wysokiej jakości kluczowe jest przekonanie,
nawiązanie komunikacji z konsumentami i przekonanie ich o jakości produktów
pod nią sprzedawanych.

7. Wnioski
Zarządzanie lokalnymi markami żywnościowymi może okazać się procesem niebywale skomplikowanym, niesie bowiem ze sobą mnóstwo pułapek.
Pierwszą z nich jest utrudniona mediacja miedzy interesami gospodarczymi
a społecznymi – zrozumienie przez wszystkich uczestników sieci sensu i wartości
odpowiednich relacji pomiędzy rynkiem a społeczeństwem i jego kulturą. Sieci
takowe, czy – jak chcemy je nazywać – klastry – nie mogą na dłuższą metę istnieć bez uzmysłowienia sobie i uznania szczególnej społecznej wartości lokalnych
produktów jako bazy marek „produkowanych” w obrębie klastrów. Zarządzanie
lokalnymi markami musi zatem odbywać się w procesie stałej i zrównoważonej
komunikacji pomiędzy producentami a konsumentami, albo inaczej – komunikacji między rynkiem a społeczeństwem.
Po drugie – należy z pełną mocą podkreślić rosnące znaczenie konsumentów
jako czynnika determinującego ostateczny kształt oferty rynkowej lokalnych producentów żywności. Paradoksalnie - chociaż to producenci żywności wytwarzają dobra, nadając im specyficzny kulturowy rodowód i formę, to jednak jedynie
w interakcji z konsumentami tworzy się nie tylko ostateczny ich rynkowy kształt,
ale - co równie ważne – sprawnie funkcjonujące i efektywne [gwarantujące zysk]
kanały dystrybucji.
Po trzecie – marki lokalne winny w odpowiednio zrównoważony sposób odwoływać się do szeregu idei akceptowalnych wśród zidentyfikowanych grup ich
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potencjalnych konsumentów oraz reagować na zmiany pojawiające się wśród nich
w przyszłości. Mowa tu o uchwyceniu odpowiednich relacji pomiędzy oferowanymi
przez żywność lokalną wartościami poszukiwanymi przez specyficzne i różnorodne
grupy konsumentów oraz autentycznością oferty rolników i przetwórców. Najgorszym z możliwych scenariuszy jest utrata wiarygodności lokalnych marek spowodowana ich nadmierną skansenizacją, bądź – przeciwnie – ich umasowieniem.
W tym miejscu warto jeszcze raz wspomnieć o sensie wspierania ze środków
publicznych lokalnych marek oraz klastrów spożywczych, w tym sieci łączących
producentów i konsumentów żywności. I nie tyle chodzi tu o niepewną rynkową
pozycję tychże w obliczu ich nieugruntowanej pozycji jako alternatywnego sposobu sprzedaży/pozyskiwania żywności, a bardziej o „produkowane” przez nie
rozliczne wartości dodane. Mowa tu o dobrach publicznych będących skutkiem
ich funkcjonowania – ochronie bioróżnorodności i różnorodności kulturowej,
wspieraniu walki z wykluczeniem społecznym, zapewnianiu żywności wysokiej
jakości, zapewnianiu stabilności lokalnych systemów gospodarczych, wreszcie –
tolerancji wobec różnych stylów życia.
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NOWI AGENCI ZMIAN W ROLNICTWIE. O POSTAWACH I ZNACZENIU
KONSUMENTÓW W ROZWOJU I ZARZĄDZANIU KLASTREM ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ
JAKOŚCI „KUJAWSKO-POMORSKA SPIŻARNIA”
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lokalną, klastry producentów żywności lokalnej
STRESZCZENIE

W artykule skoncentrowano się na opisie więzi łączących rolników produkujących
żywność wysokiej jakości z konsumentami, które kształtują się w formę relatywnie trwałych i żywotnych sieci społecznych. Autorzy bazują na wynikach ilościowych i jakościowych badań terenowych, których metodologię oparto na autorskim modelu sieci rolnicy –
konsumenci. Główna uwaga artykułu skupia się na konsumentach, jako nowych aktorach
zmian zachodzących na polskiej wsi i w polskim rolnictwie. Zasadnicze pytanie badawcze,
na które autorzy starają się odpowiedzieć dotyczy znaczenia konsumentów w stymulowaniu procesów dywersyfikacji gospodarczej polskiego rolnictwa. Przedmiotem analiz
jest studium przypadku inicjatywy „Kujawsko – Pomorska Spiżarnia”, której celem było
animowanie sieci konsumencko – rolniczych.
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NEW AGENTS OF CHANGES IN AGRICULTURE. THE ATTITUDES AND IMPORTANCE
OF CONSUMERS IN THE DEVELOPMENT AND MANAGEMENT CLUSTER FOOD
QUALITY “KUJAWSKO-POMORSKA LARDER”
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The article focuses on the importance of relationships bonding farmers producing
high quality food and consumers into relatively constant, viable and feasible networks.
The article is based upon the results of the field study, where both qualitative and quantitive methods were utilised in order to prepare empirical models of farmers – consumers
networks. The focus is put mainly on consumers treated here as important new drivers of
economic and social change on Polish rural areas. Authors try to answer crucial question
about the role of consumers in diversification of farming businesses. The case study of
“Kujawsko-Pomorska Spiżarnia” is examined as an interesting and representative example
of animation of consumer-farmer networks.
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1. Wstęp
Powszechnym stało się uznanie, iż regiony, w których dominuje rolnictwo
zalicza się do biedniejszych. Analizując udział rolnictwa w tworzeniu PKB również
należy stwierdzić, iż mimo wzrostu produkcji, udział ten zmniejsza się. Jeszcze
w latach 50. ubiegłego wieku szacowany był na około 30%, jednak od tamtego
okresu obniżył się o 1000% do poziomu około 3% w 2015 roku. Jest to tendencja
powszechnie obserwowana w krajach wysoko rozwiniętych, gdzie znacznie szybciej wzrasta udział innych gałęzi gospodarki (np. usług). W dużym stopniu jest to
związane z postępem technologicznym i wzrastającą wydajnością produkcji rolnej. Według Raportu „World Agriculture: Towards 2015/2030”, historyczne dowody wskazują, że wzrost potencjału produkcyjnego rolnictwa światowego był jak
dotąd wystarczający, aby sprostać wzrostowi popytu na żywność [World… 2003;
122]. Jednak nie ma pewności, że doświadczenia z przeszłości, będą kontynuowane. Mimo tak niskiego udziału rolnictwa w tworzeniu PKB jest ono producentem
żywności i nikt nie zaprzeczy, że jego rola i znaczenie musi być oceniane inaczej.
Właściwą miarą oceny ekonomicznej sprawności gospodarowania w rolnictwie
oraz standardu życiowego gospodarujących osób, jak stwierdza Adamowicz,
mimo wielu słabości są dochody rolników [Adamowicz 1998]. Kwestią często niedostatecznie docenianą jest to, że rolnicy nie utrzymują się wyłącznie z dochodów
rolniczych, ale również z wielu innych źródeł. Obok dochodu z działalności operacyjnej gospodarstwa rolnego źródłem dochodów może być praca zarobkowa
czy wypłaty ubezpieczenia społecznego. Jest to jedną z przyczyn znacznego zróż-
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nicowania poziomu dochodów uzyskiwanych przez gospodarstwa domowe rolników, ale przyczyniającą się także do rozwoju gospodarstw.
Na obszarach wiejskich w Polsce, jak też większości krajów UE, żyje i pracuje
znaczna część społeczeństwa, Duży odsetek z nich utrzymuje się z produkcji rolniczej (wg GUS w 2014 prawie 35%). Chociaż prowadzenie działalności rolniczej
nie musi być jedyną formą zarobkowania na obszarach wiejskich, w naszym kraju
jest ona dla ludności wiejskiej głównym źródłem dochodu. W zależności od uzyskiwanych przez rolników dochodów możliwy jest lub nie rozwój gospodarstw
rolnych i tym samym rolnictwa. Obecnie można się spotkać ze stwierdzeniem, że
rozwój rolnictwa następuje w wyniku samoistnych procesów gospodarczych oraz
za pomocą polityki rolnej uwzględniającej zarówno uwarunkowania wewnętrzne, jak i światowe tendencje wyznaczające miejsce sektora rolnego w gospodarce poszczególnych krajów [Kowalski, Figiel, Halamska 2011; 29]. Wielu autorów
wskazuje zróżnicowanie czynników, które wpływają na funkcjonowanie rolnictwa [Stańko 2008; Grykień, Hasiński (red.) 2007]. Niewątpliwie ważną rolę mimo
rozwoju nowoczesnych technik i technologii produkcji, w rozwoju rolnictwa odgrywają czynniki przyrodnicze. Rolnicy prowadzący uprawę i hodowlę zwierząt
zawsze muszą uwzględniać warunki klimatyczne, ukształtowanie terenu czy jakość gleby, aby odpowiednio dostosować produkcję [Bański 2007; 9]. Nie można
jednak nie uwzględniać czynników pozaprzyrodniczych, gdyż na rozwój rolnictwa oraz poszczególnych jego gałęzi wpływ mają różne czynniki, które można
podzielić na dwie grupy. Pierwsza grupa ma charakter endogeniczny. Wymienić
tutaj można zasoby czynników produkcyjnych, wpływających na potencjał produkcyjny. Drugą grupę tworzą czynniki zewnętrzne oddziaływujące na rolnictwo,
wśród których ważne miejsce zajmują czynniki ekonomiczne oraz polityczno-prawne [Stańko 2008; 65-66]. Zmieniająca się sytuacja na świecie oraz spadek
opłacalności produkcji w małych gospodarstwach wymusza na rolnikach zmiany.
Akcesja Polski do Unii Europejskiej spowodowała wiele zmian w polskim rolnictwie. Zmiany te dotyczyły głównie objęcia polskiego rolnictwa Wspólną Polityką
Rolną. Ważną kwestią, jest prowadzenie stabilnej, niezmiennej i długotrwałej polityki rolnej oraz stabilność cen produktów rolnych i środków do produkcji.
Celem opracowania jest określenie i ocena zmian w sytuacji dochodowej ludności mieszkającej na wsi, w tym rolniczej, a także wskazanie czynników wpływających na poziom dochodów. W opracowaniu wykorzystano dane Głównego
Urzędu Statystycznego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Analizy Polskiego FADN, a także dostępną literaturę przedmiotu.
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2. Sytuacja finansowa w gospodarstwach domowych rolników
Sytuację finansową polskich gospodarstw rolnych kształtuje przede wszystkim
poziom dochodów, jakimi one dysponują. W gospodarstwach rolników występuje specyficzna zależność, gdyż gospodarstwo domowe jest powiązane z gospodarstwem produkcyjnym. Tworzą one całość, dla której ustala się dochody. Stąd
źródła tych dochodów mogą być zróżnicowane.
Od początku XXI wieku, a szczególnie od wejścia Polski do UE można zaobserwować duże zmiany, które zachodzą na polskiej wsi. Coraz mniej ludności wiejskiej zajmuje się produkcją rolną. Obserwuje się także zmniejszanie się
liczby gospodarstw rolnych. Jeszcze do niedawna małe gospodarstwa posiadały
powierzchnię 5-10 ha, 20 ha to średnie, a dopiero gospodarstwa o powierzchni
powyżej 50 ha są uznawane za dające możliwość utrzymania rodziny z produkcji
rolnej. Jak wynika ze Spisu Rolnego z 2010 r., gospodarstw powyżej 20 ha jest
w Polsce zaledwie 7,6%, a powyżej 50 ha 1,6%. Wiele rodzin, mimo że żyją w gospodarstwach, które mają status gospodarstwa rolnego – zupełnie nie prowadzi
produkcji rolnej, albo produkuje tylko na własne potrzeby [Powszechny ….2011].
Jak wskazują badania GUS na przełomie wieków XX i XXI mieszkańcy wsi
utrzymywali się przede wszystkim z pracy poza gospodarstwem rolnym, z emerytur i rent i w trzeciej kolejności z gospodarstwa rolnego. W latach 1999 – 2000
zwiększył się udział rolników utrzymujących rodzinę z pracy we własnym gospodarstwie (o około 6 p.p). Nie było to związane z zatrzymaniem procesu dywersyfikacji dochodów rodzin rolniczych. W 2000 r. czwarte pod względem udziału
w dochodzie rozporządzalnym ludności wiejskiej były renty z tytułu niezdolności
do pracy, które w kolejnych latach zmniejszały swój udział na korzyść dochodów
z pracy na własny rachunek poza gospodarstwem rolnym, dochodów ze świadczeń
pozostałych oraz pozostałych rodzajów dochodów [Sytuacja… 2013; 25]. W latach
1996-2002 tylko co dwudzieste gospodarstwo domowe na wsi czerpało dochody
wyłącznie z rolnictwa. W roku 2005 prognozowano, iż w najbliższych dwudziestu latach rolnictwo jako źródło dochodów ludności wiejskiej będzie nadal tracić
na znaczeniu. Jednak dwukrotnie wzrośnie liczba gospodarstw domowych, które
dochody będą czerpać wyłącznie z rolnictwa [Strategia…2005; 48. Po dziesięciu
latach można stwierdzić, iż poprawiła się sytuacja dochodowa mieszkańców wsi
i wzrosły dochody rolników. Maleje również liczba i udział ludności wiejskiej
związanej z gospodarstwem rolnym (rysunek 1) [Rolnictwo… 2015; 27]. Nie
osiągnięto jeszcze dwukrotnego spadku liczby ludności prowadzącej produkcję
rolniczą, ale w okresie piętnastu lat nastąpił 1,4 krotny spadek jej udziału. Do
roku 2003 na terenach wiejskich przeważała ludność zajmująca się działalnością
rolniczą. W kolejnych latach jej udział systematycznie spadał, aby w roku 2014
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osiągnąć niecałe 35% [Aktywność..]. Wskazuje to na zjawisko rezygnacji przez
część ludności wiejskiej z prowadzenia gospodarstw rolniczych, chociaż można
także wskazywać, iż następuje wzrost liczby ludności zamieszkującej tereny wiejskie, co może wskazywać na mniejszy udział, mimo nie tak dużego spadku liczby
rolników.
Rysunek 1
Ludność wiejska związana i niezwiązana z gospodarstwem rolnym
w latach 2007-2014

Źródło: Aktywność ekonomiczna ludności Polski w latach 1999-2006. GUS, Warszawa; Rolnictwo i obszary wiejskie w latach 2007-2015. MRiRW, Warszawa 2015.

Dokonanie porównania zmian w osiąganych przez indywidualne gospodarstwa rolne dochodach umożliwiło przeliczenie ich na ceny stałe, przyjmując za
podstawę 2014 rok. Pozwoliło to na eliminację skutków inflacji, a do obliczeń
wykorzystano dane dotyczące dynamiki cen produktów rolnych sprzedawanych,
które są publikowane przez GUS. Wyniki osiągane w latach 2001-2014 przedstawia rysunek 2.
Generalnie dane zaprezentowane na rysunku 2 wskazują na wzrost przeciętnych realnych dochodów rozporządzalnych w analizowanym okresie o ponad
30%. Możemy również stwierdzić, iż wzrost dochodów w kolejnych latach był
zróżnicowany. Wskazuje to na dużą zależność dochodów od czynników zewnętrznych z otoczenia gospodarstw, do których należy zaliczyć zmiany cen płodów rolnych oraz koszty produkcji. Podobnie sytuacja kształtowała się przy przeliczeniu
dochodu na 1 osobę w gospodarstwie domowym (rysunek 3).
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Rysunek 2
Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny w gospodarstwach
domowych rolników, w przeliczeniu na 1 gospodarstwo – ceny stałe

Źródło: Obliczenia własne na podstawie: Rocznik Statystyczny Rolnictwa i Obszarów
Wiejskich, GUS, Warszawa 2005; Rocznik Statystyczny Rolnictwa, GUS, Warszawa
2014; Rocznik Statystyczny GUS, Warszawa 2008; Rocznik Statystyczny GUS, Warszawa 2015.

Rysunek 3
Dochód z gospodarstwa indywidualnego w rolnictwie na 1 osobę
w gospodarstwie domowym w cenach stałych z 2014 r.

Źródło: Jak na rysunku 2.
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Wzrost dochodów rolników w tym okresie można tłumaczyć na podstawie
danych z raportu „Polska wieś 2014’’. Wskazano w nim, że polska wieś tak szybko
się bogaci dzięki dotacjom z środków unijnych, jak i krajowych. Po wstąpieniu
Polski do Unii Europejskiej dochód w przeliczeniu na osobę był, podobnie jak na
gospodarstwo, o ok. 30% wyższy [Nurzyńska, Poczta 2014].
Wzrost dochodów przekłada się na podniesienie poziomu wydatków na nakłady bieżące oraz inwestycje. W gospodarstwach przyczynia się do usprawnienia procesów produkcyjnych [Wilkin, Nurzyńska (red.) 2012; 93]. Jednak mimo
wzrostu dochodów rolników, dochody pracowników i pracujących na własny rachunek były wyższe [Raport Agro…2012; 12]. Jak wskazuje Goraj na podstawie
News Release 223/2015–15.12.2015 r. Eurostat w Polsce w roku 2015 realna wartość dochodu w przeliczeniu na osobę pełnozatrudnioną w rolnictwie zmniejszyła się w stosunku do 2014 r. o 23,8%. W poprzednim okresie (2013/2014) także
odnotowano jego spadek (o 5,7%), a w okresie lat 2010–2015 spadek ten wyniósł
31,2% [Goraj 2016]. Wskazać również należy na pewne zróżnicowanie dochodów w gospodarstwach domowych w Polsce mierzone współczynnikiem Giniego
(rysunek 4). Ogółem w kraju od roku 2003 kształtowało się ono na zbliżonym
poziomie (około 0,340). Najniższe było w 2009 roku (0,336), najwyższe w 2005 r.
(0,345). Najbardziej zróżnicowane natomiast były dochody rolników. Współczynnik Giniego w latach 2003-2013 wynosił średnio 0,527. Dodatkowo można
wskazać, iż następuje jego wzrost, czyli pogłębiają się nierówności w przypadku
dochodów uzyskiwanych przez rolników [Budżety…2013; 287].
Rysunek 4
Współczynnik Giniego dla dochodu rozporządzalnego na 1 osobę
w gospodarstwie domowym w latach 2003-2013

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Budżety gospodarstw domowych w 2013
roku. GUS, Warszawa 2014.
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Domański wskazuje, iż w Polsce wskaźnik Giniego był zawsze wyższy, niż w innych społeczeństwach Europy Środowo-Wschodniej ze względu na stosunkowo
wysoką liczbę rolników, którzy tradycyjnie lokują się na dole hierarchii klasowej
[Domański 2015].
Powszechnym jest twierdzenie, iż instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej odgrywają niebagatelną rolę w kwestii dochodowości polskich gospodarstw rolnych. Czyżewski i Kryszak wskazują jednak, że polskie gospodarstwa rolne odnotowują słabsze wyniki ekonomiczne, w porównaniu do większości krajów UE-15. Pozytywnym
faktem jest zjawisko poprawy tych wskaźników w kolejnych latach. Obecne wyniki
polskich gospodarstw zbliżone są do krajów UE o podobnej strukturze agrarnej.
Należy więc ocenić, że istotną, obok wielkości finansowego wsparcia w ramach
WPR jest, niekorzystna struktura agrarna. Pomimo zwiększającej się dla Polski
wysokości jednolitej płatności obszarowej i poprawy wyników ekonomicznych gospodarstw rolnych wysokość dochodów na osobę w gospodarstwach prowadzących
działalność rolniczą nie zwiększała się proporcjonalnie w stosunku do gospodarstw
domowych ogółem, ponieważ czynnikami decydującymi były zmiany cen płodów
rolnych oraz koszty produkcji, które były zróżnicowane [Czyżewski, Kryszak 2015].
Według danych FADN można natomiast stwierdzić dużą zmienność udziału dopłat w dochodzie rolniczym. W gospodarstwach znajdujących się w polu obserwacji
FADN na przykład w roku 2010, udział ten wynosił nieco ponad 40%, a w 2013 już
tylko 11% [Wyniki…2011, 2014]. Oczywiście zróżnicowanie to było znaczne w różnych typach rolniczych. Najmniejszy udział dopłaty stanowiły w gospodarstwach
zajmujących się produkcją drobiarską i ogrodniczą, głównie ze względu na wysoki
poziom osiąganych dochodów. Natomiast w gospodarstwach specjalizujących się
w chowie zwierząt trawożernych dopłaty przewyższały wartość dochodu [Wyniki…
2016; 26-27]. Kowalski wskazuje, iż „dopłaty bezpośrednie są świetnym instrumentem podtrzymującym dochody rolników. Przy czym otrzymujący je rolnicy upraszczają produkcję i wycofują się z najbardziej pracochłonnej na korzyść łatwiejszej,
roślinnej, przynoszącej większe zyski [Kowalski 2016].
W kontekście zmian w poziomie dochodów ciekawa jest ocena sytuacji materialnej gospodarstw rolnych przez samych właścicieli gospodarstw. Naturalnym zjawiskiem jest, iż na postrzeganie swojej sytuacji materialnej ma wpływ
poziom osiąganych przez nich dochodów. Wraz ze wzrostem dochodów maleje
odsetek rodzin oceniających swoją sytuację materialną jako złą, a wzrasta odsetek
określający ją jako dobrą bądź bardzo dobrą. Jak wskazują wyniki badań budżetów domowych gospodarstw we wszystkich grupach społeczno-ekonomicznych,
największy odsetek gospodarstw domowych oceniał swoją sytuację materialną
jako przeciętną [Budżety…2015]. Podobnie sytuacja kształtowała się w gospodarstwach rolników (rysunek 5).
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Rysunek 5
Subiektywna ocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych rolników
w latach 2009-2015

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Budżety gospodarstw domowych 20092015. GUS Warszawa.

Najwięcej, bo około 65% gospodarstw oceniało swoją sytuację jako przeciętną. Udział ten w analizowanym okresie utrzymywał się na zbliżonym poziomie.
Wskazać należy natomiast, iż zmniejszał się udział gospodarstw rolników oceniających sytuację materialną swoich gospodarstw jako raczej złą i złą (z prawie 16%
w 2009 roku do 10% w 2015 r.), co należy ocenić pozytywnie.

3. Podsumowanie
Reasumując należy stwierdzić, iż w analizowanym okresie następował wzrost przeciętnych realnych dochodów rozporządzalnych w rolnictwie o ponad 30%, chociaż
w kolejnych latach sytuacja była zróżnicowana. W latach 2007 i 2010 wzrosty były
znaczące, w pozostałych latach umiarkowane. Wskazuje to na dużą zależność dochodów od czynników z otoczenia gospodarstw, jak również poziomu dopłat z UE.
Spadek dochodów rolników był częściowo kompensowany dopłatami bezpośrednimi, które poprawiały sytuację ekonomiczną gospodarstw rolnych.
Określając nierówności w zakresie sytuacji dochodowej należy stwierdzić,
iż wg wskaźnika Giniego najbardziej zróżnicowane były dochody rolników.
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Wskaźnik Giniego wynosił dla tej grupy w latach 2003-2013 średnio 0,527 i w porównaniu z innymi grupami społecznymi był najwyższy.
Subiektywna ocena sytuacji dochodowej dokonywana przez rolników w latach
2009-2015, wskazuje na zmniejszający się udział odpowiedzi oceniających negatywnie sytuację materialną gospodarstw (oceny: zła i raczej zła), co pozwala na
stwierdzenie, iż rolnicy dostrzegają poprawę swojej sytuacji ekonomicznej, mimo,
iż większość (niezmienne) oceniała swoją sytuację jako przeciętną.
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STRESZCZENIE

Celem opracowania jest określenie i ocena zmian w sytuacji dochodowej ludności rolniczej, a także wskazanie czynników wpływających na poziom dochodów. Stwierdzono,
iż dochód z gospodarstwa indywidualnego w rolnictwie w przeliczeniu na gospodarstwo,
a także na 1 osobę w gospodarstwie domowym wyrażony w cenach stałych generalnie
wzrastał, chociaż w kolejnych latach analizowanego okresu był zróżnicowany. Występowało zróżnicowanie dochodów w gospodarstwach domowych mierzone współczynnikiem Giniego. Najbardziej zróżnicowane były dochody rolników, dla których współczynnik Giniego w latach 2003-2013 wynosił średnio 0,527. Dodatkowo można wskazać,
iż następował jego wzrost, czyli pogłębiają się nierówności w przypadku dochodów uzyskiwanych przez rolników.
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1. Wstęp
Pojęcie przedsiębiorcy na obszarach wiejskich proponuje się odnosić do osób
funkcjonujących w obszarze tzw. tradycyjnego sektora small businessu. Najważniejszym jego wyróżnikiem jest przede wszystkim to, że działalność prowadzona
jest raczej na skalę niewielką, w związku z czym trudno byłoby oczekiwać wielkich dochodów. Jest to jeden z ważniejszych czynników powstrzymujących młodych, wykształconych ludzi przed powrotem na wieś i uruchamianiem tam swojej
działalności gospodarczej, kiedy mają możliwość pracowania w korporacjach za
godziwe wynagrodzenie. Powstaje, więc pytanie o to, jakie działania można by
podjąć, aby: po pierwsze – zachęcić młode, wykształcone osoby do pozostawania
na wsi; po drugie – jak rozwijać kapitał ludzki na obszarach wiejskich, szczególną
uwagę zwracając na ludzi przedsiębiorczych, zdolnych do podejmowania działalności gospodarczej?
Kształtowanie społeczeństwa przedsiębiorczego, czyli takiego, w którym
przedsiębiorczość staje się udziałem znacznej jego części, jest podstawą budowania konkurencyjnej gospodarki. W takim rozumieniu kształtowanie przedsiębiorczości odnosi się do pobudzania prywatnej inicjatywy, zachęcania do tworzenia
planów przedsięwzięć gospodarczych, w których zawarte są pomysłowość i innowacje [Targalski, Kosała, Pichur 2007]. Przedsiębiorczość, w tym przedsiębior1 Wkład pracy: Anna Sieczko – 50%, Anna J. Parzonko – 50%.
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czość indywidualna, uznawana jest za siłę napędową gospodarki. Najczęściej jej
przejawem jest założenie nowego przedsiębiorstwa, czuwanie nad prawidłowym
funkcjonowaniem firmy, podejmowanie ryzyka i ponoszenie odpowiedzialności
za losy firmy. Przedsiębiorczość przybiera postać przedsięwzięć, dla których impulsem jest dostrzeżenie okazji w otoczeniu [Kraśnicka 2002].
Na występowanie zachowań przedsiębiorczych wpływają niewątpliwie czynniki osobowościowe (takie jak posiadane cechy osobowości, kompetencje zawodowe i motywacja), czynniki społeczne (np. społeczna akceptacja i uznanie dla
takich zachowań) czy ekonomiczne (możliwości finansowe, wparcie instytucjonalne, itp. Aby wyzwolić potencjał konieczny dla działań przedsiębiorczych niezbędne jest kształcenie z zakresu zarządzania, marketingu, ekonomii, finansów
czy obsługi komputera w naciskiem na zdobywanie praktycznych umiejętności
w tym zakresie.
Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich może przyczynić się do rozwijania funkcji pozarolniczych wsi, wykorzystywania możliwości w oparciu o istniejące tam zasoby ludzkie. Dlatego wiele instytucji włącza się w proces kształtowania zachowań przedsiębiorczych, m. in. są to placówki oświatowe, w których
realizowane są programy dydaktyczne z zakresu przedsiębiorczości, organizacje
samorządowe, rządowe i pozarządowe, itp. Jednymi z takich instytucji, które od
lat wspierają rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich są jednostki doradztwa rolniczego, których zadaniem jest prowadzenie doradztwa rolniczego
obejmującego działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz
wiejskiego gospodarstwa domowego, mające na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich [Ustawa z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa
rolniczego].

2. Metodyka badań
Celem opracowania była ocena pozarolniczej przedsiębiorczości województwa
mazowieckiego. Dokonano analizy przestrzennych zmian liczby mikroprzedsiębiorstw w poszczególnych powiatach województwa mazowieckiego w latach
2014-2015. Ponadto przedstawiono wybrane narzędzia wsparcia rozwoju przedsiębiorczości na przykładzie działalności Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Warszawie.
Materiał źródłowy wykorzystany w danym opracowaniu stanowiły: dane statystyczne Banku Danych Lokalnych i informacje uzyskane z Mazowieckiego Ośrodka
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Doradztwa Rolniczego na temat realizowanych działań doradczych w 2015 roku.
W oparciu o zgromadzony materiał źródłowy, posługując się głównie metodą
opisową dokonano analizy przedsiębiorczości w województwie mazowieckim.
Analizę tą przeprowadzono wykorzystując wskaźnik przedsiębiorczości ujmujący
liczbę podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON w powiatach województwa mazowieckiego. Z analizy wyłączono Warszawę i miasta
na prawach powiatu tj. Ostrołękę, Siedlce, Płock, Radom. Na podstawie wybranych działań doradczych podejmowanych przez MODR przedstawiono możliwy
wpływ doradztwa na kształtowanie postaw przedsiębiorczych mieszkańców obszarów wiejskich.

3. Przedsiębiorczość pozarolnicza
Pojęcie przedsiębiorczości jest różnorodnie definiowane i nie ma ono powszechnie przyjętej definicji. W wąskim ujęciu jest utożsamiane z założeniem własnej
działalności gospodarczej, co wiąże się ze skłonnością do podejmowania ryzyka, innowacyjnością [Majkut 2014]. Mianem przedsiębiorcy zaś określa się tego,
kto prowadzi działalność gospodarczą (tak też definiuje przedsiębiorcę polskie
prawo). W szerokim znaczeniu przedsiębiorczość nie musi wiązać się z zakładaniem firmy. Działania przedsiębiorcze można podejmować w obrębie korporacji, przedsiębiorczość może cechować społeczności lokalne działające na rzecz
swojego środowiska, przedsiębiorczy mogą być ludzie związani ze szkołami, fundacjami, partiami politycznymi czy w rodzinie [Glinka, Gudkova 2011]. Zatem
przedsiębiorczość uznawana jest za interdyscyplinarne i ponadczasowe zjawisko
zarówno w sferze samej definicji, jak również podejścia badawczego.
W niniejszym artykule przedsiębiorczość jest rozpatrywana w znaczeniu wąskim, jako prowadzenie działalności gospodarczej. W literaturze przedmiotu
wskazuje się na bariery związane prowadzeniem działalności gospodarczej na
obszarach wiejskich. Najczęściej zalicza się do nich: niski poziom infrastruktury technicznej, ekonomicznej i społecznej, rozproszone rynki, wysokie koszty
zaopatrzenia, słabą promocję, niski poziom kapitału ludzkiego i społecznego,
niewystarczającą współpracę pomiędzy podmiotami gospodarczymi i pomiędzy
podmiotami gospodarczymi a instytucjami [Parzonko, Sieczko 2015]. Jako atuty
podaje się: bliski kontakt z klientem i reagowanie na jego potrzeby, niższe lokalne
podatki, samozatrudnienie [Kubiak 2015].
Zachowania przedsiębiorcze mieszkańców wsi są wywoływane przez wiele
różnych czynników czy motywów.
Ogólnie można je podzielić na grupę czynników wewnętrznych – indywidualnych. Wśród nich według doradców rolniczych można wskazać:
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chęć zarabiania większych pieniędzy,
chęć zaspokojenia potrzeby uniezależnienia i wyróżnienia się w społeczności wiejskiej,
chęć uniezależnienia się od klęsk żywiołowych, ryzyka chorób inwentarza,

chęć znalezienia zatrudnienia w okresach o mniejszym natężeniu prac w gospodarstwie np. podczas zimy [Osiecka 2013].
Drugą grupę stanowią uwarunkowania zewnętrzne. Do tej grupy czynników
należą zarówno zachęty finansowe (np. PROW na lata 2014-2020 – Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej; LEADER), jak i wsparcie doradcze. W Polsce
wsparcie doradcze w zakresie założenia i prowadzenia działalności gospodarczej
istnieje w ramach Krajowego Systemu Usług, funkcjonującego pod patronatem
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Jednak najlepiej rozpoznawalną instytucją na wsi są ośrodki doradztwa rolniczego i one powinny stać się głównymi
centrami świadczenia usług, szczególnie w zakresie doradztwa dla przedsiębiorcy
wiejskiego [Kłodziński 2014]. Jak podkreśla Wiatrak, na wsi polskiej nie ma specjalistycznego doradztwa w zakresie działań przedsiębiorczych. Częściowo zajmują się tym ośrodki doradztwa rolniczego, a udział innych instytucji w doradztwie na rzecz mieszkańców wsi ma charakter śladowy. Nie jest to dobra sytuacja
- zarówno wobec potrzeb, jakie mają gospodarstwa rolnicze, jak i nowych potrzeb
w zakresie kreowania przedsiębiorczości pozarolniczej na wsi [Wiatrak 2011].


4. Przedsiębiorczość w województwie mazowieckim
W województwie mazowieckim według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. zamieszkiwało ok. 5335 tys. osób, co stanowiło 13,9% ogółu ludności Polski; mieszkańcy miast stanowili 14,8% ludności miejskiej kraju, a mieszkańcy wsi – 12,5%
ogółu ludności wiejskiej. W końcu grudnia 2014 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa mazowieckiego wyniosła 249,8 tys. osób i była o 11,8% mniejsza niż przed rokiem. W porównaniu
z grudniem 2013 r. liczba bezrobotnych obniżyła się we wszystkich powiatach.
Największy spadek zanotowano w powiatach: wyszkowskim (o 24,9%), grójeckim
(o 23,8%) oraz w m. Siedlcach (o 22,6%), a najmniejszy – w powiatach nowodworskim (o 4,8%), łosickim (o 5,1%) i żyrardowskim (o 5,7%). Do powiatów
o najwyższej stopie bezrobocia należały: szydłowiecki (34,7%), radomski (27,5%)
i przysuski (24,7%) [GUS, 2014].
Z corocznych edycji raportów Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
o stanie sektora MSP w Polsce wynika, że niezmiennie pozycja lidera w zakresie
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rozwoju przedsiębiorczości według syntetycznego wskaźnika2 przypada od lat województwu mazowieckiemu [PARP 2015]. W województwie mazowieckim w końcu grudnia 2015 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 766 030 podmiotów
gospodarki narodowej, tj. 18,3% ogółu podmiotów w kraju. Przeważały podmioty
należące do grupy mikroprzedsiębiorstw czyli te, które przy wpisie do rejestru REGON przewidywały zatrudnienie do 9 osób. Stanowiły one 95,9% ogółu zarejestrowanych jednostek. Biorąc pod uwagę strukturę podmiotów gospodarki narodowej
według form prawnych, to w 2015 r. 65,7% stanowiły osoby fizyczne, 26,1% spółki, 4,8% pozostałe, 2% stowarzyszenia i organizacje społeczne, 1% fundacje i 0,4%
spółdzielnie [Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych 2015].
Jak można zaobserwować na rysunku 1, województwo mazowieckie jest bardzo zróżnicowane pod względem liczby mikroprzedsiębiorstw zarejestrowanych
w systemie REGON. Najwięcej zarejestrowanych podmiotów w 2015 r. występowało w powiecie piaseczyńskim – 29 657 (wzrost o 4,6% w stosunku do roku 2014)
a najmniej w powiecie zwoleńskim – 2002 (wzrost o 3,1%). Największy wzrost mikroprzedsiębiorstw w 2015 r. w stosunku do 2014 r. nastąpił w powiatach: piaseczyńskim (o 4,6%), warszawskim zachodnim i gostynińskim (o 3,5%). Największe
zaś spadki dotyczyły powiatów: lipskiego (o 0,7%), pułtuskiego (o 0,6%) i sokołowskiego (o 0,4%).
Najwięcej osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą było w powiecie wołomińskim – 22 832, a najmniej w zwoleńskim – 1728. Największy wzrost
w 2015 r. w stosunku do roku ubiegłego liczby podmiotów osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wystąpił w powiecie piaseczyńskim (o 2,5%),
warszawskim zachodnim (o 2,4%) i wołomińskim (o 1,4%). Największy spadek odnotowano w powiecie sokołowskim (o 1,6%), pułtuskim (o 1,2%) i lipskim (o 1%).

2 Wskaźnik syntetyczny (WS) rozwoju przedsiębiorczości utworzono na podstawie wzoru:
WS = (p.n–x) 100/max ((p.n–x) gdzie: n − liczba zmiennych, x − liczba punktów za zmienne stanowiąca sumę miejsc zajętych przez region w rankingu w poszczególnych podrankingach, p − liczba
miejsc w rankingu, max (p.n–x) – maksymalna liczba punktów jakie można uzyskać w przypadku
zajęcia pierwszego miejsca we wszystkich podrankingach. Wartość wskaźnika to poziom zrealizowania przez region maksymalnego wyniku, czyli zajęcia pierwszego miejsca we wszystkich podrankingach.
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Rysunek 1
Podmioty gospodarki narodowej (mikroprzedsiębiorstwa) w tym
osoby fizyczne prowadzące dzielność gospodarczą według powiatów
w województwie mazowieckim

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych.
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5. Instytucjonalne wsparcie rozwoju przedsiębiorczości na przykładzie
działalność MODR w Warszawie
Na terenie województwa mazowieckiego instytucją realizującą usługi w zakresie
doradztwa na rzecz mieszkańców obszarów wiejskich jest Mazowiecki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego w Warszawie.
MODR w 2015 roku w sumie przeprowadził: 1687 szkoleń stacjonarnych dla
32 011 osób, 321 szkoleń wyjazdowych dla 5655 osób, 3 seminaria dla 258 osób
oraz 24 konferencje dla 2329 osób. Ponadto był organizatorem lub współorganizatorem wielu konkursów i olimpiad. Szczegółowe zestawienie przedstawiono
w tabeli 1.
Tabela 1
Wybrane formy i metody doradcze realizowane przez Mazowiecki
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie w 2015 roku
Formy kształceniowe
i upowszechnieniowe

Liczba form
kształceniowych
i upowszechnieniowych

Liczba
uczestników

Szkolenia stacjonarne

1687

32 011

Szkolenia wyjazdowe

321

5655

24

2329

Konferencje
Seminaria

3

258

Konkursy

48

1069

Olimpiady

48

1615

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Sprawozdanie z realizacji programu działalności za 2015 rok, MODR w Warszawie.

W zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz poprawy
sytuacji dochodowej ich mieszkańców w 2015 r. zorganizowano 19 szkoleń stacjonarnych dla 289 osób oraz 7 szkoleń wyjazdowych z udziałem 153 osób. Dużym
zainteresowaniem cieszyła się XI konferencja pt. „Kobieta przedsiębiorcza w UE”
pod hasłem „Produkty mleczarskie i zdrowie” skierowana do kobiet przedsiębiorczych z terenu województwa mazowieckiego, aktywnych w życiu osobistym,
rodzinnym, zawodowym, jak i na forum społecznym. Udział w niej wzięły 123
osoby. Przeprowadzono 2 seminaria pt. „Kobieta przedsiębiorcza na obszarach
wiejskich” dla 176 osób. Celem seminariów w 2015 roku była aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie przedsiębiorczości poprzez uzupełnienie
wiedzy z zakresu możliwości legalnej produkcji i sprzedaży bezpośredniej w świetle zmieniających się przepisów prawa. Zachęcano mieszkańców obszarów wiejskich do podejmowania dodatkowych działań mogących zdywersyfikować dochody gospodarstwa.
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Bardzo wysoko ocenianymi pod względem skuteczności oddziaływania na zachowania ludzkie formami edukacyjnymi są konkursy i olimpiady. Co prawda
ich główną ideą jest współzawodnictwo w osiąganiu jak najlepszych rezultatów,
jednakże należy podkreślić, że dodatkowo uczestnictwo w nich powoduje wzrost
ambicji uczestników, satysfakcję z osiągnięć i aktywność ukierunkowaną na poszukiwanie nowych możliwości dalszego funkcjonowania. Ponadto zmienia się
postrzeganie tych osób przez środowisko społeczne. Wzrasta ich prestiż w społeczeństwie, a poprzez to poczucie własnej wartości. MODR w Warszawie w 2015
roku zorganizował/współorganizował konkursy i olimpiady. Łącznie przeprowadził ich 96, a uczestniczyły w nich 2684 osoby. Konkursem, który od wielu lat popularyzuje różne formy przedsiębiorczości na obszarach wiejskich jest AGROLIGA. Ma on na celu promowanie przykładów przedsiębiorczości, innowacyjnych
rozwiązań i działalności prowadzonych w gospodarstwach oraz firmach działających na obszarach wiejskich. Spośród zgłoszonych kandydatów z województwa
mazowieckiego wyłoniono Mistrza w kategorii Firma oraz kategorii Rolnik. Mistrzowie zostali zgłoszeni do krajowej edycji konkursu.
Popularyzowanie wiedzy umożliwiają olimpiady. W 2015 roku na terenie
województwa mazowieckiego w zakresie przedsiębiorczości zrealizowano m.in.
Gminną Olimpiadę Wiedzy z Zakresu Gospodarstwa Domowego, Przedsiębiorczości i Ekologii (Błonie, Leszno, Ożarów Mazowiecki), w której wzięło udział
48 osób oraz Olimpiadę Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym i Przedsiębiorczości przeprowadzoną na poziomie gminnym i powiatowym, w której
uczestniczyły w sumie 1473 osoby.
MODR w Warszawie był także współorganizatorem XIV Targów Edukacyjnych w Płońsku organizowanych pod hasłem „Wiedza i aktywność szansą na sukces”, które zgromadziły 27 wystawców. Towarzyszyły im zajęcia informacyjne nt.
„Co jest ważne przy wyborze zawodu i kierunku kształcenia, elementy dotyczące
lokalnego rynku pracy” oraz warsztaty nt. „Znaczenie samowiedzy i samoświadomości w wyborze dalszej ścieżki kształcenia i zawodu”. W targach tych wzięło
udział ok. 500 uczniów z Płońska, Raciąża i Czerwińska.
Jednostki doradztwa rolniczego mają niekwestionowaną pozycję lidera pośród innych instytucji działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Od lat
cieszą się niesłabnącym zaufaniem swoich klientów. Jest to niewątpliwe zasługa
wielu pokoleń doradców będących przecież najważniejszym zasobem instytucji
doradczej. Dlatego wiele uwagi zwraca się na ich bardzo dobre przygotowanie
do wykonywania obecnych i przyszłych zadań. Pracownicy MODR w Warszawie
uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego. W 2015 roku mieli
do wyboru 243 propozycje szkoleń organizowanych zarówno przez ich ośrodek
(296 szkoleń/3195 uczestników), jak też instytucje zewnętrzne (306 szkoleń/1714
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uczestników). W zakresie rozwoju przedsiębiorczości można wskazać przykłady
takich szkoleń, jak: Zakładanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich;
Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich - współczesne wyzwania i koncepcja
rozwoju; Popularyzacja dobrych praktyk w zakresie rozwoju wszelkich form
przedsiębiorczości oraz inicjatyw na rzecz rozwoju społeczności lokalnych prowadzących do stworzenia nowych miejsc pracy oraz dywersyfikacji dochodów
mieszkańców obszarów wiejskich.

6. Podsumowanie
Wielofunkcyjność obszarów wiejskich oznacza umiejętne wkomponowanie
w wiejską przestrzeń coraz to większej ilości nowych funkcji pozarolniczych, co
przyczynia się do dywersyfikacji wiejskiej gospodarki. Ustępujący charakter działalności rolniczej sprzyja rozwojowi pozarolniczej przedsiębiorczości.
Na terenie województwa mazowieckiego na koniec grudnia 2015 r. przeważały mikroprzedsiębiorstwa, stanowiąc 95,9% ogółu zarejestrowanych jednostek.
Najwięcej zarejestrowanych mikroprzedsiębiorstw było w powiatach znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie Warszawy, tj. piaseczyńskim, wołomińskim,
pruszkowskim i warszawskim zachodnim. Widać tu silne oddziaływanie aglomeracji warszawskiej na sąsiadujące z nią obszary. Natomiast najmniejszą liczbą
mikroprzedsiębiorstw charakteryzowały się obszary peryferyjne województwa,
takie jak: powiaty zwoleński, łosicki i lipski gdzie oddziaływanie aglomeracji warszawskiej jest już mniejsze. W związku z tym, nasuwającym się wnioskiem jest
konieczność zintensyfikowania na obszarach peryferyjnych województwa oddziaływań różnych instytucji w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy, w tym
jednostek doradztwa rolniczego.
Na podstawie przeprowadzonej analizy wybranych narzędzi wsparcia rozwoju
przedsiębiorczości Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie można stwierdzić, że instytucje doradcze odgrywają istotną rolę w pobudzaniu i wspieraniu zachowań przedsiębiorczych mieszkańców obszarów wiejskich
wykorzystując szeroki wachlarz form i metod doradczych. Pracownicy MODR
w Warszawie przeprowadzili w tym zakresie szkolenia dla prawie 450 osób, seminaria dla 176 osób oraz konkursy i olimpiady, w których uczestniczyło 2684
osoby.
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STRESZCZENIE

Celem opracowania była ocena pozarolniczej przedsiębiorczości w woj. mazowieckim.
Dokonano analizy przestrzennych zmian liczby mikroprzedsiębiorstw na badanym obszarze. Przedstawiono wybrane narzędzia wsparcia rozwoju przedsiębiorczości na przykładzie działalności Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie. Materiał źródłowy wykorzystany w danym opracowaniu stanowiły: dane statystyczne Banku
Danych Lokalnych i informacje uzyskane z MODR w Warszawie na temat realizowanych
działań doradczych w 2015 roku. W oparciu o zgromadzony materiał źródłowy, posługując się głównie metodą opisową dokonano analizy przedsiębiorczości w województwie
mazowieckim. Na podstawie przeprowadzonej analizy widać, że na obszarach wiejskich,
na które oddziaływanie aglomeracji warszawskiej jest mniejsze, istnieje potrzeba zintensyfikowania oddziaływań różnych instytucji w tym jednostek doradztwa rolniczego w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy.
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NON-AGRICULTURAL ENTREPRENEURSHIP IN RURAL AREAS IN MAZOVIAN
VOIVODESHIP
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SUM M A RY

The purpose of this study was to present entrepreneurship in rural areas of the Mazovian voivodship. Source material used in this study included: statistics from the Local
Data Bank and information about ongoing economic activities in 2015 obtained from
MODR (Masovian Agricultural Advisory Centre) in Warsaw. Based on the collected source material, using mainly descriptive study method, analysis of entrepreneurship in the
Masovian voivodship was conducted. On the basis of selected consulting activities undertaken by MODR, a possible impact of consultancy on the development of entrepreneurial
attitudes of rural residents was presented. The performed analysis shows, that in the rural
areas where impact of Warsaw agglomeration is smaller, there is a need to intensify the
interaction of various institutions in the creation of new jobs, such as agricultural consulting units.
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1. Wstęp
Zboża, jako jedna z działalności produkcji rolniczej, mają strategiczne znaczenie dla gospodarki zarówno w kraju jak i na świecie. W 2012 roku udział zbóż
w wartości rolniczej produkcji globalnej wyniósł 22% (23,1 mld zł), natomiast
w wartości towarowej produkcji rolniczej 16% (12,3 mld zł). Wartość sprzedaży
sektora zbożowego z kolei (łącznie przemiał, wyroby piekarskie i mączne oraz
pasze dla zwierząt) stanowiła 23% wartości sprzedaży całego przemysłu spożywczego [Trajer i in. 2013, 14].
Ziarno, jako produkt główny uprawy zbóż, jest wszechstronnie użytkowane.
Wykorzystywane jest między innymi jako: pasza dla zwierząt, materiał siewny, na
spożycie, przetwórstwo oraz przemysł. Część wyprodukowanego ziarna stanowią
straty i ubytki powstałe podczas jego dosuszania. W Polsce od wielu lat głównym
kierunkiem użytkowania ziarna jest spasanie. W latach 2008-2012 średniorocznie na pasze przeznaczono około 16-17 mln ton zbóż, z czego prawie 80% ziarna
zużyto bezpośrednio w gospodarstwach rolnych. Tak wysoki udział w spasaniu
jest wynikiem zapotrzebowania w związku z pogłowiem zwierząt gospodarskich
[Trajer i in. 2013, 15].
Zboża stanowią niezastąpiony komponent w żywieniu zwierząt (50-90% dawki). Tak duży udział wynika z jednej strony z wielowiekowej tradycji ich stosowania, a z drugiej z faktu posiadania przez nie dużych wartości pokarmowych.

Zmiany w użytkowaniu ziarna zbóż na paszę w Polsce w latach 2008-2012 ...
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Ziarno zbóż jest bowiem paszą o bardzo dużej koncentracji energii (11-14 MJ
EM/kg suchej masy ziarna). W zależności od gatunku zwierząt, jak podają Buraczewski i Ziołecka [1991], może dostarczyć nawet do 85% zapotrzebowania na
energię. Ziarno jest również bogate w białko, które jednak charakteryzuje się niską wartością biologiczną z uwagi na zbyt małą w stosunku do zapotrzebowania
zwierząt zawartością aminokwasów (lizyny, treoniny i tryptofanu). Dlatego też
w celu pokrycia zapotrzebowania zwierząt na składniki odżywcze dawkę żywieniową należy wzbogacić o pasze białkowe podawane najczęściej w postaci superkoncentratów oraz mieszanek uzupełniających.

2. Cel, materiał i metodyka badań
Celem pracy było wskazanie kierunku oraz przyczyn zmian w udziale ziarna poszczególnych gatunków zbóż przeznaczonego na spasanie. Omówiono je na tle
zmian w pozostałych kierunkach użytkowania ziarna oraz zmian w pogłowiu zwierząt gospodarskich. Na podstawie ilości ziarna przeznaczonego na spasanie oraz
znajomości energii zawartej w ziarnie podjęto również próbę oceny stopnia pokrycia zapotrzebowania zwierząt na energię metaboliczną niezbędną do ich potrzeb
bytowych i produkcyjnych. Analizą objęto dane z lat 2008-2012, które odniesiono
do odpowiadających im danych dla sezonu 1999/2000. W przypadku masy zużytego ziarna w latach 2008-2012 wykorzystano jednak dane tylko dla trzech lat, tj.
2008, 2010 i 2012, przyjmując je jako średnie dla tego okresu. Z kolei w przypadku
zwierząt zaprezentowano pogłowie z wszystkich lat, tj. 2008-2012 na tle pogłowia
z 2000 roku z uwagi na fakt, że ziarno, przeznaczone na spasanie, pozyskane w 1999
roku było praktycznie wykorzystane przez zwierzęta w kolejnym roku. W analizie
problemu badawczego wykorzystano metodę opisową, porównawczą, tabelaryczną
oraz graficzną. Podstawę analizy stanowiły dane zamieszczone na stronie Głównego Urzędu Statystycznego oraz inne źródła. Szczegółowe informacje zamieszczono
pod tabelami i wykresami w dalszej części pracy dotyczącej wyników badań.
Określając zapotrzebowanie zwierząt na energię metaboliczną uwzględniono
strukturę stada poszczególnych grup zwierząt gospodarskich dla 2000 roku oraz
strukturę jaka miała miejsce w latach 2008-2012. W przypadku danych dla lat
2008-2012 wykorzystano jednak dane tylko dla 2010 roku, z uwagi na zbliżone
pogłowie w tym roku ze średnią z wielolecia. Podstawę do określenia energii niezbędnej dla danej grupy zwierząt stanowiły różne źródła. Szczegółowe wartości
wskaźników zapotrzebowania grup zwierząt na energię podano w dalszej części
pracy dotyczącej wyników badań. W celu określenia orientacyjnych wartości zapotrzebowania trzody chlewnej na energię wykorzystano tabelę zawartą w skróconych normatywach produkcji rolnej [Skórnicki 2010, 118]. Zapotrzebowanie
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bydła na energię określono z kolei wykorzystując poradnik, zatytułowany „Kukurydza w żywieniu bydła”, opracowany przez zespół KWS Polska Sp. z o.o. [Majewski 2013, 14]. W przypadku drobiu, z uwagi na fakt, że kury stanowią w przybliżeniu średnio ok. 90% populacji, na podstawie normatywów założono, że dzienne
zapotrzebowanie jednej sztuki na ziarno, które stanowi praktycznie jedyny surowiec żywieniowy tego gatunku zwierząt, wynosi 0,15 kg. Kierując się z kolei masą
ziarna, która jest niezbędna do pokrycia potrzeb oraz ogólnie dostępnymi informacjami, w których przeważa opinia o tym, że pszenica oraz kukurydza są najczęściej podawanymi gatunkami zbóż dla drobiu, z uwagi na małą zawartość włókna
przyjęto, że zapotrzebowanie tego gatunku zwierząt na energię wynosi ok. 1,8 MJ.
Do określenia wartości energii metabolicznej zawartej w ziarnie poszczególnych gatunków zbóż posłużono się wartościami podanymi przez Sokoła [2003,
67-71] oraz Kondrackiego [2000, 44-48] przyjmując, że kształtuje się ona następująco (MJ/kg suchej masy): pszenica – 13,9, jęczmień – 12,6, pszenżyto – 13,5,
żyto – 13,3, kukurydza – 14,0. W przypadku mieszanek zbożowych podano wartość dla owsa (11,3 MJ), z uwagi na fakt, że w ilości przeznaczonej na spasanie
ujęto je w jednej pozycji z tym gatunkiem zboża. Warto tu zaznaczyć, że dokonane
obliczenia miały charakter tylko i wyłącznie orientacyjny. Należy bowiem mieć na
uwadze, że ziarno danego gatunku zboża, z uwagi na skład chemiczny, strawność
oraz inne parametry użytkowe ziarna, charakteryzuje się różną wartością energetyczną dla określonej grupy zwierząt gospodarskich.

3. Wyniki badań
W analizowanych latach 2008-2012 produkcja zbóż była wyższa o 7,6% w porównaniu z produkcją uzyskaną w 1999 roku (wykres 1). Pomimo różnicy w produkcji, poziom krajowego zużycia ziarna wyrażający sumę potrzeb krajowego
przetwórstwa (spożywczego, paszowego, przemysłowego) oraz zużycia w gospodarstwach rolnych na cele produkcyjne (zasiewy oraz chów i hodowla zwierząt
gospodarskich) i konsumpcyjne nie uległ znaczącym zmianom. Pewne zmiany
obserwuje się w kierunkach użytkowania ziarna (tabela 1).
Spośród wszystkich sposobów zagospodarowania ziarna największe zróżnicowanie dotyczyło ilości ziarna przeznaczonego dla przemysłu. W latach 20082012 masa ziarna wykorzystana w przemyśle wzrosła z 948 tys. ton do 2138 tys.
ton, tj. aż o 125,5% w odniesieniu do sezonu 1999/2000, co skutkowało ponad
dwukrotnym wzrostem udziału tego kierunku wykorzystania ziarna w ogólnym
zużyciu z 3,4% w sezonie 1999/2000 do 7,9% w latach 2008-2012. W przypadku
ilości ziarna przeznaczonego na wysiew oraz spożycie nastąpił ok. 9% spadek.
Ilość ziarna przeznaczonego na materiał siewny zmniejsza się z uwagi na spadek
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powierzchni zasiewów zbóż w porównaniu z 2000 rokiem, na co autor zwrócił
uwagę we wcześniej opublikowanym artykule [Figura 2015, 59].
Wykres 1
Produkcja oraz krajowe zużycie w latach 2008-2012 w porównaniu
z sezonem 1999/2000 (tys. ton)

Źródło: W celu zaprezentowania danych dla sezonu 1999/2000 wykorzystano artykuł:
Kozera M., Gołaś Z., 2003: Uwarunkowania zmian poziomu spasania zbóż w Polsce.
Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu – CCCLVIII, s. 91-102; w przypadku pozostałych lat posłużono się danymi: Rolnictwo w 2008 roku, GUS, 2009; Rolnictwo
w 2009 roku, GUS, 2010; Rolnictwo w 2010 roku, GUS, 2011a; Rolnictwo w 2011 roku,
GUS, 2012a; Rolnictwo w 2012 roku, GUS, 2013.

Najbardziej stabilnym kierunkiem użytkowania ziarna było spasanie. Różnica
między analizowanymi danymi z wielolecia w odniesieniu do masy ziarna była zaledwie o 5,2% niższa w stosunku do analogicznych danych z sezonu 1999/2000, co
powodowało, że udział ziarna przeznaczonego na paszę był zbliżony (wykres 2).
Tabela 1
Kierunki krajowego zużycia ziarna zbóż w latach 2008-2012
w porównaniu z sezonem 1999/2000 (tys. ton)
Wyszczególnienie

Zużycie krajowe

1999/2000

w tym:
wysiew

spasanie

przemysł

spożycie

straty

27 673

1961

17 673

948

5793

1298

2008

27 021

1782

17 117

1730

5247

1145

2010

27 702

1726

16 951

2395

5277

1353

2012

26 449

1714

16 210

2289

5088

1148

2008-2012

27 057

1741

16 759

2138

5204

1215

Źródło: Jak pod wykresem 1.
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Struktura krajowego zużycia ziarna zbóż w latach 2008-2012
w porównaniu z sezonem 1999/2000 (%)

Wykres 2

Źródło: Jak pod wykresem 1.

Analizując bardziej szczegółowo spasanie jako główny kierunek wykorzystania ziarna, zaznacza się wyraźne zróżnicowanie pod względem masy oraz udziału
ziarna poszczególnych gatunków zbóż w zużyciu na paszę. Z danych zaprezentowanych w tabeli 2. oraz na wykresie 3. wynika, że w sezonie 1999/2000 popyt
na pasze zbożowe w największej części zaspokajany był przez ziarno owsa oraz
mieszanki zbożowe (około 27,4%). Z kolei w latach 2008-2012 udział owsa łącznie
z mieszankami zbóż zmniejszył się jedynie o 1,5 punktu procentowego (do 25,9%)
i nadal zajmował pierwsze miejsce w strukturze zagospodarowanego ziarna na
paszę (tabela 3). Największe zmiany w wykorzystanym ziarnie na potrzeby pokarmowe zwierząt dotyczyły jednak innych gatunków zbóż, tj. żyta (4,4% w latach
2008-2012 wobec 17,5% w sezonie 1999/2000), pszenżyta (21,1% średnio z ostatnich analizowanych lat wobec 10,6% w sezonie 1999/2000) i kukurydzy (12,3%
w latach 2008-2012, podczas gdy w sezonie 1999/2000 wynosiło 5,4%). Ziarno
żyta zostało zatem w znacznej mierze zastąpione ziarnem pszenżyta i kukurydzy,
których łączne znaczenie wzrosło prawie dwukrotnie w porównaniu z sezonem
1999/2000. Udział jęczmienia w strukturze spasanego ziarna praktycznie nie uległ
zmianom w analizowanych latach, chociaż masa tego gatunku ziarna, którą wykorzystano jako paszę spadła z 2 802 tys. ton w sezonie 1999/2000 do 2 521 tys. ton
w latach 2008-2012, tj. o 10%.
Największy spadek masy ziarna przeznaczonego na pasze dotyczył żyta, które
w zużyciu w sezonie 1999/2000 stanowiło trzecią pozycję po owsie łącznie z mieszankami zbożowymi oraz pszenicy, podczas gdy w latach 2008-2012 odnotowano zużycie niższe aż o 76,3% i przesunięcie na ostatnią pozycję wśród zbóż nie

61

Zmiany w użytkowaniu ziarna zbóż na paszę w Polsce w latach 2008-2012 ...

licząc zbóż pozostałych, tj. prosa i gryki, których znaczenie w żywieniu zwierząt
jest praktycznie marginalne.
Tabela 2
Masa ziarna poszczególnych gatunków zbóż przeznaczona na paszę
dla zwierząt w latach 2008-2012 w porównaniu z sezonem
1999/2000 (tys. ton)
w tym:

Rok/lata

Zboża
ogółem

pszenica

żyto

jęczmień

owies
i mieszanki

1999/2000

17673

4100

3100

2802

4850

1870

951

0*

2008

17117

3486

921

2605

4376

3853

1809

67

2010

16951

3877

700

2348

4245

3519

2126

136

2012

16210

3129

585

2610

4400

3236

2220

30

2008-2012

16759

3497

735

2521

4340

3536

2052

78

pszenżyto kukurydza

zboża
pozostałe

* brak danych

Źródło: Jak pod wykresem 1.

Wykres 3
Struktura asortymentowa spasania zbóż w Polsce w latach 2008-2012
w porównaniu z sezonem 1999/2000 (%)

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych pod tabelą 2.

Spośród czynników wpływających na poziom spasanego ziarna należy wymienić przede wszystkim zmiany w pogłowiu zwierząt gospodarskich, głównie trzody
chlewnej, bydła, drobiu i koni, czyli zwierząt, w przypadku których ziarno zbóż
stanowi ważny, chociaż nie jedyny, składnik codziennej dawki pokarmowej.
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Tabela 3
Pozycja poszczególnych gatunków ziarna zbóż w ogólnym zużyciu
na paszę w latach 2008-2012 w porównaniu z sezonem 1999/2000
1999/2000

2008-2012

1

owies + mieszanki

1

owies + mieszanki

2

pszenica

2

pszenżyto

3

żyto

3

pszenica

4

jęczmień

4

jęczmień

5

pszenżyto

5

kukurydza

6

kukurydza

6

żyto

Źródło: Opracowanie własne.

Prawidłowa dawka zawarta w paszy podana zwierzętom powinna odpowiadać
przede wszystkim ich potrzebom pod względem zawartości składników pokarmowych, tj. energii, białka, składników mineralnych, witamin i innych [Włodarczyk, Budvytis 2011, 772]. Powinna również uwzględniać preferencje smakowe
danej grupy zwierząt, działanie dietetyczne paszy oraz dopuszczalną zawartość
składników antyżywieniowych, a także wpływ na jakość produktu zwierzęcego.
Struktura spasanych zbóż zależy z kolei od plonów zbóż osiąganych w danym
rejonie. W rejonach o słabych glebach w produkcji i spasaniu przeważają żyto,
mieszanki zbożowe, pszenżyto i owies, jako zboża najbardziej wydajne. W rejonach o lepszych glebach dominują natomiast: pszenica, jęczmień, mieszanki
zbożowe, pszenżyto i kukurydza [Seremak-Bulge i in. 2006, 20]. Popyt na pasze,
jak podają ci sami autorzy, najogólniej zaspokajany jest przez poszczególne grupy
zwierząt w następujący sposób:
 trzoda chlewna – żyto i mieszanki zbożowe bądź jęczmień i pszenżyto,
 bydło – pszenica, jęczmień, pszenżyto i żyto,
 drób – pszenica, kukurydza i jęczmień.
Z kolei Chmielewski [2014] podaje, że najczęściej wykorzystywanymi gatunkami zbóż w żywieniu bydła są jęczmień, pszenżyto, owies oraz kukurydza. Rzadziej natomiast stosowane jest żyto czy pszenica, którą przeznacza się głównie na
pasze dla drobiu i trzody chlewnej.
Analizując zmiany w pogłowiu zwierząt gospodarskich w latach 2008-2012
w porównaniu z 2000 rokiem obserwuje się wyraźny wzrost pogłowia drobiu oraz
spadek pogłowia pozostałych grup zwierząt (tabela 4). Taka sytuacja, jak zauważa
autor w innej publikacji [Figura 2015, 60], może wynikać z odmiennych kosztów
produkcji, które producent rolny, decydując się na tę gałąź produkcji rolniczej,
ponosi w związku z hodowlą i chowem danej grupy zwierząt.
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Pogłowie zwierząt gospodarskich oraz dynamika zmian
w latach 2008-2012 w porównaniu z 2000 rokiem
Wyszczególnienie

2000

2008

2009

2010

Tabela 4

2011

2012

2008-2012

Pogłowie zwierząt gospodarskich (tys. szt.)
Bydło
Trzoda chlewna
Drób (mln szt.)

6082,6

5756,7

5700,0

5760,6

5761,9

5776,8

5751,2

17 122,0

15 425,3

14 278,6

15 278,1

13 508,7

11 581,3

14 014,4

48,3*

114,3

114,5

131,0

143,6

130,6

126,8

Dynamika zmian (2000 rok = 100%)
Bydło

100,0

94,6

93,7

94,7

94,7

95,0

94,6

Trzoda chlewna

100,0

90,1

83,4

89,2

79,0

67,6

81,9

Drób

100,0

236,6

237,1

271,2

297,3

270,4

262,5

* w 2000 roku w skład pogłowia nie wliczano drobiu poniżej 2 tygodni

Źródło: Opracowanie i obliczenia własne na podstawie: Zegar (2013), Użytkowanie
gruntów …., GUS, 2011b, Użytkowanie gruntów …, GUS, 2012b.

Wzrost pogłowia dotyczy bowiem zwierząt, które charakteryzują się niską pracochłonnością mierzoną w godzinach przeliczonych na sztukę na rzecz spadku
pogłowia zwierząt, których chów nie pociąga za sobą większego zainteresowania
ze strony producenta. Zmiany pogłowia wynikają również z popytu na dany produkt. Figura [2015, 62] analizując lata 2000-2010 zauważa, że spożycie poszczególnych artykułów żywnościowych, w tym szczególnie produktów wynikających
z kierunków użytkowania zwierząt podlega drastycznym zmianom. Przeciętny
obywatel naszego kraju coraz częściej spożywa produkty pochodzenia zwierzęcego, zwłaszcza związane z produkcją drobiu, tj. mięsa i jaj, które należą raczej do
tanich produktów żywieniowych. Mięso drobiowe obecnie charakteryzuje się najsilniejszą dynamiką zmian pod względem wzrostu spożycia pomimo, że w strukturze spożywanego mięsa nadal dominuje mięso wieprzowe.
Zmiany w ilości jak również w udziale ziarna przeznaczonego na spasanie oraz
zmiany pogłowia zwierząt mają swoje odzwierciedlenie w pokryciu zapotrzebowania zwierząt na energię niezbędną do tego, aby mogły one przeprowadzić
wszystkie procesy życiowe oraz produkcyjne w sposób w pełni wydajny (tabela
5). Analizując ogólne zapotrzebowanie zwierząt na energię oraz wartości energii zawarte w zjedzonej przez nie paszy w formie ziarna zauważa się, że w sezonie 1999/2000 energia skumulowana w masie ziarna poszczególnych gatunków
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zbóż wykorzystana przez zwierzęta w 2000 roku pokrywała ich zapotrzebowanie
na energię niezbędną do funkcjonowania w 65,9%. W latach 2008-2012 z kolei
przeznaczone na paszę pokryło już tylko 56,8% energii, którą należy dostarczyć
zwierzętom, aby zapewnić im 100% wydajności, tzn. zaspokoić zarówno potrzeby
życiowe związane z codziennym funkcjonowaniem (np. oddychanie), jak również
możliwości produkcyjne (np. w przypadku krów mlecznych produkcję mleka czy
w przypadku drobiu nieśność kur). Należy zaznaczyć, że ziarno zbóż w żywieniu
zwierząt powinno stanowić jedynie dodatek do innych pasz treściwych (nasiona
roślin strączkowych) oraz pasz objętościowych (zielonki, kiszonki, siano, słoma),
które stanowią źródło brakujących w ziarnie składników, na co zwracano uwagę
we wstępie.
Tabela 5
Zmiany w pokryciu zapotrzebowania zwierząt gospodarskich ogółem
na energię metaboliczną w latach 2008-2012 w porównaniu z 2000 rokiem
Gatunek
zwierzęcia

Pogłowie wg struktury
grupa

Ilość
(tys. szt.)

Zapotrzebowanie
zwierząt ogółem
na EM (MJ)*

Energia
zawarta
w ziarnie (MJ)**

Pokrycie
zapotrzebowania
na EM (%)

199 662 496 000

65,9

189 763 992 000

56,8

2000
trzoda
bydło
drób

do 50 kg

9588,3

> 50 kg

7533,7

kr. mleczne***

1520,6

pozostałe

4562,0

łącznie

48,3 (mln)

do 50 kg

8571,0

>50 kg

6707,1

kr. mleczne***

1440,1

303 072 984 195

2008-2012
trzoda
bydło
drób

pozostałe

4320,5

łącznie

126,8 (mln)

334 201 790 925

* w rachunku zapotrzebowania zwierząt na energię nie uwzględniono koni, w żywieniu których również wykorzystuje
się ziarno zbóż (głównie owies); obliczając z kolei zapotrzebowanie na EM ogółem dla pozostałych zwierząt,
uwzględniono natomiast zapotrzebowanie poszczególnych grup zwierząt w obrębie danego gatunku. Przyjęto następujące wartości: trzoda do 50 kg – 21 MJ, trzoda > 50 kg – 31,6 MJ, krowy mleczne – 87,1 MJ, bydło pozostałe
– 37,6 MJ, drób (ogółem) – 1,8 MJ.
** obliczając energię zawartą w ziarnie założono, że ziarno zawiera 88% suchej masy.
*** mleczność krów przyjęto na poziomie 15 l/krowę.

Źródło: Zestawienie i obliczenia własne na podstawie wyżej zaprezentowanych tabel.
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4. Podsumowanie
W analizowanym pięcioletnim okresie (2008-2012) krajowe zużycie ziarna zbóż
było niższe zaledwie o 2,2% w porównaniu z sezonem 1999/2000. W zużyciu największą pozycję niezależnie od sezonu czy lat stanowiło spasanie (61,9% w latach
2008-2012 wobec 63,9% w sezonie 1999/2000).
Na przestrzeni analizowanych lat 2008-2012 w porównaniu z sezonem
1999/2000 obserwuje się jednak wyraźne zróżnicowanie pod względem udziału
danego gatunku w spasaniu. Największe zmiany dotyczą ziarna żyta. Ziarno tego
gatunku zostało w znacznej mierze zastąpione przez ziarno pszenżyta i kukurydzy, których znaczenie w latach 2008-2012 wzrosło prawie dwukrotnie w odniesieniu do sezonu 1999/2000.
Wpływ na zmianę struktury skarmianego ziarna wywiera przede wszystkim
zmiana pogłowia zwierząt gospodarskich, w tym szczególnie znaczący wzrost produkcji drobiu, który jest wynikiem popytu na mięso, będące jednym z kierunków
użytkowania tej grupy zwierząt. Zmianom w strukturze skarmianego ziarna oraz
pogłowia zwierząt towarzyszy zróżnicowanie w pokryciu zapotrzebowania zwierząt
na energię. Obecnie przeznaczone na paszę ziarno pokrywa zapotrzebowanie zwierząt na energię metaboliczną w 56,8%, podczas gdy w 2000 roku było to 65,9%.
Zjawisko to jest przede wszystkim wynikiem zmian żywienia poszczególnych
grup zwierząt gospodarskich. Jeszcze do niedawna w praktyce produkcji zwierzęcej, zwłaszcza w odniesieniu do trzody chlewnej, przeważało tradycyjne żywienie
z udziałem okopowych, kiszonek, zielonek i siana oraz śrut zbożowych (pszenica,
jęczmień, pszenżyto, żyto). Współcześnie część tych surowców jest zastępowana paszami o wyższej wartości pokarmowej, wśród których wymienić należy między innymi poekstarkcyjną śrutę sojową, rzepakową czy lnianą oraz ziarno roślin strączkowych (bobik, łubin, groch). Zmiany te w przypadku trzody chlewnej wywołane są
intensyfikacją produkcji oraz skróceniem długości tuczu. Natomiast wykorzystanie
śruty rzepakowej jako paszy może wynikać z pozyskiwania coraz większych ilości tego produktu w związku ze wzrostem powierzchni uprawy rzepaku z 437 tys.
ha w 2000 roku do 815 tys. ha średnio w latach 2008-2012, tj. o 86,5% [Rolnictwo
w 2009 roku, GUS, 2010; Rolnictwo w 2012 roku, GUS, 2013].

5. Wnioski
1. Bilans zbóż w głównej mierze zależy od zużycia na paszę. W związku z tym
zmianę w strukturze spasanego ziarna przejawiającą się wzrostem zużycia kukurydzy (ziarno typowo paszowe) należy uznać za właściwy kierunek zmian.
2. Zmiana w żywieniu zwierząt, tj. zastępowanie ziarna zbóż innymi paszami
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treściwymi (nasiona roślin strączkowych, śruta rzepakowa) przyczynia się
do pokrycia zapotrzebowania na witaminy oraz inne substancje odżywcze,
których brak w ziarnie.
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MICHAŁ FIGURA
ZMIANY W UŻYTKOWANIU ZIARNA ZBÓŻ NA PASZĘ W POLSCE
W LATACH 2008-2012 W PORÓWNANIU Z SEZONEM 1999/2000

Słowa kluczowe: użytkowanie ziarna, spasanie, energia metaboliczna
STRESZCZENIE

W pracy podjęto problem zmian w wykorzystaniu poszczególnych gatunków ziarna
zbóż na spasanie, które stanowi główny kierunek jego użytkowania. Analizowano lata
2008-2012 w porównaniu z sezonem 1999/2000. Największe zmiany w strukturze ziarna przeznaczonego na spasanie dotyczyły następujących gatunków zbóż: żyta, pszenżyta
i kukurydzy oraz pszenicy, która na przestrzeni analizowanych lat w strukturze spasanego
ziarna spadła z 2 miejsca w sezonie 1999/2000 na 3 miejsce średnio w latach 2008-2012.
Zmiany te są wynikiem zmian pogłowia poszczególnych grup zwierząt gospodarskich, tj.
spadku pogłowia trzody chlewnej oraz znacznego wzrostu pogłowia drobiu i zapotrzebowania tych grup zwierząt na dany gatunek ziarna.
Obecnie energia zawarta w zjedzonym ziarnie pokrywa 56,8% energii, którą należy
dostarczyć zwierzętom, podczas gdy w 2000 roku było to 65,9%. Można zatem wnioskować, że w żywieniu zwierząt odchodzi się od ziarna zbóż na rzecz innych pasz treściwych,
np. nasion roślin strączkowych oraz śruty rzepakowej.
MICHAŁ FIGURA
CHANGES TO USE GRAINS FOR GRAZING IN POLAND IN THE YEAR 2008-2012
IN COMPARED TO SEASON 1999/2000

Keywords: use grain, grazing, metabolizable energy
SUM M A RY

In the work the problem of changes in the use of various types of grain for grazing,
which is the main direction of the use of the grain. We analyzed 2008-2012, compared to
season 1999/2000. The biggest changes in the structure of grain intended for grazing on
the following cereal species: rye, triticale and corn and wheat, which over the years analyzed in the structure grains fell from 2nd place in season 1999/2000 to 3rd place on average
in 2008-2012. These changes are the result of changes in population of different groups of
livestock, ie. decrease in the number of pigs and a substantial increase in livestock, poultry
and needs of these groups of animals on the species of grain.
Currently, the energy contained in the grain eaten covers 56.8% of the energy to be
delivered to animals, while in 2000 this coverage accounted for 65.9%. It can be concluded
that feeding animals move away from grain to other fodder, eg. legumes and rapeseed
meal.
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1. Wstęp
Uprawiane przez człowieka rośliny stanowią pierwszy poziom produkcji rolniczej
dostarczającej wielorakie dobra: żywnościowe, paszowe i oddziaływanie środowiskowe. Znaczną część produktów roślinnych zużywa się jako paszę dla zwierząt,
które przekształcają produkty roślinne w cenniejsze – poszukiwane przez człowieka. Produkcja zwierzęca stanowi przetwórczą działalność produkcji rolniczej. Jedną
z grup roślin dostarczających pokarm dla człowieka i zwierząt w postaci paszy są
rośliny bobowate. Są one uprawiane głównie dla pozyskania wartościowego białka,
które spełnia w organizmie człowieka (również zwierzęcia) szczególną rolę (jako
materiał budulcowy, energetyczny i regulujący zachodzące w organizmie procesy).
Rozwój produkcji zwierzęcej stwarza duże zapotrzebowanie na białko roślinne
jako składnika pasz treściwych. Tymczasem produkcja krajowa zaspokaja to zapotrzebowanie w niespełna 10%, więc zachodzi pilna potrzeba zwiększenia jego
produkcji w kraju, co jest determinowane wieloma czynnikami, w tym również
opłacalnością produkcji i ingerencją państwa w formie dopłat do tej produkcji
[Jerzak 2014, s. 104-109]. Nasiona strączkowych są przedmiotem handlu zagranicznego i Polska w ujęciu ilościowym ma w tym zakresie bilans ujemny.

2. Cel, zakres i metodyka badań
Celem badań było przedstawienie:
a) podziału, właściwości i roli roślin strączkowych w rolnictwie,
b) zmian powierzchni upraw, zbiorów i plonów roślin strączkowych w latach
1949-2013,
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c) samowystarczalności Polski w zakresie pastewnych nasion strączkowych
w latach 2001/02-2013/14 w ujęciu ilościowym.
Przy ocenie samowystarczalności nasion strączkowych posłużono się takimi
wskaźnikami jak: saldo eksportu i importu, wskaźnik samowystarczalności Ss,
udział zużycia krajowego w produkcji krajowej (w %), udział importu w zużyciu
krajowym (w %), udział eksportu w produkcji krajowej (w %) [Kapusta, 2012,
s. 263-264].
Opracowanie powstało w oparciu o takie źródła wiedzy, jak: publikacje naukowe zwarte i ciągłe, materiały statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego
(GUS) oraz raporty Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
- PIB (IERiGŻ).
Zgromadzony materiał został opracowany i zinterpretowany z wykorzystaniem metod: porównawczej (porównań) w formie wertykalnej i bilansowej [Kapusta 1976, s. 11-12; Stachak 2003, s. 213-215] i wybranych elementów statystyki
opisowej [Stachak 1997, s. 132-133].
Uzyskane wyniki przedstawiono techniką tabelaryczną w połączeniu z opisem
słownym.

3. Wyniki i omówienie
3.1. Podział, właściwości i funkcje roślin strączkowych w rolnictwie
Rośliny bobowate dzielimy na dwie podgrupy: motylkowe drobnonasienne
(wieloletnie) i motylkowe grubonasienne (strączkowe). Rośliny strączkowe dzielą
się na jadalne i paszowe. Roślinami typowo jadalnymi są: groch, fasola, bób, soja,
soczewica, orzech ziemny i groch włoski (ciecierzyca), a paszowymi: groch pastewny, łubin, wyka i soja.
Rośliny bobowate mają wielorakie właściwości wyróżniające je wśród roślin
uprawnych, a to:
 dostarczają cennego białka, którego zawartość w nasionach waha się od
20 do 42% w zależności od gatunku rośliny i warunków uprawy. Dla porównania w ziarnie zbóż zawartość białka wynosi 9-18%, a podziemnych
częściach roślin okopowych 1-2%. Należy jeszcze zaznaczyć, że wartość biologiczna białka roślin strączkowych jest znacznie wyższa od białka innych
roślin. To ta właściwość predystynuje nasiona roślin strączkowych do wykorzystywania ich w przemyśle spożywczym (owocowo-warzywnym, mięsnym, paszowym i innym),
 zwarty łan tych roślin silnie ocienia glebę, chroniąc ją przed nadmiernym
parowaniem, ubijaniem podczas obfitych opadów atmosferycznych, co dodatnio wpływa na strukturę gleby,
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dostarczają do gleby masę organiczną w ilości 3-6 t/ha w postaci resztek pożniwnych (korzenie i słoma), które mają znaczenie nawozowe i zwiększają
kompleks sorbcyjny, co jest szczególnie ważne na glebach lekkich,
współżyjąc z bakteriami wiążą wolny azot atmosferyczny, który jest wykorzystywany do wzrostu tych roślin, roślin uprawianych wspólnie z nimi oraz
roślin następczych. Ilość azotu dostarczanego w ten sposób do gleby waha
się od 20 do 200 kg/ha i zależy od gatunku, wielkości plonu, typu odmiany
i pH gleby. W ten sposób można zmniejszyć zużycie nawozów w bieżącej
uprawie i roślin następczych, co ma znaczenie ekonomiczne i ekologiczne,
w resztkach pożniwnych znajdują się składniki wykorzystywane przez rośliny następcze takie jak: azot, potas i wapń. Dzieje się tak dlatego, że rośliny strączkowe dzięki posiadaniu mocnego systemu korzeniowego potrafią
czerpać wodę i składniki pokarmowe oraz uruchamiać trudno dostępne
związki fosforu, magnezu i wapnia z głębszych warstw gleby. Poprawiają
więc strukturę oraz stosunki wodno-powietrzne i warunki fitosanitarne
w glebie,
Martyniuk [2012, s. 17-22] podaje, że rośliny bobowate dostarczają corocznie 139-170 mln ton azotu do globalnego cyklu N, podczas gdy światowa
produkcja nawozów azotowych wynosi 101,7 mln ton (2013 r.) [GUS 2015a,
s. 847]. W tym miejscu należy odnotować, że jako pierwszy tą właściwość
roślin bobowatych odkrył A. Prażmowski1 [Prażmowski 2004, s. 277-278],
wartość przedplonową roślin strączkowych w płodozmianie można zmierzyć zwyżką plonów roślin następczych. Rośliny strączkowe są doskonałym
przedplonem dla zbóż, roślin przemysłowych i okopowych [Podleśny, Księżak 2009, s. 112]. Plon ziarna zbóż uprawianych w takim stanowisku, w porównaniu z plonem zbieranym po owsie, zwiększa się od 0,05 do 1,50 t/ha.
Korzystny wpływ roślin strączkowych na wzrost, rozwój i plonowanie zbóż
ujawnia się nie tylko w pierwszym, ale także w drugim roku po ich uprawie.

1 Dr Adam Prażmowski, absolwent Wyższej Szkoły Rolniczej w Dublanach (1876), mikrobiolog, agronom, działacz społeczny. Odbył studia doktoranckie w Lipsku. Jeden z twórców polskiej
mikrobiologii. W latach 1882-1992 nauczyciel w Czernichowie k/Krakowa (botaniki, fizjologii
i uprawy roślin), a od 1919 r. profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1893 r. członek Akademii
Umiejętności. Pierwszy (1879, przed Cohnem i R. Kochem) opisał bakterie fermentacji masłowej
i wyodrębnił je od laseczki siennej. W pracowni szkolnej w Czernichowie dokonał wielu odkryć z zakresu mikrobiologii. Początkowo zajmował się budową i rozwojem drobnoustrojów, m.in. w 1884 r.
opisał budowę i rozwój laseczki wąglika (jako pierwszy w Polsce); jako pierwszy wyróżnił stadium
rozwojowe i wegetatywne bakterii. Najważniejsze jego osiągnięcia dotyczą procesu wiązania wolnego azotu z powietrza przez rośliny motylkowe. Niezależnie od M. Beijerincka i H. Hellriegela badał
bakterie brodawkowe, opisał jako pierwszy bakteriozę. Zbadał budowę korzeni oraz rozwój brodawek. Badania A. Prażmowskiego nad roślinami motylkowymi stały się podstawą do uprawy tych
roślin i stosowania nawozów zielonych [Prażmowski, Wielka Encyklopedia PWN, T. 22, WN PWN,
Warszawa 2004, s. 277-278].
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Wartość przedplonowa łubinu żółtego dla żyta i pszenżyta jest wyższa niż
owsa o wielkość równoważną efektom dodatkowego zastosowania 60 kg
N/ha. Bardzo dobre działanie następcze dla zbóż na glebach kompleksu
pszennego dobrego mają: groch i bobik, na glebach żytniego dobrego –
łubin biały i żółty. Stwierdza się również tendencję do zwiększania zawartości białka w ziarnie zbóż uprawianych po roślinach strączkowych oraz
wzrost zawartości azotu w zielonej masie zbóż. Wzrastający udział bobiku w zmianowaniu sprzyja zmniejszeniu zachwaszczenia pszenicy ozimej
i porażeniu przez choroby grzybowe. Porażenie korzeni i pędów pszenżyta
ozimego oraz żyta uprawianych po grochu jest mniejsze, niż po jęczmieniu
i pszenżycie ozimym. Wskaźnik opłacalności produkcji pszenicy ozimej
uprawianej po grochu był o 40% większy, niż w monokulturze i 28%, niż
w zmianowaniu bez tego gatunku.
Rośliny strączkowe są uprawiane przede wszystkim na pokarm dla człowieka
i zwierząt. Przydatność roślin strączkowych w żywieniu człowieka jest szeroko
opisana m.in. przez Kołotę, Orłowską i Biesiadę [2007, s. 405-422], zaś w żywieniu
zwierząt w postaci zielonek m.in. przez Krzywieckiego [2001, s. 76-82], natomiast
z wykorzystaniem nasion m.in. przez Gdale i Pastuszewską [2001, s. 233-241],
Hamczułowską i Księżak [2012, s. 171-187] oraz Jerzaka i in. [2012, 118-119].
3.2. Powierzchnia uprawy, zbiory i plony nasion roślin strączkowych w Polsce
W okresie międzywojennym uprawiano m.in. fasolę, bób i soczewicę na powierzchni (w latach 1934-1938 średnio) 38,4 tys. ha, uzyskując zbiór 383 tys. ton,
przy plonie 10 dt/ha [MIiD 1939-1941, s. 35]. Nieco większą powierzchnię uprawy grochu, fasoli, bobu i soczewicy stwierdzono w 1946 r. – 43,8 tys. ha, uzyskując
zbiór 369,7 tys. t nasion, przy plonie 8,4 dt/ha [GUS 1947, s. 49]. Statystyka przedwojenna jak i z pierwszych lat powojennych nie obejmuje uprawy roślin strączkowych pastewnych. Pierwsze informacje o powierzchni uprawy strączkowych
pastewnych posiadamy dopiero od 1949 r. W późniejszych latach powierzchnia,
zbiory i plony roślin strączkowych ulegały zmianom (tabela 1); przy czym do 2002
r. zmniejszała się powierzchnia upraw; a następnie zaczęła się zwiększać, jednak
z dużymi wahaniami. Ostatecznie na początku XXI w. nie uzyskano znaczącego
wzrostu powierzchni upraw strączkowych.
W 2014 r. powierzchnia uprawna wszystkich roślin z rodziny bobowatych wynosiła w Polsce 291 tys. ha, co stanowiło 2,8% w strukturze zasiewów. Z tego na
rośliny strączkowe przypadało 216 tys. ha, i jest to wielkość zmienna; na przykład
w 2005 r. – 119 tys. ha, a w 2010 r. 172 tys. ha [GUS 2015, s. 160-162].
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Powierzchnia, zbiory i plony roślin strączkowych w Polsce
w latach 1949-2014
Wyszczególnienie

Tabela 1

Rok
1949

1955

1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

Powierzchnia (tys. ha) 521,6
w tym:
91,4
– jadalne
430,2
– pastewne
.
Zbiory (tys. ton)
w tym:
.
– jadalne
.
– pastewne
.
Plony (dt/ha)
.
– jadalne
.
– pastewne

585,4

374,4

392,7

285,1

228,9

188

300

318

148

141

102,2
483,2
.

46,0
301,4
372

76,0
316,7
521

43,8
241,3
362

37,9
191,0
261

70
118
204,3

56
52
244
266
320,1 609,2

48
100
268,1

49
92
263,8

.
.
.
.
.

53
319
9,9
11,3
8,0

109
412
13,3
16,8
13,1

64
298
12,7
15,1
9,6

48
213
11,4
16,6
10,9

91,7
112,6
10,9
13,1
9,5

84,1* 116,0
236,0* 493,2
10,7* 19,2
18,5* 22,1
13,1* 18,6

100,8
167,3
18,1
19,6
15,2

92,8
171,0
18,7
19,0
18,4

2001

2002

2003

Rok
2004

2005

2006

2007

109

100

109

108

119

120

137

46
63
211,3

45
55
229,1

34
75
237,7

36
72
270,4

33
86
253,4

38
82
206,6

35
102
288,2

79,3
103,7
19,4
19,2
19,5

94,9
134,2
22,9
20,9
24,6

65,8
171,9
21,8
19,4
22,8

76,6
193,8
25,0
21,5
27,0

66,4
187
21,3
20,4
21,7

59,5
147,1
17,2
15,6
18,1

75,2
213,0
21,0
20,9
21,4

125

135

179

204

197

167

224

Wyszczególnienie
Powierzchnia (tys. ha)
w tym:
– jadalne
– pastewne
Zbiory (tys. ton)
w tym:
– jadalne
– pastewne
Plony (dt/ha)
– jadalne
– pastewne
Zużycie krajowe nasion
pastewnych**

Rok

Wyszczególnienie
Powierzchnia (tys. ha)
w tym:
– jadalne
– pastewne
Zbiory (tys. ton)
w tym:
– jadalne
– pastewne
Plony (dt/ha)
– jadalne
– pastewne
Zużycie krajowe nasion
pastewnych**

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

115

123

173

163

211

173

216

27
88
235,4

28
95
277,2

44
129
359,6

37
126
343,3

35
176
457,0

40
133
349,0

53
163
452,4

56,4
179,0
20,5
20,6
20,8

59,9
217,3
22,5
20,8
23,2

87,5
272,1
20,8
19,7
22,0

83,8
259,5
21,1
21,4
21,1

71,9
385,1
23,2
24,7
22,9

74,1
274,9
21,8
21,3
22,0

104,7
347,7
22,4
21,7
22,6

195

229

284

260

398

278

333

* średnie z lat 1981-1985

** lata

gospodarcze 2001/02-2013/14

Źródło: Obliczenia własne na podstawie: GUS 1956, s. 131; GUS 1978, s. 192-193, 210,
223; GUS 1992, s. 210, 217; GUS 2005, s. 260, 267, 269, 255, 261, 263; GUS 2012, s. 185,
191, 194; GUS 2015, s. 161, 169-170; IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW 2006, nr 19, s. 23;
2008, nr 23, s. 23; 2013, nr 33, s. 19; 2015, nr 37, s. 22.
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Wprowadzenie dopłat do kwalifikowanego materiału siewnego przez Agencję
Rynku Rolnego i płatności obszarowej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poprawia opłacalność uprawy roślin strączkowych i powoduje
wzrost powierzchni ich uprawy.
W 1990 roku uzyskano najwyższy zbiór nasion, na który złożyła się dość duża
powierzchnia uprawy strączkowych oraz względnie wysoki plon. Zarówno wcześniej jak i później nie uzyskiwano już tak wysokiego zbioru, pomimo wzrostu
plonów z ha.
Plony roślin strączkowych należy uznać za niskie; zarówno jadalnych jak i pastewnych. W ostatniej dekadzie wprawdzie odnotowuje się wyraźniejszy postęp
w plonowaniu roślin strączkowych, ale nie jest to na tyle duży, żeby zachęcał do
ich uprawy na szerszą skalę. Duży wpływ na wysokość uzyskiwanych plonów miał
przebieg warunków pogodowych oraz występowanie groźnych chorób, takich jak
askochytoza w bobiku powodowana przez grzyba Ascochyta fabae, czy antraknoza w łubinach powodowana przez grzyba Colletotrchum gloeosporioides [Podleśny,
Księżak 2009, s. 116]. Obserwuje się wyższe plony wśród roślin pastewnych, niż
konsumpcyjnych, chociaż zdarzają się i sytuacje odwrotne. Odmiany jadalne reagują na suszę mniejszym obniżeniem plonu nasion, niż odmiany pastewne.
Ponieważ plony z roku na rok ulegają zmianie, aby ustalić tendencje i tempo
zmian plonów posłużono się średnimi wieloletnimi z lat 1950-1955 i 2006-2010
[Kapusta 2013, s. 54]. Stwierdzono, że plony strączkowych jadalnych wzrosły
w tym okresie z 9,9 do 19,7 dt/ha, tj. o 98,0%, natomiast pastewnych z 9,2 do
20,8 dt/ha, tj. o 126,1%, czyli więcej niż strączkowych jadalnych. W tym samym
czasie zbiory nasion strączkowych na 1 mieszkańca zmniejszyły się: jadalnych
z 4 do 2 kg, a pastewnych z 18 do 5 kg. Jedną z przyczyn niskiego postępu w plonowaniu roślin strączkowych jadalnych jest duże rozdrobnienie uprawy. Spis Powszechny z 2010 r. wykazał, że ich uprawą zajmowało się 29,1 tys., tj. 2,0% gospodarstw prowadzących zasiewy [GUS 2011, s. 44-47]. W 1 gospodarstwie sektora
prywatnego w zajmującym się uprawą strączkowych jadalnych powierzchnia ich
uprawy wynosiła średnio 1,49 ha, natomiast w gospodarstwach sektora publicznego 11,79 ha.
Zużycie krajowe pastewnych nasion strączkowych jest każdorazowo większe
od produkcji z wyjątkiem 2014 r.
Według Szpunar-Krok [2011, s. 149-150] efekty uprawy roślin strączkowych
w siewie czystym i mieszanek strączkowo-zbożowych zależą od warunków pogodowych. Mieszanki zbożowo-strączkowe plonowały wyżej i bardziej wiernie
w porównaniu do roślin strączkowych w siewie czystym. O wielkości plonu mieszanek decydował głównie poziom plonowania w nich roślin zbożowych. Z kolei
rośliny strączkowe w siewie czystym były lepszym przedplonem dla zbóż następ-
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czych w porównaniu do mieszanek strączkowo-zbożowych. Rachunek ekonomiczny i energetyczny wykazuje zbliżoną efektywność uprawy roślin strączkowych w siewie czystym i ich mieszanek z jęczmieniem jarym na glebie kompleksu
pszennego dobrego. Na glebie kompleksu żytniego dobrego uprawa mieszanek
zbożowo-strączkowych była bardziej efektywna, w porównaniu do roślin strączkowych w siewie czystym.
Według Fordonskiego i Łapińskiej [1997, s. 409] potencjalne możliwości plonowania pastewnych roślin strączkowych w warunkach krajowych są zróżnicowane, i tak np. wynoszą (w dt/ha): dla łubinu 20, bobiku 50, wyki 25, soczewicy,
soi i fasoli 20. Wykorzystanie potencjalnych możliwości produkcyjnych roślin
strączkowych jest małe i zawiera się w przedziale 37-66%.
Tymczasem zwiększenie możliwości plonowania roślin strączkowych i uzyskiwanie większych efektów produkcyjnych pozostaje w ścisłym związku z hodowlą
i wprowadzeniem do uprawy nowych, wartościowych odmian. Jak podają Podleśny i Księżak [2009, s. 116], w 2007 r. w porównaniu z rokiem 1989 liczba zarejestrowanych w Polsce odmian roślin strączkowych powiększyła się z 65 do 96.
Ponad połowa z nich znalazła się w wykazie wybranych odmian OECD, co daje
nie tylko możliwość handlu nimi z rekomendacją tej organizacji, ale świadczy też
pośrednio o ich wartości. Polskie odmiany w tym wykazie stanowią 3%. Największy wzrost liczby odmian zarejestrowanych w Polsce dotyczył grochu (1989 r. –
28, 2007 r. - 42), bobiku (1989 r. – 9, 2007 r. – 33), soi (1989 r. – 3, 2007 r. – 9), wyki
siewnej (1989 r. – 3, 2007 r. – 6) oraz łubinu wąskolistnego (1989 r. – 5, 2007 r.
– 11). W przypadku wyki kosmatej nie było rejestracji nowych odmian, ponieważ prowadzono tylko hodowlę zachowawczą. Do badań i uprawy wprowadzono
nowe, samokończące odmiany bobiku oraz łubinów: żółtego, wąskolistnego i białego. Ponadto wyhodowano wiele wartościowych odmian grochu ogólnoużytkowego i pastewnego. Odmiany te stanowią ok. 50% wszystkich odmian grochu.
Hodowla nowych odmian, to jeden kierunek działania. Ważną rzeczą jest jak
jest rozwinięte nasiennictwo. Powierzchnia plantacji nasiennych roślin strączkowych w 2007 r. zmalała w stosunku do 1990 r. ponad 20-krotnie. Zaniedbania w zakresie produkcji nasiennej zapewne wpływają negatywnie na plonowanie roślin.
3.3. Bilans nasion roślin strączkowych
Bilans nasion strączkowych w latach 2001/02-2013/14 przedstawiono w tabeli 2.
Wynikają z niego następujące tendencje:
 występują wahania w zbiorach i zużyciu nasion strączkowych; najwyższy
zbiór wystąpił w roku 2013/14, zaś najniższy w roku 2006/07,
 import jest każdorazowo większy od eksportu,
 wskaźnik samowystarczalności jest każdorazowo mniejszy od 100,
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ubytki i straty stanowią 1-3% produkcji krajowej,
zużycie krajowe jest każdorazowo większe od produkcji krajowej,
 udział importu oraz eksportu w produkcji krajowej jest stosunkowo niski,
co jest efektem małego obrotu z zagranicą nasionami strączkowych. Dominują obroty nasionami pastewnymi; eksport do Niemiec, Niderlandów
(Holandii) i Hiszpanii, zaś import głównie grochu pastewnego z Czech, Słowacji, Węgier i Ukrainy.
Tabela 2
Bilans nasion roślin strączkowych w Polsce w latach 2000/01-2013/14
(w tys. ton)



Wyszczególnienie

Rok gospodarczy
2000
/2001

2002
/2003

2004
/2005

2005
/2006

2006
/2007

2007
/2008

2008
/2009

2009
/2010

2010
/2011

2011
/2012

2012
/2013

2013
/2014

Przychód
282 210 287 315 231 307 253 248 208 324 344 378
Zbiory
264 193 269 297 207 288 231 222 192 308 324 357
Import
18
17
18
18
24
19
22
26
16
16
20
21
Rozchód
282 210 287 315 231 307 253 248 208 324 344 378
Siew
28
19
18
21
17
22
17
24
28
40
38
32
Spasanie
155 108 189 214 155 209 165 140
80 174 182 228
Spożycie
81
65
69
69
55
69
65
78
92
96
98
95
Ubytki i straty
4
4
5
4
2
3
2
2
2
4
10
9
Eksport
14
14
6
7
2
4
4
4
6
10
16
14
Saldo (E-I)
-4
-3
-12
-11
-22
-15
-18
-22
-10
-6
-4
-7
Wskaźnik Ss
98,5 98,5 95,7 96,4 90,4 95,0 92,8 91,0 93,2 95,1 94,2 94,4
Udział zużycia krajowego
w produkcji(%)
101,5 101,6 104,5 103,7 110,6 105,2 107,8 109,9 107,3 105,2 106,2 105,9
Udział importu w zużyciu
krajowym (%)
6,7
8,7
6,4
5,8 10,5
6,3
9,5 10,7
7,8
4,9
5,8
5,6
Udział eksportu
w produkcji (%)
5,3
7,3
2,2
2,4
1,0
1,4
1,7
1,8
3,1
3,2
4,9
3,9

Źródło: Obliczenia własne na podstawie: GUS 2008, s. 394; GUS 2010, s. 300; GUS 2012, s.
344; GUS 2014, s. 350; GUS 2015, s. 328.

4. Podsumowanie
Rośliny strączkowe posiadają wielorakie zalety: środowiskowe, gospodarcze
i spożywcze (również paszowe). Są uprawiane głównie dla uzyskania nasion o dużej zawartości białka. Białko roślin strączkowych posiada wysoką wartość biologiczną, a poszczególne gatunki roślin dostarczają nam różną ilość i jakość białka.
Ważną rzeczą jest dokonanie właściwego wyboru roślin do uprawy oraz właściwej
technologii. Uzyskiwane niskie efekty produkcyjne (plony) są główną przyczyną
małej powierzchni upraw strączkowych. Nasiona roślin strączkowych są przedmiotem wymiany międzynarodowej. Nasz kraj ma ujemny bilans tych obrotów
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ze zmienną tendencją. Tymczasem w Polsce są możliwości zwiększenia zbioru nasion roślin strączkowych, zarówno jadalnych jak i pastewnych. Aby tak się stało,
zachodzi potrzeba rozwinięcia wielorakich działań organizacyjnych oraz informacyjnych o korzyściach wynikających z uprawy roślin strączkowych. Mając powyższe
przesłanki na uwadze, dla poprawy zainteresowania rolników uprawą roślin strączkowych, Agencja Rynku Rolnego prowadzi dopłaty do kwalifikowanego materiału
siewnego, które z jednej strony zmniejszają koszty produkcji, a z drugiej poprzez
zastosowanie dobrego materiału siewnego wpływają na wzrost plonu i przychodów
rolników. Natomiast Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wprowadziła specjalną płatność obszarową do powierzchni upraw strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych uprawianych w plonie głównym. Po wprowadzeniu
wspomnianych dopłat uwidacznia się umiarkowany wzrost zainteresowania rolników zwiększeniem powierzchni i zbiorów roślin strączkowych.
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STRESZCZENIE

Celem opracowania było przedstawienie: a) podziału, właściwości i roli roślin strączkowych w rolnictwie, b) zmian powierzchni upraw, zbiorów i plonów roślin strączkowych
w latach 1949-2013, c) samowystarczalności Polski w nasionach strączkowych w latach
2001/02-2013/14 w ujęciu ilościowym. Opracowanie powstało w oparciu o literaturę tematu badań zwartą i ciągłą oraz materiały statystyczne GUS z wykorzystaniem metody
porównawczej w formie wertykalnej i bilansowej oraz metody statystycznej.
Pomimo rozlicznych zalet rośliny strączkowe są uprawiane w niewielkiej ilości, chociaż pierwsze lata drugiej dekady XXI w. charakteryzują się wzrostem ich upraw. Jedną
z przyczyn małej ilości uprawy strączkowych są niskie plony i mały postęp w tym zakresie. Stwierdzono zmienne tendencje w uprawie, zbiorach i plonach roślin strączkowych.
W latach 1950-1955 i 2006-2010 plony nasion strączkowych jadalnych wzrosły z 9,9 dt/ha
do 19,7 dt/ha, tj o 98,0%, natomiast pastewnych z 9,2 do 20,8 dt/ha, tj. o 126,1%. Nasiona
roślin strączkowych są przedmiotem obrotu handlowego z zagranicą i pomimo niskich
obrotów Polska ma bilans ujemny.
FRANCISZEK KAPUSTA
THE ROLE OF LEGUME IN POLISH AGRICULTURE

Keywords: legume seeds, trends, developments, cultivation, harvest yields, trade
SUM M A RY

The aim of the study was to present: a) the distribution, properties and role of legumes
in agriculture, b) changes in crop area, harvest and yields of leguminous plants in the years
1949-2013, c) self-sufficiency of legume seeds in the years 2001/02-2013/14. Development
is based on research literature of the topic both compact and continuous and statistical
materials of GUS using the comparative method in the form of vertical and balance sheet
and statistics.
Despite many advantages of legumes they are grown in small quantities, although the
first years of the second decade of the twenty-first century are characterized by the growth
of their crops. One reason for the small amount of cultivation of legumes are low yields
and little progress in changing them. It was found changing trends in the cultivation, harvesting and crop of legumes. In the years 1950-1955 and 2006-2010 yields of edible seeds
of legumes increased from 9.9 dt / ha to 19.7 dt/ha, i.e. by 98.0%, while the fodder from
9.2 to 20.8 dt/ ha, i.e. by 126.1%. Pulses are the subject of trade with foreign countries, and
despite the low turnover Poland has a negative trage balance
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1. Wstęp
Odczyn gleby i stan jej zasobności w fosfor, potas i magnez mają bardzo ważne znaczenie w kształtowaniu zrównoważonej produkcji roślinnej. Odczyn gleby
wpływa na zawartość i stopień przyswajalności składników pokarmowych dla roślin, zarówno makro jak i mikroelementów [Filipek i in. 2015, 1]. Fosfor, potas
i magnez są podstawowymi składnikami odżywczymi roślin, niezbędnymi do ich
prawidłowego rozwoju. W produkcji roślinnej istotne jest, aby gleby były zasobne
na odpowiednim poziomie we wszystkie te składniki [Jadczyszyn i in. 2010, 4].
Niekorzystny jest zarówno niedostateczny, jaki i nadmierny poziom zasobności
gleb. Jeśli bowiem w glebie występuje niedobór jakiegoś składnika, a innych jest
wystarczająca ilość lub nawet nadmiar, to ich działanie jest ograniczone tym, którego jest za mało (zgodnie z prawem minimum Liebiga, które mówi, że wysokość
plonów roślin zależy od składnika pokarmowego występującego w glebie w najmniejszej ilości w stosunku do potrzeb danej rośliny) [Liebiga …, 6]. Z kolei, jeśli
w glebie występuje zbyt duża ilość danego składnika, to wzrasta niebezpieczeństwo jego strat, co wywołuje negatywne skutki ekonomiczne i może stanowić zagro1 Wkład pracy: Stefan Pietrzak – 60 %, Justyna Fila – 20 %, Katarzyna Radtke – 20 %.
2 Badania zrealizowano w ramach projektu: „Self-evaluation and risk analysis by farmers con-

cerning losses of nutrients and low cost remedial measures” sfinansowanego przez fundację Baltic
Sea 2020.
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żenie dla środowiska [Gaj 2013, 3]. Tak więc, ze względów gospodarczych jak i środowiskowych istotne jest, aby odczyn gleb użytkowanych rolniczo oraz ich zasobność kształtowały się na optymalnym poziomie. Jest to szczególnie ważne w aspekcie
ochrony jakości wód, w tym Morza Bałtyckiego. Morze to, na skutek doprowadzania
do niego nadmiernych ilości składników odżywczych, stało się akwenem silnie zeutrofizowanym. Eutrofizacja wywołuje wiele niekorzystnych zmian w morskiej florze
i faunie (jest uważana za najważniejszy problem środowiskowy Bałtyku) i powoduje
duże straty społeczne i ekonomiczne [Forsberg 1991, 2]. Dlatego też w regionie Morza Bałtyckiego, w tym w Polsce, potrzebne jest podejmowanie różnych działań, mających na celu ograniczenie zrzutów składników biogennych do jego wód. W szczególności do działań tych zaliczyć należy ograniczenie rozproszenia związków azotu
i fosforu ze źródeł rolniczych, jako że rolnictwo należy do głównych generatorów
składników biogennych wprowadzanych do Bałtyku [Przeciwdziałanie… 2016, 12].
W Polsce, której obszar w 99,7% leży w zlewni Morza Bałtyckiego, do przedsięwzięć,
które niewątpliwie przyczyniłyby się do zmniejszenia presji wywieranej przez rolnictwo na ten akwen, zaliczyć można regulację odczynu gleb oraz racjonalizację
nawożenia na podstawie badania kwasowości gleb i jej zasobności w fosfor, potas
i magnez. Zagadnienie to poddano analizie – jako studium przypadku, na podstawie
wyników badań przeprowadzonych w gospodarstwach położonych w dwóch regionach Polski, w zakresie dotyczącym pH oraz zawartości P, K, Mg w glebach użytków
rolnych należących do tych gospodarstw. W ramach badań rozpatrywano następujący problem badawczy: Jakie są rzeczywiste potrzeby działań w zakresie poprawy
odczynu gleby i jej zasobności w objętych badaniami gospodarstwach, w aspekcie
kształtowania w nich zrównoważonej produkcji roślinnej?
Celem badań było przeprowadzenie syntetycznej oceny stanu zakwaszenia i zasobności gleb w przykładowo wybranych gospodarstwach położonych w dwóch
regionach Polski i opracowanie na tej podstawie zaleceń optymalizujących gospodarkę nawozową w tych gospodarstwach, a pośrednio na reprezentowanym przez
nie obszarze.

2. Materiał i metody
Badania próbek glebowych przeprowadzono w 2013 r. w 50 gospodarstwach. Gospodarstwa te położone były po połowie w województwach pomorskim (na terenie
16 powiatów) i mazowieckim (na terenie 4 powiatów typowo rolniczych). Średnia
powierzchnia gospodarstw w województwie pomorskim wynosiła 26,9 ha (od 7,3
do 52,8 ha), a w województwie mazowieckim 38,6 ha (od 12,0 do 100,0 ha). Badaniom poddano łącznie 429 próbek gleby z gospodarstw położonych w każdym
z tych województw. Próbki gleby do badań pobierano laską glebową z wierzchniej
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warstwy 0-20 cm. Oznaczano w nich:
 skład granulometryczny metodą dyfrakcji laserowej (w glebach mineralnych);
 pH potencjometrycznie w 1 mol KCl;
 zawartość przyswajalnego fosforu, potasu i magnezu, metodami: P i K
w glebach mineralnych metodą Egnera-Riehma – odpowiednio wg norm
PN-R-04023:1996 [10] i PN-R-04022:1996 [9]; Mg – metodą Schachtschabla zgodnie z normą PN-R-04020:1994 [8]; P, K i Mg w glebach organicznych w wyciągu 0,5 mol HCl·dm–3wg normy PN-R-04024:1997 [11].
W oparciu o wyniki oznaczeń składu granulometrycznego, analizowane gleby
mineralne sklasyfikowano wg kategorii agronomicznych na: bardzo lekkie (do 10%
cząstek spławianych o średnicy <0,02 mm), lekkie (11-20% cząstek spławianych),
średnie (21-35% cząstek spławianych) i ciężkie (> 35% cząstek spławianych).
Ocenę odczynu gleby przeprowadzono według klasyfikacji stosowanej w tym
celu w Polsce – w tabeli 1. Do oceny zasobności gleb w przyswajalne makroelementy: P, K i Mg wykorzystano kryteria podane w normach: PN-R-04023, PN-R04022, PN-R-04020, PN-R-04024.
Tabela 1
Ocena odczynu gleby
Zakres pH KCl

Odczyn

≤4,5

bardzo kwaśny

(4,5-5,5>

kwaśny

(5,5-6,5>

lekko kwaśny

(6,5-7,2>

obojętny

> 7,2

zasadowy

3. Wyniki badań i dyskusja
Poddane badaniom próbki gleb mineralnych z gospodarstw z poszczególnych województw charakteryzowały się swoistą odrębnością ze względu na skład granulometryczny (decydujący w dużym stopniu o ich fizycznych i chemicznych właściwościach).W tym zakresie, aczkolwiek zarówno w województwie pomorskim
jak i mazowieckim dominowały gleby reprezentujące kategorie agronomiczne
lekką i średnią, to ich udział w wymienionych kategoriach był znacząco mniejszy
w pierwszym z tych województw, w porównaniu z drugim – rysunek 1. Odwrotna
sytuacji wystąpiła w odniesieniu do gleb kategorii ciężkiej.
Zarazem gleby użytków rolnych w gospodarstwach z województwa pomorskiego jak i mazowieckiego odznaczały się odmiennością pod względem odczynu
(i potrzeb w zakresie wapnowania) oraz stanu ich zasobności w fosfor, potas i magnez – rysunki 2-6.
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Rysunek 1
Udział gleb w gospodarstwach z województw pomorskiego i mazowieckiego
w różnych kategoriach agronomicznych

Źródło: Opracowanie własne.

Rozkład odczynu gleb w gospodarstwach z województw
pomorskiego i mazowieckiego

Źródło: Opracowanie własne.

Rysunek 2
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Rozkład potrzeb wapnowania gleb w gospodarstwach
z województw pomorskiego i mazowieckiego
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Rysunek 3

Źródło: Opracowanie własne.

Rozkład zasobności gleb w fosfor w gospodarstwach
z województw pomorskiego i mazowieckiego

Źródło: Opracowanie własne.

Rysunek 4
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Rozkład zasobności gleb w potas w gospodarstwach
z województw pomorskiego i mazowieckiego

Rysunek 5

Źródło: Opracowanie własne.

Rozkład zasobności gleb w magnez w gospodarstwach
z województw pomorskiego i mazowieckiego

Źródło: Opracowanie własne.

Rysunek 6
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Gleby gospodarstw z woj. pomorskiego charakteryzowały się:
 wysoce niekorzystnym odczynem (około 65% przebadanych próbek gleb
charakteryzowało się odczynem bardzo kwaśnym lub kwaśnym) i dużym
zapotrzebowaniem na wapń;
 dużymi niedoborami przyswajalnych form fosforu (ponad 53% testowanych próbek zaszeregowano do klas o bardzo niskiej i niskiej zasobności);
 bardzo dużymi niedoborami przyswajalnych form potasu (szczególnie dotyczy to gleb torfowych) (około 71% próbek sklasyfikowano, jako „nisko”
lub „bardzo nisko” zasobne w K);
 znacznym deficytem magnezu (zasobność w magnez ponad 42% wszystkich
analizowanych gleb była bardzo niska bądź niska);
z kolei gleby występujące w gospodarstwach z woj. mazowieckiego wyróżniały się:
 niezadowalającym, ale jednak w dużej części poprawnym odczynem (koło
29% przebadanych próbek gleb posiadało odczyn obojętny) bądź tolerowanym (tzn. lekko kwaśnym – ok. 35% próbek);
 dość dobrą, niekiedy nawet nadmierną zasobnością w fosfor (gleby z ponad 60% próbek zaliczone zostały do klas o wysokiej i bardzo wysokiej
zasobności w fosfor, a tylko niecałe 19% do klas o bardzo niskiej i niskiej
zasobności);
 przeciętną zasobnością w potas (ponad 68% próbek gleb odznaczało się co
najmniej średnim poziomem zasobności potasu);
 dobrym stanem nagromadzenia magnezu (jednie w glebie z 3,3% populacji próbek stwierdzono „niski” bądź „bardzo niski” stan nagromadzenia magnezu).
Ogólnie można stwierdzić, że w wielu gospodarstwach poziom zakwaszenia
gleb użytków rolnych oraz ich zasobność w makroskładniki odbiegały od optymalnego stanu. Niewątpliwie powodowało to niekorzystne skutki produkcyjne
i środowiskowe. W tym kontekście zauważyć należy, że w przypadku występowania niekorzystnego pH gleby znacznie zmniejsza się przyswajalność niektórych
składników pokarmowych, w tym azotu i fosforu. Wpływa to negatywnie na rozwój i plonowanie roślin – tabela 2, oraz zwiększa rozproszenie w środowisku tych
składników [Filipek i in. 2015, 1].
Taki sam skutek wywołuje niewłaściwa zasobność gleb w przyswajalne formy
fosforu, potasu i magnezu objawiająca się niedoborem lub nadmiarem tych składników. W warunkach niedostatecznej ilości makroelementów w glebie zmniejsza się
jej urodzajność, a przez to jakość i ilość zbieranych upraw. W przypadku zbyt dużego
nagromadzania (akumulacji) składników nawozowych w glebie zachodzi niebezpieczeństwo ich strat (i związanych z nimi niekorzystnych następstw środowiskowych).
Odnosi się to zwłaszcza do fosforu, który spłukiwany z gleb może przedostawać się
do wód powierzchniowych i powodować ich eutrofizację [Pietrzak in. 2013, 7].
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Współczynnik utraty plonu w zależności od zakresu pH gleb
Zakres pH

Współczynnik utraty
plonu, %

<4,5

25

Kwaśne

4,6–5,5

15

Lekko kwaśne

5,6–6,5

5

Obojętne

6,6–7,2

1

Zasadowe

>7,2

2

Ocena zakwaszenia gleb
Bardzo kwaśne

Tabela 2

Źródło: [Kopiński, Nieróbca, Ochal 2013, 5 na podstawie
opracowania Grzebisza i in., 2005].

3. Podsumowanie
Testy glebowe przeprowadzone w 50 gospodarstwach położonych w województwach pomorskim i mazowieckim wykazały, że istnieją w nich duże możliwości
zoptymalizowania produkcji roślinnej. W przypadku gospodarstw z woj. pomorskiego testy te ujawniły, że na bardzo dużym areale należących do nich użytków
rolnych istnieje potrzeba uregulowania odczynu gleb (przeprowadzenie wapnowania) oraz zracjonalizowanie nawożenia w dostosowaniu do potrzeb pokarmowych uprawianych roślin. W odniesieniu do gospodarstw z woj. mazowieckiego
stwierdzono na podstawie przeprowadzonych analiz, że występujące na ich terenie gleby uprawne charakteryzują się stosunkowo korzystnym odczynem i zawartością P, K i Mg. Jak można sądzić, w tych gospodarstwach stosowane praktyki
postępowania w zakresie utrzymania poprawnego odczynu gleb i ich zasobności
w podstawowe makroelementy, nie wymagają radykalnych działań naprawczych,
a raczej o charakterze doskonalącym je (korygującym). Powinny one doprowadzić
do poprawy odczynu gleb na działkach z niekorzystnym pH oraz do zwiększenia
zawartości P, K i Mg w glebach, w których jest ich za mało. Zarazem powinny one
wyeliminować nieuzasadnione stosowanie nadmiernie dużych dawek nawozów,
zwłaszcza w sytuacjach, gdy gleby są bardzo zasobne w składniki odżywcze. Dotyczy to zwłaszcza zasilania gleb w fosfor.
Odnotowano, że w obydwu grupach gospodarstw w każdym z województw
znajdowały się takie, w których odczyn oraz zasobność gleb znajdowały się na odpowiednim poziomie. Pożyteczne byłoby wykorzystanie doświadczeń właścicieli
tych gospodarstw w zakresie prowadzenia zrównoważonej produkcji roślinnej
w pracy doradców rolnych.
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STEFAN PIETRZAK, JUSTYNA FILA, KATARZYNA RADTKE
KSZTAŁTOWANIE SIĘ ODCZYNU ORAZ ZASOBNOŚCI GLEB W WYBRANYCH
GOSPODARSTWACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO I POMORSKIEGO

Słowa kluczowe: odczyn gleb, zasobność gleb w P, K i Mg, gospodarstwa rolne
w województwach pomorskim i mazowieckim
STRESZCZENIE

W pracy przedstawiono wyniki badań odczynu gleb i ich zasobności w fosfor, potas
i magnez przeprowadzonych w 2013 r. w 50 gospodarstwach położonych w województwach pomorskim i mazowieckim. Wykazano, że gleby użytków rolnych tych gospodarstw
w dużym stopniu charakteryzowały nieodpowiednim stanem ze względu na poziom zakwaszenia oraz zawartość makroelementów. Stwierdzono, że istnieją w nich duże możliwości zoptymalizowania produkcji roślinnej poprzez poprawę właściwości gleb w zakresie ocenianych wskaźników.

STEFAN PIETRZAK, JUSTYNA FILA, KATARZYNA RADTKE
SOIL ACIDIFICATION AND FERTILITY STATUS IN SELECTED FARMS
IN MAZOWIECKIE AND POMORSKIE VOIVODSHIPS

Keywords: soil reaction, soil abundance in P, K and Mg, farms in Pomorskie and Mazowieckie voivodships
SUM M A RY

The paper presents the results of research on soil reaction and their abundance of phosphorus, potassium and magnesium, conducted in 2013 in 50 farms situated in Pomorskie
and Mazowieckie voivodeships. The study shows that the soil of agricultural land of these
farms were largely characterized by inadequate state due to level of acidity and the content
of macronutrients. It was found that exist great possibilities of optimizing the plant production by improving soil properties in the range of evaluated indicators.
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1. Wstęp
W trosce o zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego obywateli i dla wspierania
zrównoważonego rolnictwa prowadzonego w zgodzie z wymogami ochrony środowiska i sprzyjającego rozwojowi obszarów wiejskich znowelizowano ustawę z dnia
11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Obecny ustrój rolny budzi liczne wątpliwości natury prawnej. Krytyczne uwagi co do wprowadzonych przepisów
wiążą się przede wszystkim z wyłączeniem z katalogu nabywców gruntów rolnych
innych podmiotów oprócz rolników indywidualnych. Podkreślenia wymaga fakt,
że zaproponowane rozwiązanie spowodowało gwałtowny spadek zainteresowania
nieruchomościami rolnymi, a w konsekwencji spadek ich wartości [Łyszyk 2016].
Zamierzeniem ustawodawcy nie było jednak blokowanie obrotu ziemią rolną,
a wykluczenie nadmiernej koncentracji gruntów. W uzasadnieniu do nowelizacji
ustawy wskazuje się, że zagrożenie wzmożonego zainteresowania nabywców z innych krajów Unii Europejskiej, zwłaszcza tych, gdzie ceny ziemi rolnej są znacznie wyższe niż w Polsce oraz gdzie istnieją silne bariery prawne uniemożliwiające
nabycie ziemi rolnej, spowodowało wprowadzenie licznych zmian związanych
z reglamentacją transakcji, których przedmiotem są nieruchomości rolne. Projektowana ustawa zmierza do ochrony ziemi rolniczej w Polsce przed jej spekula1 Wkład pracy: Agnieszka Wojcieszak – 50%, Monika Wojcieszak – 50%.
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cyjnym wykupywaniem przez osoby krajowe i zagraniczne, które nie gwarantują
zgodnie z interesem społecznym wykorzystania nabytej ziemi na cele rolnicze
[Uzasadnienie 2016, 1].
Upływ okresu ochronnego na zakup polskiej ziemi rolnej przez cudzoziemców,
gwarantowany przez ust. 4.2. załącznika XII do Aktu przystąpienia, spowodował
powstanie realnego zagrożenia przed nagminnym wykupywaniem nieruchomości rolnych. Słuszne dążenie do ochrony rolników indywidualnych wpłynęło m.in.
na obecny krąg osób uprawnionych, którym przysługuje prawo pierwokupu do
nieruchomości rolnych.
Istotne novum wprowadzone przez ustawodawcę stanowi poszerzenie uprawnień Agencji Nieruchomości Rolnych (zwanej dalej: ANR) w kwestii związanej
chociażby z posiadaniem ustawowego prawa pierwokupu udziałów i akcji sprzedawanej spółki, która jest właścicielem nieruchomości rolnej [Łyszyk 2016].
Podejmując próbę analizy nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
zaprezentowane zostaną rozważania na temat zmian w zakresie procedury nabycia nieruchomości rolnej. Główne założenia niniejszej pracy skupiać się będą na
przedstawieniu ograniczeń obrotu nieruchomościami rolnymi, wprowadzonych
przez znowelizowaną ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego.

2. Nabycie nieruchomości
Obecne zasady kształtowania ustroju rolnego państwa zmierzają do poprawy
struktury obszarowej gospodarstw rolnych, przeciwdziałania nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych, zapewnienia prowadzenia działalności rolnej
w gospodarstwach rolnych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach. Powyższe
cele przyświecają ochronie gospodarstw rodzinnych przed ich sprzedażą2.
Ochrona żywotności gospodarstw rodzinnych wiąże się ze sporą ingerencją
państwa w prawo własności. Podyktowane jest to obawą przed wykupem nieruchomości przez podmioty dążące do koncentracji nieruchomości rolnych. Wprowadzone ograniczenia dotyczące nieruchomości rolnych widoczne są przede
wszystkim w odniesieniu do możliwości ich nabywania.
Zgodnie z art. 2 pkt. 2 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego przez nabycie
nieruchomości rolnej należy rozumieć przeniesienie własności nieruchomości
rolnej lub nabycie własności nieruchomości rolnej w wyniku dokonania czynności prawnej lub orzeczenia sądu albo organu administracji publicznej, a także
innego zdarzenia prawnego.
2 Zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego za gospodarstwo rodzinne uważa się gospodarstwo rolne prowadzone przez rolnika indywidualnego, w którym łączna powierzchnia użytków rolnych jest nie większa niż 300 ha.
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Biorąc pod uwagę przywołany przepis należy stwierdzić, że definicja nabycia
nieruchomości rolnej jest bardzo szeroka. Wiąże się nie tylko ze sprzedażą, ale
także przeniesieniem własności w wyniku dokonania innych czynności prawnych
lub orzeczenia sądu albo organu administracji publicznej. Ponadto, przepisy ustawy dotyczące nabycia nieruchomości rolnej stosuje się również odpowiednio do
nabycia użytkowania wieczystego nieruchomości rolnej albo udziału lub części
udziału w użytkowaniu wieczystym nieruchomości rolnej, udziału lub części
udziału we współwłasności nieruchomości rolnej.
Należy zatem uznać, że nabycie nieruchomości odnosi się do wielu tytułów
prawnych będących podstawą do władania gruntem.
2.1. Nabywca nieruchomości
W zakresie zmian w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego (zwanej dalej:
u.k.u.r.) przewiduje się, że nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie
rolnik indywidualny. Zgodnie z art. 6 ust. 1 u.k.u.r. za rolnika indywidualnego
uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna
powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje
rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest
położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.
Ustawa precyzyjnie określa także wymagania dotyczące posiadania udokumentowanych kwalifikacji rolniczych oraz co najmniej pięcioletniego stażu pracy
w rolnictwie (art. 6 ust.2 u.k.u.r.). Niespełnienie któregokolwiek ze wskazanych
elementów uniemożliwia nabycie nieruchomości rolnych.
Należy zauważyć, że jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma
wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. Wydaje się, że takie rozwiązanie
jest słuszne i zasługuje na aprobatę. Przeciwne postanowienie prowadziłoby do
problemów natury praktycznej. Rzadko bowiem zdarza się, aby oboje małżonkowie posiadali odpowiednie kwalifikacje rolnicze. Wobec czego, należy stwierdzić,
że powyższy przepis jest właściwy.
Uściślenie definicji rolnika indywidualnego budzi liczne obawy i zastrzeżenia. Przede wszystkim, spod kręgu osób ubiegających się o nabycie nieruchomości rolnej wykluczone zostały osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. To wyłączenie stanowi naruszenie zasady swobody
działalności gospodarczej w aspekcie podmiotowym. Ustawodawca sprowadzając definicję rolnika indywidualnego do osoby fizycznej, pominął możliwość
ubiegania się o nabycie nieruchomości rolnych zarówno przez osobowe spółki
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prawa handlowego jak i kapitałowe. To z kolei przełożyło się na spadek zainteresowania nieruchomościami rolnymi, a w konsekwencji spadek ich wartości.
[Łyszyk 2016].
Podkreślenia wymaga fakt, że zasada stwarzająca możliwość nabywania nieruchomości rolnych po stronie rolników indywidualnych nie ma charakteru bezwzględnego. Ustawodawca przewidział w tym zakresie szereg odstępstw (zarówno
o charakterze podmiotowym i przedmiotowym).
Przede wszystkim dotyczą one osób bliskich zbywcy (zstępni, wstępni, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa), jednostek samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa
lub działającej na jego rzecz Agencji, osób prawnych działających na podstawie
przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz
o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.
Wypada wspomnieć, że ograniczenia w zakresie nabywania nieruchomości
rolnych wyłączone są także w stosunku do zdarzeń prawnych takich jak dziedziczenie oraz zapis windykacyjny, orzeczeń sądowych wydanych w postępowaniu
egzekucyjnym, czy też na podstawie art. 151 lub art. 231 k.c. [Kondratowska 2016,
4]. Jednocześnie trzeba zaznaczyć, że ANR może w powyższych przypadkach złożyć stosowne oświadczenie, na skutek którego sama nabędzie własność nieruchomości za kwotę odpowiadającą równowartości tego gruntu.
Nabycie nieruchomości przez inne podmioty niż wyżej wskazane, wymaga
uzyskania zgody Prezesa ANR, wyrażonej w drodze decyzji administracyjnej wydanej na wniosek. Wniosek może złożyć zbywca jeżeli wykaże, że nie było możliwości przeniesienia własności nieruchomości na rzecz ww. podmiotów, natomiast
nabywca daje rękojmie należytego prowadzenia działalności rolniczej, jak również w wyniku nabycia nie dojdzie do nadmiernej koncentracji gruntów rolnych.
Przepisy umożliwiają również złożenie wniosku przez osobę fizyczną, która posiada kwalifikacje rolnicze albo której pod warunkiem uzupełnienia kwalifikacji zawodowych przyznano pomoc przez ARiMR w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i 2014-2020, a termin na uzupełnienie
tych kwalifikacji jeszcze nie upłynął. Ponadto, osoba taka powinna dać rękojmię
należytego prowadzenia działalności rolniczej, oraz złożyć oświadczenie o zobowiązaniu się do zamieszkiwania w okresie 5 lat od dnia nabycia nieruchomości
na terenie gminy, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych, która wejdzie w skład tworzonego gospodarstwa rodzinnego. Dokumenty
potwierdzające wskazane wymogi stanowią załącznik do umowy, w wyniku której
następuje przeniesienie własności nieruchomości rolnej.
Rezultatem wprowadzonych rozwiązań jest zapewnienie całkowitej ingerencji
i kontroli ANR w obrót nieruchomościami rolnymi.
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W uzasadnieniu do ustawy wskazuje się, że nowe rozwiązania mają na celu
przeciwdziałanie spekulacyjnemu wykupywaniu nieruchomości rolnych i zagwarantowaniu ich wykorzystania na cele rolnicze [Uzasadnienie 2016, 2].
Wydaje się, że wprowadzone rozwiązanie nie jest jednak właściwe. Po pierwsze, ogranicza możliwość nabywania nieruchomości przez obywateli, a przecież
założeniem wprowadzonych zmian było zapewnienie ochrony ziemi rolnej przed
wykupowaniem jej przez cudzoziemców. Po drugie, reforma ustroju rolnego pozostaje w sprzeczności z art. 20 i art. 22 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
nie tylko w odniesieniu do ograniczania nabywania nieruchomości rolnych
przez osoby prawne, ale również w odniesieni do regulacji pozwalających na wykup przez ANR nieruchomości rolnej pozostającej we władaniu osoby prawnej
w przypadku zmian strukturalnych [Kondratowska 2016, 6].
Myśląc o zmianach strukturalnych należy pochylić się przede wszystkim
nad zagadnieniem związanym z łączeniem, podziałem i przekształceniem spółek
prawa handlowego (z uwagi na zawiłość problematyki skoncentrowano się nad
zagadnieniem związanym z połączeniem spółek). Zgodnie z nowelizacją ustawy
w przypadku łączenia spółek, które dokonywane jest na podstawie orzeczenia
sądu rejestrowego wymagane będzie uzyskanie zgody prezesa ANR. Uzyskanie
tej zgody będzie możliwe tylko wtedy, gdy w toku prowadzonego postępowania
okaże się, że nie było możliwości nabycia nieruchomości rolnych tej spółki przez
rolnika indywidualnego, jednostkę samorządu terytorialnego, Skarb Państwa lub
ANR [Łyszyk 2016].
Rodzi to dodatkowe komplikacje związane ze złożeniem oświadczenia o rękojmi należytego prowadzenia działalności rolniczej, a nadto spółka przejmująca ma
obowiązek udowodnienia, że nabycie nieruchomości nie spowoduje koncentracji. Co więcej, nawet jeżeli Prezes ANR wyrazi zgodę na nabycie nieruchomości
i dojdzie do połączenia spółek, to na spółce przejmującej będzie ciążył kolejny
obowiązek związany ze złożeniem oświadczenia o zobowiązaniu się do prowadzenia gospodarstwa rolnego, w którego skład weszła nabywana nieruchomość, przez
okres dziesięciu lat.
W praktyce, proces łączenia spółek ulegnie zdecydowanemu wydłużeniu,
nie gwarantując przy tym, że dojdzie on do skutku. Można bowiem wyobrazić
sobie sytuacje, w której Prezes ANR nie wyrazi zgody na przeniesienie własności
nieruchomości rolnej na spółkę przejmującą.
Kolejne ograniczenie w swobodzie wykonywania działalności gospodarczej
stanowi prawo pierwokupu udziałów i akcji w spółce prawa handlowego na rzecz
ANR. Jest to daleko idące rozwiązanie. Ingerencja władzy publicznej jest na tyle
silna, że ANR będzie dysponowała prawem pierwokupu udziałów lub akcji takiej
spółki w sytuacji, gdy sprzedawana spółka będzie władała nieruchomością rolną.
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Ponadto, Agencji przed nabyciem udziałów i akcji w spółce prawa handlowego,
która jest właścicielem nieruchomości rolnej, przysługuje prawo przeglądania
ksiąg i dokumentów spółki oraz żądania od spółki informacji dotyczących obciążeń i zobowiązań nieujętych w księgach i dokumentach.
Podobnie sytuacja kształtuje się w przypadku zmiany wspólnika w spółce prawa handlowego. Spółka osobowa jest obowiązana powiadomić Agencję o zmianie
bądź przystąpieniu nowego wspólnika do tej spółki w terminie miesiąca od dnia
dokonania czynności prawnej, w wyniku której nastąpiła zmiana bądź przystąpienie wspólnika. Do powiadomienia dołącza się wypis z ewidencji gruntów i budynków każdej nieruchomości rolnej stanowiącej własność spółki.
Zgodnie z art. 3b ust. 1 u.k.u.r. Agencja działająca na rzecz Skarbu Państwa
może złożyć oświadczenie o nabyciu tej nieruchomości za zapłatą równowartości
pieniężnej odpowiadającej jej wartości rynkowej. Agencja ustala równowartość
pieniężną przy zastosowaniu sposobów ustalania wartości nieruchomości przewidzianych w przepisach o gospodarce nieruchomościami. W terminie miesiąca od
dnia otrzymania oświadczenia Agencji o nabyciu nieruchomości rolnej, Spółka
może wystąpić do sądu o ustalenie równowartości pieniężnej wartości rynkowej
nieruchomości nabywanej przez Agencję.
Należy dodać, że oświadczenie o nabyciu nieruchomości za zapłatą równowartości pieniężnej przy zmianie wspólnika nie znajdzie zastosowania w dwóch
sytuacjach. Po pierwsze, gdy zamiast dotychczasowego wspólnika wspólnikiem
staje się osoba jemu bliska. Po drugie, gdy nowym wspólnikiem staje się osoba
bliska któregokolwiek ze wspólników.
Niezależnie od tego czy nabywcą nieruchomości rolnej będzie rolnik indywidualny czy osoba, na której nabycie zgodę wyraziła ANR (tak jak wskazane wyżej
spółki prawa handlowego) nabywca zawsze jest obowiązany prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez okres co
najmniej dziesięciu lat od dnia nabycia przez niego prawa do tej nieruchomości,
a w przypadku osoby fizycznej prowadzić to gospodarstwo osobiście.
Na zakończenie rozważań związanych z osobą nabywcy nieruchomości rolnych, nie sposób nie wspomnieć o pozycji ANR. Tak jak już zostało to wcześniej
podkreślone, kompetencje ANR obejmują nie tylko nadzór i kontrolę nad zasadami obrotu nieruchomościami rolnymi, ale wiążą się również z uprawnieniami
do ich nabywania. W świetle art. 4 u.k.u.r. jeżeli nabycie nieruchomości rolnej
następuje w wyniku: zawarcia umowy innej niż umowa sprzedaży, jednostronnej czynności prawnej, orzeczenia sądu, organu administracji publicznej albo
orzeczenia sądu lub organu egzekucyjnego wydanego na podstawie przepisów
o postępowaniu egzekucyjnym, innej czynności prawnej lub innego zdarzenia
prawnego, w szczególności – zasiedzenia nieruchomości rolnej, dziedziczenia
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oraz zapisu windykacyjnego, którego przedmiotem jest nieruchomość rolna lub
gospodarstwo rolne lub podziału, przekształcenia bądź łączenia spółek handlowych - Agencja może złożyć oświadczenie o nabyciu tej nieruchomości za zapłatą
równowartości pieniężnej odpowiadającej jej wartości rynkowej.
Ustawa wprowadza również instrumenty kontroli dla ANR, dzięki którym istnieje możliwość zweryfikowania czy nabywca nieruchomości rolnej po jej nabyciu
w rzeczywistości powiększył lub utworzył gospodarstwo rolne i osobiście je prowadzi. Nabycie własności nieruchomości rolnej wiąże się bowiem z wymogiem
osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego, w skład którego wchodzi nabyta
nieruchomość, z zakazem zbywania, oraz oddawania w posiadanie np. wydzierżawienie3 [Uzasadnienie 2016, 5].
2.2. Nieruchomość rolna
Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego odsyła w zakresie definicji nieruchomości
rolnej do ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (zwanego dalej:
k.c.). Zgodnie z art. 461 k.c. nieruchomościami rolnymi (gruntami rolnymi) są
nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej.
Na potrzeby ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego nie uważa się za nieruchomości rolne te nieruchomości, które są położone na obszarach przeznaczonych
w planach zagospodarowania przestrzennego na cele inne niż rolne. Komplikacje
pojawiają się wraz z brakiem planu zagospodarowania przestrzennego. Jak słusznie wskazuje się w literaturze, w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego przez ziemię rolną uważa się grunty, które w ewidencji gruntów mają
wpisane użytki rolne, w co zakwalifikować można każdą ziemię, niezależnie od
rzeczywistego wykorzystywania [Kondratowska 2016, 5].
Z punktu widzenia kodeksu cywilnego, grunty rolne są kategorią szczególną,
wyróżnioną na podstawie kryterium funkcjonalnego. [Radwański, Olejniczak
2011, 115]. O uznaniu nieruchomości za grunt rolny decyduje konkretne lub potencjalne jej wykorzystanie w celu prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie [Magnuszewski 1996, 192]. Nie można jednak do tej kategorii gruntów
zaliczyć takich, które nie mają i nie mogłyby mieć w przyszłości, nawet dzięki zastosowaniu odpowiednich zabiegów agrotechnicznych, charakteru nieruchomości rolnej [Katner 2012, 1181]. Tym samym o charakterze nieruchomości decyduje jej przeznaczenie, a nie aktualny sposób jej wykorzystania [Katner 2014, 1].
3 W kontekście przedstawionych rozważań wypada dodać, że wprowadzenie nowych mechanizmów ochronnych związanych ze zwiększeniem kompetencji ANR nie miało za zadanie ograniczać
prawa do nabywania nieruchomości rolnych, a jedynie zapewnić bezpieczeństwo obrotu nimi.
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Wobec powyższego, należy z całą stanowczością uznać, że określenie charakteru
nieruchomości ma doniosłe znaczenie praktyczne i prawne.
Kodeks cywilny nie określa minimalnej lub maksymalnej wielkości nieruchomości rolnej. Stąd też należy stwierdzić, że nieruchomość może mieć przeznaczenie rolne bez względu na swój obszar [Katner 2014, 1]. Inaczej ta kwestia wygląda
w przypadku ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Zgodnie z art. 1a u.k.u.r.
przepisów ustawy nie stosuje się do nieruchomości rolnych o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha. W konsekwencji, nieruchomości rolnych o powierzchni większej
niż 0,3 ha znajdują się pod reżimem znowelizowanej ustawy. A zatem to pojęcie
nieruchomości rolnej ma zakres węższy niż przyjęte w kodeksie cywilnym.

3. Podsumowanie
Rozwiązania wprowadzone przez nowelizację ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego nasuwają liczne uwagi krytyczne. Wątpliwości wiążą się przede wszystkim ze
wzmocnieniem pozycji władzy publicznej, poprzez poszerzenie zakresu uprawnień przysługujących ANR.
Nowe przepisy umożliwiają kontrolowanie i nadzorowanie całego obrotu nieruchomościami, godząc jednocześnie w podstawowe zasady konstytucyjne wyrażone w art. 21 jak i art. 64 ust. 3 Konstytucji RP. Przejawem łamania wspominanych zasad jest m.in. zakaz zbywania nieruchomości rolnej przez okres co
najmniej 10 lat od dnia jej nabycia (art. 2 ust. 2 u.k.u.r.).
Zgodnie z art. 64 ust. 3 Konstytucji RP własność może być ograniczona
tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza ona istoty prawa
własności. Niewątpliwie, ustawa narusza klasyczną triadę uprawnień właściciela
- ius possidendi (prawo posiadania), ius utendi, fruendi, abutendi (prawo korzystania i pobierania pożytków, zużycia rzeczy) i ius disponendi (prawo rozporządzania) - recypowaną do polskiego porządku prawnego [szerzej: Wyrok Trybunału
Konstytucyjnego].
W kontekście powyższych rozważań należy wyraźnie zaznaczyć, że obowiązująca ustawa wymaga wprowadzenia takich mechanizmów, które doprowadzą
do wyważonego i zharmonizowanego uregulowania problematyki obrotu nieruchomościami rolnymi nie pomijając przy tym ochrony własności, rozwoju gospodarstw rodzinnych i wolności gospodarczej.
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AGNIESZKA WOJCIESZAK, MONIKA WOJCIESZAK
WPŁYW NOWELIZACJI USTAWY O KSZTAŁTOWANIU USTROJU ROLNEGO
NA ZASADY OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI ROLNYMI

Słowa kluczowe: nieruchomość rolna, reglamentacja, Agencja Nieruchomości Rolnej
STRESZCZENIE

Nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego budzi liczne wątpliwości natury prawnej. Krytyczne uwagi co do rozwiązań prawnych zawartych w ustawie wiążą się
z wyłączeniem z katalogu nabywców gruntów rolnych innych podmiotów, niż rolnicy
indywidualni. Podkreślenia wymaga fakt, że zaproponowane rozwiązanie spowodowało
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gwałtowny spadek zainteresowania nieruchomościami rolnymi, a w konsekwencji spadek ich wartości. W literaturze podkreśla się, że wprowadzone zmiany ograniczają obrót
nieruchomościami rolnymi i niekorzystnie wypływają na kształt ustroju rolnego w Polsce. Zamierzeniem ustawodawcy nie było jednak blokowanie obrotu ziemią rolną, a wykluczenie nadmiernej koncentracji gruntów.
Podejmując próbę analizy nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego autorki prezentują swoje rozważania na temat zmian w procedurze nabywania nieruchomości
rolnej. Całość rozważań opiera się na wnikliwej analizie tematu i zaprezentowaniu postulatów de lege lata i de lege ferenda.
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1. Wstęp
W celu osiągnięcia założeń Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego (ang.
European Innovation Partnership – EIP) w ramach Systemu Innowacji i Wiedzy
Rolniczej (ang. Agricultural Knowledge and Innovation Systems – AKIS) muszą być
rozwinięte synergie między funduszami wspierającymi interaktywny model innowacji. Model ten ma decydujące znaczenie w procesie tworzenia i rozprzestrzeniania innowacji i tworzy warunki do interakcji zachodzących pomiędzy nauką,
potencjalnymi odbiorcami innowacji oraz innymi zainteresowanym podmiotami
na wszystkich etapach tego procesu. Założenia Wspólnych Ram Strategicznych
Komisji Europejskiej na lata 2014-2020 wskazują, że istnieje możliwość zwiększenia efektów synergii, poprzez ściślejszą koordynację funduszy UE, a także funduszy krajowych i regionalnych, które mogą być skierowane dla wspierania i wdrożenia interaktywnego modelu innowacji. Znaczącą rolę w procesie transferu innowacji do praktyki w sektorze rolno-żywnościowym powinien spełniać system
doradztwa rolniczego (ang. Farm Advisory System – FAS), którego efektywność
1 Wkład pracy: Eugeniusz. K. Chyłek – 40%, Marcin Mikołajczyk – 30%, Tomasz Niepytalski 30%.
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działania uzależniona jest od przyjętych przez ustawodawcę zasad oraz sposobu
ich realizacji w polityce rządu i strukturach jednostek doradztwa rolniczego.

2. Działania w ramach Stałego Komitetu ds. Badań w Rolnictwie
(SCAR) w zakresie usług doradczych2
Przyspieszenie rozwoju innowacyjności zostało określone jako ważne wyzwanie, przed którym stoi europejskie rolnictwo. Dlatego Komisja Europejska i Stały
Komitet ds. Badań w Rolnictwie (SCAR) uznały potrzebę zgromadzenia wiedzy
na temat działania Systemów Wiedzy i Innowacji Rolniczej (AKIS), w tym sieci instytutów badawczych, ośrodków doradztwa, szkół rolniczych i pozostałych
podmiotów zaangażowanych w pomoc rolnikom w podnoszeniu innowacyjności
ich gospodarstw i rozwiązywaniu nowych wyzwań. Europejski Stały Komitet ds.
Badań w Rolnictwie (SCAR) powołał grupę roboczą składającą się z ekspertów,
przedstawicieli Komisji Europejskiej i państw członkowskich w celu podjęcia tematyki działalności takich systemów – CWG AKIS. Prace w ramach pierwszego
mandatu CWG AKIS rozpoczęły się wiosną 2010 r. W styczniu 2012 r. zakończyły
się przygotowaniem raportu z działalności grupy pt. „Europejski System Wiedzy
i Innowacji Rolniczej w Trakcie Zmian – dokument analityczny”, który został zatwierdzony i przedstawiony na spotkaniu plenarnym Stałego Komitetu ds. Badań
w Rolnictwie (SCAR) w marcu 2012 r. Prace w ramach drugiego mandatu CWG
AKIS rozpoczęły się latem 2012 r. Zakończyły się w grudniu 2013 r. przygotowaniem raportu z działalności grupy pt. „Europejski System Wiedzy i Innowacji
Rolniczej zmierzając do 2020 – dokument analityczny poświęcony innowacjom
i badaniom”, który został zatwierdzony i przedstawiony Stałemu Komitetowi ds.
Badań w Rolnictwie (SCAR) w grudniu 2013 r. Kluczowe kwestie i rekomendacje
dotyczące usług doradczych zostały przedstawione w trzecim raporcie SWG AKIS
opublikowanym na początku 2016r.
Raport SWG AKIS „Systemy Wiedzy i Innowacji Rolniczej Ku Przyszłości – Dokument „foresight” zwraca uwagę, na toczący się w Europie, a także w krajach poza
Unią Europejską, od ponad 30 lat proces prywatyzacji i komercjalizacji systemów
doradztwa rolniczego. Według zwolenników tych procesów stawiane jest pytanie,
czy sektor publiczny powinien nadal odgrywać kluczową rolę w takich systemach?
Zdaniem tej grupy oczekiwane korzyści z prywatyzacji, to większa efektywność
świadczenia usług, poprawa rozliczalności dostawców usług, kierowany popytem
2 Raport CWG AKIS - SWG/CWG AKIS (Strategic (Collaborative) Working Group “Agricultural Knowledge and Innovation Systems”) - Strategiczna (na początku Współpracująca) grupa robocza ds. Systemów Wiedzy i Innowacji Rolniczej w ramach Stałego Komitetu ds. Badań w Rolnictwie
(SCAR) mająca na celu przedyskutowanie przez przedstawicieli państw członkowskich spraw dotyczących funkcjonowania Systemów Wiedzy i Innowacji Rolniczej.
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zakres tematyczny oraz nacisk na korzyści i wyniki. Zakłada się, że konkurencja
zapewnia stałą poprawę jakości i dywersyfikację oferty (Klerkx i współ., 2006).
Niezależnie od wymienionych wyżej konsekwencji zdaniem ekspertów OECD
istnieją niezagospodarowane obszary wiedzy, na przykład w odniesieniu do usług
doradczych dla praktyki rolnictwa ekologicznego (OECD, 2015). Istnieje również
wiele grup rolników, które nie zostały objęte zakresem usług doradczych. Do tej
grupy zaliczyć można rolników prowadzących działalność na małą skalę, nie mających uregulowanych kontaktów z rynkiem. Labarthe i Laurent (2013) wskazują,
że osłabienie funkcjonowania organów koordynujących powoduje, że gospodarstwa te są mniej dostrzegane jako klient docelowy i słabsza efektywność współpracy z doradcami sprawia, że trudniejsze staje się wypracowanie wiedzy, która
jest odpowiednia do potrzeb małych gospodarstw.
Zaobserwowanymi konsekwencjami prywatyzacji lub komercjalizacji usług
doradczych są:
 tendencja do zmniejszenia powiązań zarówno pomiędzy organizacjami, jak
i pomiędzy rolnikami w zakresie wymiany rolniczych i innych istotnych informacji;
 tendencja do zwiększenia się udziału świadczenia doradztwa dla dużych gospodarstw i osłabienia współpracy z gospodarstwami mniejszymi i mającymi mniejszy kontakt z rynkiem;
 rozwój wiedzy jako chodliwego towaru sprawia, że jest ona podatna na własne interesy doradców (Rivera i Cary, 1997)
 zmniejszanie nacisku na informacje związane z dobrem publicznym, dotyczące
na przykład ochrony środowiska, głównie zajmowanie się raczej krótkoterminową perspektywą (Labarthe, 2009; Klerkx i współ. 2006).
W praktyce różnorodność doradztwa jest faktem, różni dostawcy usług są potrzebni różnym klientom, włącznie z publicznymi dostawcami i finansowaniem,
skupiającym się bardziej na mniejszych i mniej komercyjnych gospodarstwach.
Przeprowadzone analizy procesów zmian w systemach doradztwa wyraźnie wskazują, że rząd powinien kontynuować finansowanie świadczenia części usług doradczych i upowszechniania wiedzy. Powinien również odgrywać kluczową rolę
w zarządzaniu i koordynacji AKIS oraz zintegrowanymi usługami doradczymi,
ponieważ istnieją znaczne niedostatki w rynkowym funkcjonowaniu podaży i popytu na doradztwo oraz informacje (Garforth i współ., 2003; Rivera i Cary, 1997).
Siódmy program ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego sfinansował projekt badawczy PRO-AKIS (www.proakis.eu), mający na celu dostarczenie analizy sytuacyjnej doradztwa rolniczego oraz udzielenie odpowiedzi na
pytania: Jak i z jakich źródeł mogą rolnicy uzyskać wiarygodną i odpowiednią
wiedzę, informacje i wsparcie, aby stale się rozwijać, skutecznie rozwiązywać pro-
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blemy oraz w porę reagować na zewnętrzne oczekiwania i wykorzystywać nadarzające się możliwości rozwoju? Wyniki tego projektu badawczego pozwoliły na
sformułowanie w trzecim raporcie SWG AKIS propozycji zaleceń dotyczących
roli polityki rządu w zakresie usług doradczych oraz wsparcia dla wielopodmiotowych sieci na rzecz innowacji.

3. Znaczenie infrastruktury i finansowania w realizacji usług
doradczych
Zapewnienie niezbędnej infrastruktury i narzędzi do realizacji usług doradczych
jest warunkiem koniecznym, by doradztwo rolnicze spełniło swoją misję. Władze
administracji publicznej powinny zapewnić infrastrukturę usług doradczych lub
wsparcie prywatnych niezależnych usług doradczych, w szczególności w zakresie
realizacji prac związanych z dobrem publicznym oraz strategicznych dla realizowanej polityki rolnej.
Drugim niezbędnym warunkiem realizacji usług doradczych są środki finansowe. Istnieje wiele opcji publicznego finansowania usług doradczych, zaczynając
od tradycyjnych usług doradczych świadczonych przez podmioty publiczne, po
zapewnianie finansowej pomocy dla rolników na korzystanie z usług prywatnych
doradców (system voucherów, programy zachęcające do korzystania z doradztwa).
W raporcie SWG AKIS obejmującym wyniki pracy Feder i współ., (2011),
wskazuje się na potrzebę przeglądu działalności prywatnych organizacji doradczych, w szczególności w przypadku, gdy zaangażowane są finanse publiczne.
Zasadność takiego przeglądu potwierdza sytuacja jaka wystąpiła w Polsce podczas realizacji zadania o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich3.
Uwzględniając treść stosownych przepisów Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
wydał rozporządzenie4, w którym określone zostały warunki, jakie muszą spełniać organy i jednostki wybrane w celu świadczenia na rzecz rolników usług z zakresu doradztwa rolniczego i upowszechniania wiedzy rolniczej. Jednostki te winny mieć do dyspozycji odpowiednie zasoby wykwalifikowanego personelu, admi3 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427,

ze zm.) zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. dotyczącym szczegółowych zasad stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich (Dz.U.UE.L.2006. 368).
4 Rozporządzenie MRiRW z 7 maja 2008 roku w sprawie akredytacji podmiotów świadczących usługi doradcze w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr
89, poz. 546, ze zm.).
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nistracji, bazy technicznej oraz posiadać doświadczenie w zakresie świadczenia
usług i wiarygodność w odniesieniu do usług, jakie mają świadczyć.
Mimo ustalenia wyżej wymienionych warunków dla akredytacji podmiotów
prywatnych do świadczenia usług dla rolników i posiadaczy lasów, wystąpiły
w niektórych podmiotach rażące naruszenia obowiązujących procedur. Stwierdzono, że kontrolowane podmioty nie realizowały powyższych warunków w następującym zakresie:
1. Nie przestrzegano określonego w umowie terminu realizacji usług doradczych;
2. Występowały nieścisłości w zakresie umowy (m.in. zmiana kwoty umowy
bez podpisu Zamawiającego, brak załącznika, niezachowania kolejność numeracji załączników) oraz Wniosku o przyznanie pomocy;
3. Występowały braki w części dokumentacji Poświadczenia wykonywania
usługi doradczej;
4. Korzystano z upoważnień rolników sporządzanych w sposób ogólnikowy,
bez określenia terminu ich obowiązywania;
5. Stosowano formularz Klauzuli…… o treści niezgodnej z zatwierdzoną Metodyką doradzania;
6. Występowały braki na przechowywanych egzemplarzach wniosku o płatność potwierdzenia ARiMR, że tak wypełniony wniosek został złożony
w Agencji;
7. Występowała niewystarczająca liczba wizyt poświadczonych przez rolników
w Karcie usług doradczych, przeznaczonych na ocenę dostosowania gospodarstw prowadzących produkcję zwierzęcą;
8. Występowały braki w precyzyjnym charakteryzowaniu gospodarstw (min.
kwestia położenia na obszarach Natura 2000, realizowania Programu rolnośrodowiskowego);
9. Stwierdzono braki w planowaniu dostosowania bez udokumentowanej akceptacji rolnika, co do potrzeby wykonania tego Planu;
10.Występowały braki dokumentu potwierdzającego aktualną kalibrację sprzętu diagnostycznego.
Przeprowadzone kontrole potwierdziły potrzebę systematyczniej oceny i monitoringu systemu usług doradczych przez organy administracji w celu analizy
pod kątem możliwych do przyjęcia rozwiązań związanych ze świadczeniem usług
doradztwa. Ten obowiązek staje się szczególnie ważny w związku z coraz większą
uwagą poświęcaną systemowi doradztwa i innowacyjnym aktywnościom w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Monitoring usług doradczych
powinien obejmować zarówno stronę podażową, jak i popytową rynku usług doradczych. Informacja zebrana przez władze publiczne powinna obejmować infor-
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macje jakie podmioty są na rynku, jakie tematy są objęte świadczonymi usługami,
które tematy nie są obsługiwane przez istniejące na rynku podmioty doradcze.
Zebrane dane powinny również dać podstawę do określenia efektywności instrumentów polityki związanych z usługami doradczymi.
Raport SWG AKIS sugeruje, iż fundusze strukturalne przeznaczone na regularne działania monitorujące działalność publiczną w zakresie usług doradczych wzmocniłyby monitoring i ocenę w niektórych regionach i poprawiłyby
dostępność danych. W raporcie tym rekomendowane jest również wzmocnienie
przejrzystości w odniesieniu do jakości usług doradczych oraz wsparcie szkoleń
i innych procesów kształcenia. Różnorodność publicznych i prywatnych usług
doradczych oraz możliwości finansowania usług doradczych w ramach działań
PROW rozwinęło w Europie procedury zasad akredytacji dla doradców.
Występuje wiele różnych sposobów certyfikacji lub wyboru doradców do
świadczenia usług finansowanych ze środków publicznych, jednak brak jest badania porównawczego i oceny istniejących rozwiązań. Władze publiczne powinny
zainwestować w monitoring, ocenę i badanie porównawcze dotyczące procedur
wyboru i zasad certyfikacji w celu uzyskania transparentnych kryteriów w zakresie stopnia konkurencyjności rynku usług doradczych. Instrumentem zapewniającym określoną jakość usług jest certyfikacja. Zaletą tego narzędzia jest
możliwość uzyskania porównywalnych standardów świadczonych usług, przez to
tworzona jest pewna transparentność rynku i rolnicy mają łatwiejszą jego ocenę.
Również doradcy wykorzystując taki certyfikat mogą oczekiwać stosunkowo wyższej zapłaty za ich usługi.
Uwzględniając przedstawione w raporcie SWG AKIS uwarunkowania powiązane z realizacją usług doradczych stwierdzić należy, że administracja powinna
poszukiwać transparentności i wprowadzać do stosowanych procedur zasadę
uzyskiwania potwierdzeń certyfikacji przy jednoznacznym określeniu standardów usług doradczych.

4. Rola doradztwa w ramach wielopodmiotowych struktur
innowacyjnych
Mając na celu zwiększanie zdolności innowacyjnych w usługach doradztwa zasadnym jest ich realizacja z wykorzystaniem wielopodmiotowych struktur sieciowych. Interaktywne projekty proinnowacyjne, w szczególności „Grupy Operacyjne”, są podstawą polityki Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego na Rzecz
Wydajnego i Zrównoważonego Rolnictwa (EIP-AGRI). Praktyka pokazuje, że
sieci innowacji mogą mieć bardzo różny charakter i łączyć różnych interesariuszy.
W ramach projektu PRO-AKIS zostało zbadanych 5 sieci innowacji pod wzglę-
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dem finansowania, rodzaju uczestników oraz zakresu działania. Ustalono, jakie
cechy sieci najlepiej wspierają zdolności rolników do współpracy i podejmowania
wspólnych działań proinnowacyjnych. Badania te pokazały jednocześnie, że wielopodmiotowe sieci innowacji w rolnictwie są skutecznym narzędziem doradztwa. Sieci są w stanie dostarczyć usługę doradczą w innowacyjnych formach, które
pokonują niektóre ograniczenia konwencjonalnego systemu doradztwa. Umożliwiają one wielotematyczne doradztwo, wzmacniają rolę rolników jako wytwórców, współtwórców lub konwerterów wiedzy oraz skracają dystanse (geograficzne
i poznawcze) pomiędzy rolnikami i pozostałymi uczestnikami procesu, takimi jak
naukowcy i eksperci [Madureira i współ., 2015].
Z wyżej wspomnianych względów wielopodmiotowe sieci na rzecz innowacji w rolnictwie powinny być pojmowane, jako komplementarne do klasycznych
usług doradczych. Są one w stanie zwiększyć interakcje pomiędzy poszczególnymi ogniwami AKIS. Publiczne wspieranie wielopodmiotowych sieci innowacji
w rolnictwie i obszarach wiejskich powinno być otwarte na różnorodność podmiotów udostępniających wiedzę oraz interesariuszy w regionie. Zróżnicowanie
dostawców wiedzy powinno być postrzegane jako możliwość uczestnictwa wszelkich podmiotów (niezależnie czy są to podmioty publiczne, prywatne, czy niepubliczne organizacje). Wielopodmiotowość nie powinna być ograniczana tylko
do osób z rolniczym doświadczeniem lub naukowców, ale powinna umożliwiać
zaangażowanie wszystkich, którzy są zainteresowani określonym tematem. Tematy powinny wynikać z problemów, wyzwań oraz szans postrzeganych praz rolników. Dla dobrej współpracy pomiędzy różnymi członkami „Grupy Operacyjnej”,
znalezienie wspólnego języka, w szczególności między naukowcami i rolnikami,
pytania i tematy w ramach sieci powinny być określane wspólnie już w początkowej fazie jej formułowania.
Jednym z kluczowych aspektów działania „Grupy Operacyjnej” jest społeczny
aspekt sieci, który wnosi zwiększenie poziomu uczestnictwa, pokonuje barierę izolacji rolników, jak również buduje nowe i wzmacnia istniejące związki pomiędzy
rolnikami, zarówno w sferze prywatnej, jak i biznesowej [Creaney i współ., 2014].
Bardzo ważnym podmiotem „Grupy Operacyjnej” jest tzw. broker innowacji.
Kluczowym zadaniem dla brokera jest wypełnienie funkcji ułatwiającej pozyskiwanie innowacji tworzonej na zapotrzebowanie jej potencjalnych odbiorców
i innych interesariuszy współtworzących grupy operacyjne lub z inicjatywy twórcy - ale uwzględniającej potrzeby tych podmiotów. Broker innowacji powinien
pomagać w trakcie fazy przygotowawczej w łączeniu odpowiednich podmiotów
w celu inicjacji projektu proinnowacyjnego, wypełniając trzy podstawowe funkcje
brokerów innowacji:
 inicjacji procesu,
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 tworzenia sieci
oraz
 wspierania procesu innowacji.
Raport SWG AKIS w kwestii organizacji usług doradztwa zwraca uwagę,
iż mimo postępującego w UE zwiększania się zasięgu niepublicznych usług doradczych, władze publiczne mają szereg obowiązków i możliwości działań dotyczących tworzenia transparentności usług doradczych, nakierowania publicznego
wsparcia zgodnie z publicznym interesem i w celu zapewnienia jakości świadczonych usług oraz zarządzania AKIS.

5. Rola polityki rządu w działalności doradztwa rolniczego w Polsce
Funkcje wykonawcze realizowanej polityki rządu spełnia administracja koordynując działaniami w zakresie i sposobie świadczenia usług doradczych, poprzez:
1. Ułatwienia prawne, organizacyjne i finansowe w funkcjonowaniu systemu
doradztwa;
2. Koordynację pomiędzy różnorodnymi strukturami dostawców usług doradczych;
3. Ostateczne rozstrzygnięcia w przypadku rozbieżności;
4. Obsługę określonej grupy odbiorców, nie obsługiwanej przez sektor prywatny;
5. Zapewnienie odpowiedzialności ze strony zarówno prywatnego (akredytowanego), jak i państwowego doradztwa.
Sposób realizacji polityki wobec doradztwa rolniczego w Polsce uwarunkowany był różnym postrzeganiem tych organizacji, a także ich roli, w działaniach
prowadzonych przez formacje polityczne zmieniających się rządów. Wpływ takiego postępowania nie przyniósł pozytywnych skutków. Jednostki doradztwa rolniczego, zwłaszcza działające w terenie nie były w stanie spełnić wszystkich oczekiwań potencjalnych beneficjentów. Brak ustawowych rozstrzygnięć przyczyniał
się do wyhamowywania budowy systemu doradztwa rolniczego, zapewniającego
realizację jednego z podstawowych przepisów rozporządzenia Rady Europejskiej
(WE) nr 1782/2003 zalecającego państwom członkowskim zapewnienie rolnikom
dostępu do doradztwa rolniczego.
W roku 2015 wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego łącznie zatrudniały
4199 osób, a Centrum Doradztwa Rolniczego – 198 osób. Liczba zatrudnionych
w ODR-ach w ostatnich latach systematycznie zmniejszała się, co jest procesem
niekorzystnym, biorąc pod uwagę znaczenie doradztwa rolniczego przy realizacji
zadań związanych ze wsparciem jakie oczekiwane jest zarówno po stronie administracji odpowiedzialnej za realizację polityki rolnej jak i beneficjentów usług doradczych.
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W związku z realizacją Programu Działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi do roku 2020, prace nad zmianami w zakresie doradztwa rolniczego obejmowały zmiany o charakterze legislacyjnym oraz inne działania niewymagające
zmian legislacyjnych.
Podstawę prac nad zmianami w doradztwie rolniczym o charakterze legislacyjnym stanowiły nowelizacje dwóch ustaw:
– ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego
oraz
– ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020.
Zmiany legislacyjne miały w szczególności na celu:
– weryfikację zadań (bezpłatnych i płatnych) jednostek doradztwa rolniczego,
– weryfikację kompetencji CDR,
– wprowadzenie akredytacji prywatnych podmiotów doradczych,
– weryfikację systemu szkoleń doradców rolniczych,
– weryfikację specjalności i związanych z nimi kryteriów dla doradców rolniczych.
MRiRW wykorzystało szerokie grono ekspertów w celu wypracowania propozycji nowych przepisów. Projekty zmian poddawano szerokim konsultacjom
w celu wypracowania optymalnych rozwiązań. MRiRW zaplanowało również
przeprowadzenie różnego rodzaju analiz na potrzeby opracowania ostatecznego
zakresu i kształtu zmian w przepisach wcześniej wymienionych aktów prawnych.
Wśród pozostałych działań należy wymienić prace, mające na celu wzmocnienie systemu informacyjnego „nauka-praktyka rolnicza”, wzmocnienie systemu
doskonalenia zawodowego doradców oraz zapewnienie środków na realizację
zadań. Wyniki planowanych analiz oraz przebieg konsultacji w procesie legislacyjnym projektowanych zmian ustaw, mogą również wywołać potrzebę podjęcia innych działań na rzecz zmian z doradztwie rolniczym. Współczesny system
doradztwa rolniczego powinien bazować na realizacji usług świadczonych przez
profesjonalnie przygotowanych do swojej misji doradców. Ich działania powinny
wynikać z trwale aktualizowanej wiedzy i współpracy z instytucjami naukowymi,
administracją i organizacjami działającymi na rzecz sektora rolno-spożywczego,
obszarów wiejskich i ochrony środowiska, a także z reprezentantami agrobiznesu
i konsumentów.
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Rysunek 1
Powiązania kluczowych uczestników wspierających działania doradcy
rolniczego i systemu informacyjnego „nauka-praktyka rolnicza”

Żródło: Opracowanie własne na podstawie Learning AgriCultures – Knowledge for
small-scale farming Published: 2011 – ILEIA, Amersfoort, the Netherlands.

Przy wzmocnieniu systemu informacyjnego „nauka-praktyka rolnicza” wykorzystana będzie przede wszystkim Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na
obszarach wiejskich (SIR). Sieć, utworzona w ramach Krajowej Sieci Obszarów
Wiejskich (KSOW) ma na celu przede wszystkim ułatwianie wymiany wiedzy
fachowej oraz dobrych praktyk w zakresie innowacji oraz wspieranie wdrażania
innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. SIR tworzą: Centrum Doradztwa Rolniczego (jako instytucja koordynująca zadania Sieci w całym kraju) oraz
16 wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego. W ramach SIR zaplanowano
na lata 2016-2017 szereg przedsięwzięć, które polepszą przepływ informacji pomiędzy nauką a praktyką (oraz zapewnią sprzężenie zwrotne, czyli dopływ do nauki informacji o potrzebach odbiorców), jak również zapewnią zainteresowanym
dostęp do informacji o innowacyjnych rozwiązaniach, zarówno poprzez bazy danych, strony internetowe, spotkania, szkolenia etc., jak i indywidualne konsultacje. SIR będzie również wspierać dalszy rozwój współpracy pomiędzy doradcami
a jednostkami badawczymi, poprzez realizację projektów, jak i pracę brokerów na
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rzecz grup operacyjnych EPI (European Innovation Partnership). Mając na uwadze, że realizacja zadań SIR w dłuższym okresie przyczyni się do utrwalenia roli
doradztwa w procesie wdrażania innowacji, podjęte zostaną działania w kierunku
zapewnienia odpowiednich środków na realizację zadań Sieci na rzecz innowacji
w rolnictwie na obszarach wiejskich (SIR), tak by możliwe było zarówno pokrycie
kosztów związanych z funkcjonowaniem SIR, jak i realizacją operacji.
W celu podniesienia efektywności usług oferowanych w doradztwie rolniczym, zaplanowano opracowanie analizy potrzeb szkoleniowych doradców oraz
opracowanie jednolitych standardów świadczenia usług doradczych, bazujące na
przygotowywanych obecnie przez CDR metodykach świadczenia usług doradczych. Metodyki te służą w szczególności potrzebom PROW 2014-2020, ale mogą
mieć też zastosowanie przy świadczeniu innych usług niezależnych od działań
PROW.
W zakresie wsparcia działalności jednostek doradztwa rolniczego ze środków
dotacji celowej przekazywanej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, planowane jest przeprowadzenie analizy wysokości otrzymywanej dotacji w stosunku
do potrzeb i zadań realizowanych przez ODR, z uwzględnieniem planowanych
zmian. Na tej podstawie mogą zostać podjęte działania mające na celu dostosowanie wysokości środków przekazywanych ośrodkom do realizowanych przez nie
zadań.

6. Działania rządu na rzecz utworzenia systemu doradztwa rolniczego
w Polsce
Uwzględniając zakres analiz i przedstawionych sugestii Stałemu Komitetowi ds.
Badań w Rolnictwie (SCAR) w trzecim raporcie SWG AKIS stwierdzić należy, że
działania podejmowane w Polsce na rzecz unormowania zasad świadczenia usług
doradczych zmierzają we właściwym kierunku.
W czerwcu 2016 roku w Parlamencie RP zakończone zostały prace nad zmianą aktualnie obowiązujących rozstrzygnięć podległości wojewódzkich jednostek
doradztwa rolniczego. Ustawę, w której wszystkie jednostki doradztwa rolniczego
(Centrum Doradztwa Rolniczego i Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego) zostały wprowadzone pod nadzór Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w lipcu
2016 roku podpisał Prezydent RP.
Zgodnie z Programem Działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata
2015 -2019, podstawową przesłanką do zmiany podległości WODR było usprawnienie realizacji zadań związanych z zapewnieniem doradztwa rolniczego rolnikom, w celu poprawy konkurencyjności i rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.
Obowiązek zapewnienia doradztwa dla rolników wynika również z przepisów UE,
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określonych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Planowana nowelizacja ustawy
z 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (tj. Dz.U. z 2016 r.,
poz. 50) i przeniesienie nadzoru nad WODR ma na celu zwiększenie spójności realizowanych zadań z zakresu rolnictwa z priorytetami Ministerstwa oraz jednolitości sposobów działania WODR w poszczególnych województwach. Należy zauważyć, że brak jednolitości działania WODR w zakresie przygotowania programów
działalności i sprawozdawczości z ich realizacji został również zauważony w ramach
kontroli działalności WODR przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli.
Ponadto, od 2014 r. na realizację zadań ustawowych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazuje WODR środki dotacji z budżetu państwa, zaś począwszy
od 2015 r. również środki na realizację inwestycji. W latach 2014 - 2015 Minister
udzielił WODR dotacji na kwotę 316 284 tys. zł. Jednocześnie w ramach poprzednio obowiązującej regulacji ustawowej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi miał
ograniczony wpływ na planowanie zadań przez WODR, gdyż nie zatwierdzał ich
programów działań. Mimo, iż zgodnie z art. 11 ust. 3a ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego, WODR mogą otrzymywać dotacje podmiotowe z budżetów
jednostek samorządu terytorialnego na wykonywanie zadań z zakresu doradztwa
rolniczego, to w roku 2015 WODR otrzymały łącznie tylko ok. 3 mln zł z tego
źródła, przy zapewnieniu kwoty 162 142 tys. zł, przekazanej przez MRiRW.
W ramach nowelizowanej ustawy zaplanowane zostały mechanizmy zapewniające współpracę WODR z samorządem wojewódzkim poprzez udział przedstawicieli struktur administracji terenowej - samorządu województwa w pracach
Rad Społecznych Doradztwa Rolniczego działających przy wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego. WODR w realizacji swoich zadań będą uwzględniały
również kierunki rozwoju wyznaczone w regionalnych i lokalnych programach
rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Na podstawie przepisów znowelizowanej
ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego, WODR nadal będą mogły otrzymywać dotacje podmiotowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na wykonywanie zadań z zakresu doradztwa rolniczego. Ponadto, w ramach prowadzonej działalności, WODR nadal będą mogły wykonywać odpłatnie usługi, w szczególności w zakresie organizacji targów, wystaw, pokazów, konferencji i innych
przedsięwzięć upowszechniających wiedzę rolniczą i nowe technologie produkcji
oraz promujących produkty i wyroby przetwórstwa rolno-spożywczego.
Ten kierunek rozstrzygnięć ujęty w noweli ustawy o jednostkach doradztwa
rolniczego świadczy o próbie:
 zapewnienia właściwej regulacji w zakresie standardów świadczonych usług
doradczych,
 unormowania zasad współistnienia występujących struktur dostawców
usług doradczych,
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ustanowienia funkcji arbitra w przypadkach rozbieżności dotyczących sposobu i warunków realizacji usług doradczych
oraz
 ujednolicenia form nadzoru nad publicznymi jednostkami doradztwa rolniczego i przyszłej współpracy administracji ze strukturami doradztwa rolniczego.


7. Podsumowanie
Reasumując uznać należy, że przyjęty przez rząd kierunek prac na rzecz wsparcia doradztwa rolniczego oraz świadczenia usług doradczych spełnia realizacje
warunków wynikających z art. 12 Rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 z dn.
19.01.2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone
systemy wsparcia dla rolników. Aktywność administracji rządowej w sprawach
zasad i warunków świadczenia usług doradczych wskazuje, że beneficjenci usług
doradczych będą mieli szansę na otrzymanie pomocy wg określonych standardów jakościowych. Jednak warunkiem koniecznym by te działania zostały w pełni
wdrożone, jest zabezpieczenie niezbędnych środków finansowych, których doradztwu rolniczemu od wielu lat brakuje.
LITERATURA
1. Creaney, R.; McKee, A.; Prager, K. (2014): Designing, implementing and maintaining
(rural) innovation networks to enhance farmers’ ability to innovate in cooperation
with other rural actors. Monitor Farms in Scotland, UK. Report for AKIS on the ground: focusing knowledge flow systems (WP4) of the PRO AKIS project. November
2014. Online resource: www.proakis.eu/publicationsandevents/pubs
2. Feder, G., Birner R., Anderson J. R. (2011): The private sector’s role in agricultural
extension systems: potential and limitations. Journal of Agribusiness in Developing
and Emerging Economies 1(1): 31-54.
3. Klerkx, L., de Grip K., Leeuwis C. (2006): Hands off but Strings Attached: The Contradictions of Policy-induced Demand-driven Agricultural Extension. Agriculture and
Human Values 23(2): 189-204.
4. Labarthe, P. (2009): Extension services and multifunctional agriculture. Lessons learnt
from the French and Dutch contexts and approaches. Journal of Environmental Management 90, Supplement 2(0): S193-S202.
5. Labarthe, P., Laurent C. (2013): Privatization of agricultural extension services in the
EU: Towards a lack of adequate knowledge for small-scale farms? Food Policy 38(0):
240-252.

112

Eugeniusz. K. Chyłek, Marcin Mikołajczyk , Tomasz Niepytalski

6. Madureira, L., Koehnen, T., Ferreira, D., Pires, M., Cristovão, A., Baptista R., (2015):
Designing, implementing and maintaining agricultural/rural networks to enhance
farmers’ ability to innovate in cooperation with other rural actors. Final Synthesis Report for AKIS on the ground: focusing knowledge flow systems (WP4) of the PRO
AKIS. May 2015. Online resource: www.proakis.eu/publicationsandevents/pubs
7. Rivera, W., Cary J. (1997): Chapter 22: Privatizing Agricultural Extension. Improving
Agricultural Extension - A reference manual. B. E. Swanson, R. P. Bentz and A. J. Sofrankko. Rome, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO).
8. OECD (2015): Fostering Green Growth in Agriculture: The role of Training, Advisory
Services and Extension Initiatives. OECD Green Growth Studies. OECD Publishing.
Paris.
9. Raport SCAR (2016) SWG AKIS „Agricultural Knowledge and Innovation Systems
Towards The Future - a Foresight Paper”
10. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające
wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki
rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników.
11. https://ec.europa.eu/.../eip-raw-materials/.../european-innovation-p
12. ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/ki3211999enc_002.pdf
13. cap2020.ieep.eu/.../farm-advisory-system-and-the-leader-approac

EUGENIUSZ. K. CHYŁEK, MARCIN MIKOŁAJCZYK, TOMASZ NIEPYTALSKI
ROLA POLITYKI RZĄDU W ODNIESIENIU DO USŁUG DORADCZYCH

Słowa kluczowe: System Innowacji i Wiedzy Rolniczej, polityka, Stały Komitet ds. Badań
w Rolnictwie, Europejskie Partnerstwo Innowacyjne, doradztwo rolnicze
STRESZCZENIE

W opracowaniu zaprezentowano rolę rządu w kreowaniu polityki wobec doradztwa
rolniczego, ze szczególnym uwzględnieniem jej znaczenia dla warunków realizacji usług
doradczych. Na podstawie dokumentów podsumowujących działania grupy roboczej Systemu Innowacji i Wiedzy Rolniczej (CWG AKIS) w ramach Stałego Komitetu ds. Badań
w Rolnictwie (SCAR), w tym raportu SWG AKIS „Systemy Wiedzy i Innowacji Rolniczej Ku Przyszłości – Dokument „foresight”, w odniesieniu do obszaru usług doradczych
przedstawiono sposób podejścia do realizacji usług doradczych. Zwrócono także uwagę na synergie między celami realizowanych usług doradczych, a polityką rządu wobec
doradztwa rolniczego oraz funduszami wspierającymi interaktywny model innowacji
w doradztwie rolniczym. Przedstawione propozycje powinny przyczynić się do budowy
efektywnego systemu doradztwa rolniczego, skutecznie wspierającego rozwój sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich.
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SUM M A RY

The study presents the role of the Government in the creation of farm advisory policy,
with particular emphasis on its importance to the conditions for the implementation of
advisory services. On the basis of the documents that summarize the activities of the Working Group of the Agricultural Knowledge and Innovation Systems (CWG AKIS) within
the framework of the Standing Committee on Agricultural Research (SCAR), including
SWG report AKIS “Knowledge and Innovation Systems of farming to the future – the
foresight“, in relation to the consultancy services shows you how to approach implementation consulting services. Attention was also on the synergies between the objectives pursued and the Government policy advisory services with the funds and advisory support
interactive model of innovation in agriculture. The proposals should contribute to the
construction of efficient farm advisory system, effectively supporting the development of
the agro-food sector and rural areas.
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NOWOŚCI WYDAWNICZE

NOWOŚCI WYDAWNICZE
„Zalecenia dotyczące doboru cieląt oraz prowadzenia opasu”. Autor: Marcin
Gołębiewski. Wydawca: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział
w Poznaniu. Poznań 2016, s.48.
Opłacalność opasu jest uzależniona od wielu czynników zewnętrznych i wewnętrznych. Do tej pierwszej grupy należą m.in.: koniunktura gospodarcza, regulacje prawne dotyczące sektora wołowiny, czynniki społeczno-kulturowe, system
opodatkowania oraz możliwości finansowe czy dopłaty do produkcji. Producent
ma na nie raczej ograniczony wpływ. Natomiast drugą grupę - stanowią czynniki wewnętrzne, które zależą w dużej mierze od decyzji podejmowanych przez
samych producentów. Wyznacznikiem efektywności produkcji żywca wołowego
jest opłacalność produkcji, stąd też rachunek ekonomiczny powinien być podstawą w podejmowaniu decyzji. Publikacja przedstawia rekomendowane wybory
dotyczące doboru cieląt, metod odchowu i opasu, a także programy do bilansowania dawek pokarmowych i stanowi pomoc w podejmowaniu właściwych decyzji,
prowadzących do opłacalnego i efektywnego opasu bydła w gospodarstwie.
Pozycja przydatna dla specjalistów z zakresu hodowli bydła, może być wykorzystana przez doradców rolniczych i rolników w planowaniu kierunków rozwoju
gospodarstwa lub poprawianiu efektywności opasu bydła w gospodarstwie.
„Rolniczy atlas chorób”. Autor: Grażyna Hołubowicz-Kliza. Wydawca: Wydawnictwo IUNG-PIB. Puławy 2016, s. 419.
Prezentowana książka nie ma charakteru typowego poradnika zawierającego
wykaz środków do zwalczania sprawców chorób najważniejszych roślin uprawnych.
Przedstawiono w niej opis objawów choroby, źródło zakażenia, agrotechniczne metody zwalczania oraz zagrożenia, jakie powoduje masowe występowanie danej choroby w uprawach polowych. W celach szkoleniowych, pozycję uzupełniono bogatą
kolekcją fotografii ilustrujących omawiane choroby. Przyswojenie zagadnień ochrony roślin powinno być zawsze poprzedzone przypomnieniem informacji z zakresu
fitopatologii, jak również wiadomości dotyczącej biologii określonej rośliny uprawnej, gdyż warunkiem decydującym o zdrowotności i dobrym plonowaniu roślin jest
wiedza nt. prawidłowej uprawy i pielęgnacji roślin, a także przestrzeganie zasad właściwego nawożenia. Takie informacje czytelnik znajdzie w „Rolniczym atlasie chorób”. W ochronie roślin rolniczych w pierwszej kolejności należy zapoznać się z biologią poszczególnych chorób, a dopiero później poszukiwać metod ich zwalczania.
Obok popularnej zbyt często stosowanej metody chemicznej, ważniejszą, a zarazem
najtańszą i zawsze opłacalną jest omówiona szerzej w tym podręczniku metoda agrotechniczna.
Cenna pozycja dla studentów wyższych szkół rolniczych, doradców rolniczych
i rolników- specjalistów w zakresie produkcji roślinnej.
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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 yciu 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 bibliograczne o nowociach 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.;
• sowa kluczowe w jzyku 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 objto 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 – odwoania w tekcie do pozycji literaturowych z nazwiskiem autora i rokiem wydania, bez przecinka i w nawiasie kwadratowym,
np. [Kowalski 1990];
• alfabetyczny wykaz literatury na końcu artykułu, numerowany każdorazowo
z nazwiskiem autora, pierwszą literą (literami) imienia, rokiem wydania
(podanym w nawiasach półokrągłych) oraz po dwukropku tytułem publikacji, wydawnictwem lub nazwą czasopisma, numerem woluminu i strony;
w kolejności – wyd. zwarte, czasopisma, akty prawne, dokumenty elektroniczne; – 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);

116

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

• 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.

