CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE
Oddział w Krakowie

Publiczne doradztwo rolnicze
wobec wyzwań przyszłości
i oczekiwań mieszkańców wsi
Redakcja naukowa
Józef Kania
Leszek Leśniak

Kraków 2013

Publiczne doradztwo rolnicze wobec wyzwań przyszłości
i oczekiwań mieszkańców wsi
Publikacja w ramach zadania zrealizowanego przez Centrum Doradztwa Rolniczego
w Brwinowie Oddział w Krakowie zleconego przez Fundację Programów Pomocy
dla Rolnictwa FAPA jako realizacja Planu Działania Sekretariatu Centralnego Krajowej
Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2011-2012 Umowa nr KSOW/80/11/2012

Recenzje:
dr hab. inż. Zbigniew Brodziński
dr hab. inż. Eugeniusz Chyłek
dr hab. inż. Józef Kania, prof. UR
prof. dr hab. Andrzej P. Wiatrak,
prof. dr hab. inż. Sławomir Zawisza

Projekt okładki i redakcja techniczna:
Krzysztof Kucia
Maria Szaszkiewicz

ISBN 978-83-63313-03-6
Druk i oprawa: Drukarnia Orekop, Kraków

2

Spis treści:
Od wydawcy............................................................................................................. 6
Wstęp........................................................................................................................ 7

Rozdział 1. Przyszłość doradztwa publicznego w Polsce w opinii respondentów
i ekspertów .............................................................................................................. 9
Szanse i zagrożenia dla publicznego doradztwa rolniczego w opinii kadry
zarządzającej doradztwem publicznym oraz doradców pracujących w publicznych
jednostkach doradztwa rolniczego
Piotr Nowak, Adam Dąbrowski................................................................................ 9
Doradztwo rolnicze w literaturze – stan badań krajowych i europejskich nad
doradztwem rolniczym
Andrzej Piotr Wiatrak ........................................................................................... 21
Przesłanki do rozwoju publicznego doradztwa rolniczego w Polsce
Mirosław Drygas.................................................................................................... 34
Publiczne doradztwo rolnicze i jego formy organizacyjne wobec oczekiwań
mieszkańców wsi
Henryk Skórnicki .................................................................................................... 49
Praktyczne przesłanki do rozwoju publicznego doradztwa rolniczego w Polsce,
na przykładzie województwa świętokrzyskiego
Jarosław Mostowski .............................................................................................. 60
Przyszłość doradztwa rolniczego w opiniach rolników na przykładzie
województwa małopolskiego
Ryszard Czaicki ...................................................................................................... 70

Rozdział 2. Potrzeby doradcze rolników i przedsiębiorców oraz wyzwania
dla doradców......................................................................................................... 74
Doradztwo publiczne w Polsce wobec wyzwań zreformowanej Wspólnej Polityki
Rolnej 2014-2020
Józef Kania ............................................................................................................. 74

3

Potrzeby doradcze w świetle opinii rolników i przemian systemu doradztwa
rolniczego w Polsce
Sławomir Zawisza................................................................................................... 82
Doradztwo publiczne w opinii przedsiębiorców prowadzących działalność
gospodarczą na obszarach wiejskich
Teresa Miś ............................................................................................................ 105
Zapotrzebowanie na usługi doradcze rolników z województwa lubelskiego
Bogdan Kościk, Adam Malinowski ....................................................................... 118
Środowisko pracy doradców rolnych i jego uwarunkowania – studium przypadku
Barbara Kiełbasa ................................................................................................. 127
Drobne gospodarstwa rolne jako nowe wyzwanie dla publicznego doradztwa
rolniczego
Wiesław Musiał..................................................................................................... 133

Rozdział 3. Doradztwo rolnicze w Systemie Wiedzy i Informacji Rolniczej. 142
Uwarunkowania rozwoju publicznego doradztwa rolniczego w kontekście
oczekiwanej współpracy środowisk naukowych z praktykami
Zbigniew Brodziński ............................................................................................. 142
Dotychczasowe doświadczenia we współpracy instytutów badawczych i środowisk
akademickich z publicznymi jednostkami doradztwa rolniczego
Eugeniusz Karol Chyłek ....................................................................................... 154
Możliwości transferu wiedzy do praktyki w warunkach Wspólnej Polityki Rolnej
2014-2020
Paweł Radomski, Piotr Moskała ......................................................................... 170
Współpraca i wzajemne relacje pomiędzy Małopolskim Oddziałem Regionalnym
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a Małopolskim Ośrodkiem
Doradztwa Rolniczego w Karniowicach
Włodzimierz Okrajek ............................................................................................ 178
Zagadnienia Doradztwa Rolniczego jako kwartalnik CDR dokumentujący procesy
zmian zachodzące w publicznym doradztwie rolniczym
Edward Matuszak ................................................................................................. 186

4

Rozdział 4. Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego na rzecz rozwoju
obszarów wiejskich oraz wybrane aspekty zarządzania................................. 192
Znaczenie służb doradczych w przemianach gospodarstw rolnych w województwie
dolnośląskim. Wybrane aspekty
Julian Kalinowski ................................................................................................. 192
Doświadczenia Kujawsko-pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w
Minikowie we wdrażaniu rozliczania podatku VAT w gospodarstwach rolnych
Roman Sass........................................................................................................... 198
Wsparcie doradcze dla LGD ze strony publicznych jednostek doradztwa rolniczego
i doradców rolnych w ocenie lokalnych grup działania
Klaudiusz Markiewski ......................................................................................... 206
Zaangażowanie publicznego doradztwa rolniczego w szacowanie szkód
powstałych w gospodarstwach rolnych w wyniku działania niekorzystnych
zjawisk atmosferycznych
Andrzej Gmiąt....................................................................................................... 229
Planowanie pracy ośrodka w aspekcie kontroli zarządczej, budżetu zadaniowego
oraz nowelizacji ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego
Ryszard Jaworski.................................................................................................. 236
Wybrane aspekty planowania, budżetowania i realizacji zadań w Małopolskim
Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Krakowie
Jacek Puchała....................................................................................................... 242

Nadesłane wypowiedzi......................................................................................... 255
Relacja z Krajowej Konferencji „Publiczne doradztwo rolnicze wobec wyzwań
przyszłości i oczekiwań mieszkańców wsi”......................................................... 264
Wnioski i rekomendacje po konferencji nt. ”Publiczne doradztwo rolnicze wobec
wyzwań przyszłości i oczekiwań mieszkańców wsi”
Aleksander Mach, Antoni Hajdaczuk……………………………………………269

5

Od wydawcy
Doradztwo publiczne w Polsce posiada ugruntowaną pozycję wśród
rolników i innych mieszkańców wsi. Szybko dostosowuje się do nowych wyzwań,
odgrywając istotną rolę w przemianach wsi i rolnictwa. Publiczne instytucje
doradztwa rolniczego podejmują coraz to nowe działania w celu przygotowania
doradców do funkcjonowania w warunkach konkurencyjnego i wymagającego
rynku usług doradczych, a także przygotowania samej instytucji do efektywnej
realizacji nowych zadań i nowych wyzwań.
To jak publiczne doradztwo radzi sobie z tymi wyzwaniami oraz jak jest
przygotowane do nowych wyzwań wynikających miedzy innymi z reformy
Wspólnej Polityki Rolne Unii Europejskiej krajowej polityki rozwoju obszarów
wiejskich było przedmiotem obrad Krajowej Konferencji na temat: „Publiczne
doradztwo rolnicze wobec wyzwań przyszłości i oczekiwań mieszkańców wsi”.
Konferencja została przygotowana i przeprowadzona przez Centrum
Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie wspólnie
z Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja – Zakład Rozwoju Obszarów
Wiejskich i Doradztwa w Krakowie. Konferencja stanowiła część zadania zleconego
przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA w ramach realizacji
Planu Działania Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na
lata 2011-2012
Publikacja zawiera artykuły recenzowane opracowane przez autorów
referatów, koreferatów i komunikatów wygłoszonych w trakcie konferencji.
Zawiera także relacje z obrad, komunikat końcowy konferencji oraz nadesłane
wypowiedzi.
Konferencje poprzedziły analizy i badania – „Przyszłość doradztwa
rolniczego w nowych warunkach realizacji WPR”. Wyniki analiz i badań zostały
przedstawione w trakcie konferencji ich streszczenia znajduje się w niniejszej
publikacji.
Jestem przekonany, że przedstawione artykuły i informacje będą stanowić
wiarygodne źródło wiedzy o aktualnej kondycji publicznego doradztwa rolniczego
w Polsce oraz o stanie jego gotowości do podejmowania nowych zadań jakie
stawia reforma Wspólna Polityka Rolna UE w nowym okresie programowania
2014-2020, a także kompetentnie odpowie na oczekiwania polskiej wsi.

Jarosław Bomba
Dyrektor CDR
Oddział w Krakowie
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Wstęp
Współczesna globalizacja staje się podstawowym wyzwaniem
i uwarunkowaniem
wszelkich
procesów
gospodarczych,
społecznych
i politycznych w każdym kraju. Również polska wieś i rolnictwo, jednostki
i podmioty gospodarcze oraz instytucje działające we wszystkich sferach
agrobiznesu, są w jakimś stopniu powiązane i zależne od obiektywnie
przebiegających zjawisk i procesów globalnych. Globalizacja zwiększa presję na
rolników, aby byli bardziej konkurencyjni, co wymaga posiadania większej wiedzy
i umiejętności. Potrzebują więc dostępu do dobrej i aktualnej informacji
i innowacji, na których podstawie mogą podejmować trafne decyzje.
Środowisko doradztwa rolniczego również zmienia się wraz ze zmianami,
jakie występują w globalizującym się świecie. Wiele bardziej rozwiniętych krajów
świata dokonuje ponownego rozważenia i redefinicji roli państwa w polityce
społecznej. Interwencje dokonywane przez sektor publiczny są często uznawane za
mało wydajne i niemożliwe do dalszego utrzymywania, zaś budżety tego sektora
znajdują się pod ciągłą krytyką. Nacisk na ograniczenie wydatków państwa i jego
interwencji wzmacnia nastawienie na zmiany w odniesieniu do rolnictwa. Coraz
bardziej zurbanizowane społeczności tracą bezpośrednie powiązania z rolnictwem
i coraz mniej rozumieją jego specyfikę. Wola podatników, aby finansować
publiczne doradztwo rolnicze, maleje z chwilą osiągnięcia bezpieczeństwa
żywnościowego, a uwaga przesuwa się w kierunku ochrony zasobów
przyrodniczych, poprawy jakości produktów, czy zapewnienia ich szerszego
wyboru dla konsumenta.
Niektóre państwowe systemy doradztwa rolniczego, szczególnie w krajach
o wysokiej towarowości i dochodowości gospodarstw, niskiej ich liczbie oraz
nadprodukcji żywności, przechodzą procesy transformacji w kierunku tworzenia
różnych form organizacyjnych doradztwa półpaństwowego, półautonomicznego
i autonomicznego; prywatnego i komercyjnego. Powstają także nowe pozarządowe
organizacje doradcze. Jak wynika z badań, początkiem komercjalizacji
i prywatyzacji służb doradczych były zawsze problemy związane z deficytem
budżetowym danego kraju. Powszechną tendencją jest wprowadzanie opłat za
niektóre usługi doradcze, a ciężar finansowania doradztwa przenoszony jest na
rolników.
Tendencje rozwoju doradztwa rolniczego w rozwiniętych krajach świata
wskazują na zasadniczo odmienne problemy niż te, które istnieją w krajach
budujących gospodarkę rynkową. W tych pierwszych krajach, wskutek wysokiego
stopnia zorganizowania rolnictwa, obszar działania doradztwa w tradycyjnym
rozumieniu ulega zawężeniu. W tych drugich, najpoważniejszym problemem jest
ciągle zbudowanie sprawnie funkcjonującego systemu doradztwa rolniczego. Ma
ono wspomagać procesy racjonalizacji produkcji rolniczej oraz sprzyjać
rozważnemu, zasadnemu i harmonijnemu gospodarowaniu posiadanymi zasobami
środków produkcji, a także aktywnie wspierać procesy restrukturyzacji
i modernizacji rolnictwa oraz rozwoju obszarów wiejskich.
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Doradztwo rolnicze w Polsce na mocy Ustawy o jednostkach doradztwa
rolniczego z 2004 roku weszło na drogę komercjalizacji, a drastyczne ograniczenia
budżetu państwa w jego finansowaniu spotęgowało ten proces, zwłaszcza że ani
WODR ani rolnicy nie byli do tego procesu odpowiednio przygotowani. Ponadto
proces decentralizacji doradztwa, jakkolwiek bardzo wskazany, poszedł zbyt
daleko z chwilą podporządkowania doradztwa Sejmikom Województw bez
możliwości jego finansowania przez samorząd terytorialny. Tak więc WODR
funkcjonują przy zbyt dużej decentralizacji, bez ośrodka koordynującego ich
działalność – kto inny je finansuje (Wojewoda), a kto inny je nadzoruje (od
01.01.2013 Zarząd Województwa). Taka sytuacja formalno-prawna nie sprzyja
doskonaleniu doradztwa publicznego w naszym kraju, a różnice zdań w tym
zakresie stały się przyczyną podjęcia badań co do oceny istniejącej struktury
i przyszłości doradztwa wobec nowych wyzwań i oczekiwań mieszkańców wsi.
O wyrażenie opinii w tym względzie zwrócono się do tych, którzy na co dzień
realizują doradztwo rolnicze w praktyce, a więc dyrektorów i wicedyrektorów
WODR, doradców terenowych i dyrektorów departamentów/wydziałów urzędów
marszałkowskich, którzy formalnie nadzorują działalność WODR. Do tego celu
wykorzystano indywidualne wywiady pogłębione przeprowadzone przez
przeszkolonych w tym zakresie pracowników naukowych UR i UJ oraz
specjalistów CDR, a do doradców terenowych dotarto poprzez ankiety
z wykorzystaniem platformy internetowej.
O opinie dotyczące potrzeb i oczekiwań doradczych przez rolników
i mikroprzedsiębiorców, poproszono przedstawicieli nauki którzy zawodowo
zajmują się doradztwem jako dyscypliną nauki i prowadzą regularne badania
w skali kraju bądź wybranych województw i którzy przedstawili wyniki swoich
badań będących swoistym uzupełnieniem odczuć i oczekiwań ze strony
beneficjentów doradztwa.
Przedstawicieli środowiska nauki za wszystkich rolniczych ośrodków
uniwersyteckich oraz praktyki doradczej, którzy nie brali bezpośrednio udziału
w badaniach poproszono dodatkowo, a więc niezależnie od naszych wyników
badań, o przedstawienie swoich opinii w formie referatów i koreferatów
dotyczących:
a. teoretycznych aspektów rozwoju publicznego doradztwa rolniczego w Polsce na
tle doświadczeń europejskich i światowych w ujęciu naukowym,
b. przyszłości doradztwa publicznego w projekcji praktyków,
c. szans zdynamizowania procesów rozwojowych publicznego doradztwa
rolniczego poprzez wzmocnienie współpracy teorii z praktyką w ramach
systemu wiedzy i informacji rolniczej.
Układem odniesienia w formułowaniu niektórych wniosków były nowe
wyzwania dla doradztwa w zreformowanej WPR na lata 2014-2020.
Uzyskane wyniki badań, pełne teksty referatów prezentowanych podczas
warsztatów i konferencji plenarnej oraz wnioski zostały zaprezentowane
w niniejszej publikacji książkowej. Wyrażamy nadzieję, że zostaną one
wykorzystane przez resort rolnictwa i samorządy województw w strategii
doskonalenia systemu doradztwa rolniczego w Polsce.
dr hab. inż. Józef Kania, prof. UR
dr Leszek Leśniak
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Rozdział 1. Przyszłość doradztwa publicznego w Polsce w opinii
respondentów i ekspertów
Szanse i zagrożenia dla publicznego doradztwa rolniczego w opinii
kadry zarządzającej doradztwem publicznym oraz doradców
pracujących w publicznych jednostkach doradztwa rolniczego

Piotr Nowak∗
Adam Dąbrowski∗
Wstęp

Doradztwo rolnicze w Polsce pełni bardzo ważną rolę w rozwoju rolnictwa
i obszarów wiejskich. Początki jego podstaw instytucjonalnych sięgają połowy
XIX wieku. Rozwój instytucji doradztwa rolniczego, służb rolnych, agronomii
społecznej w okresie międzywojennym, nowych służb rolnych po II wojnie
światowej oraz ich rola po przemianach 1989 roku to problem zainteresowań wielu
dyscyplin naukowych. Wspólna Polityka Rolna (WPR) oraz instytucje doradztwa
rolniczego są jednym z najważniejszych instrumentów polityki rolnej w krajach
Unii Europejskiej [Kania 2007]. To między innymi dzięki sprawnemu działaniu
tych instytucji, w naszym kraju z dużym powodzeniem udało się zaimplementować
mechanizmy WPR w gospodarstwach rolnych [Drygas 2012]. Doradcy pracujący
w środowisku wiejskim poza doradztwem w zakresie wdrażania instrumentów
WPR, świadczą doradztwo technologiczne, organizacyjno-ekonomiczne,
marketingowe i rolnośrodowiskowe w ramach działalności statutowej, udzielając
informacji i drobnych porad, prowadzą szkolenia, organizują pokazy, demonstracje
polowe, targi, konkursy itp. Coraz więcej uwagi poświęcają doradztwu
wiejskiemu, polegającemu na aktywizacji społecznej mieszkańców wsi,
w większości nie będących rolnikami. Wraz ze zmianami zachodzącymi na
obszarach wiejskich, zwłaszcza po integracji z UE, zmieniają się instytucje
doradztwa rolniczego. W ostatnich latach pojawiły się prywatne firmy konkurujące
z doradztwem publicznym, w doradztwie technologicznym coraz większą rolę
odgrywają firmy produkujące środki produkcji dla rolnictwa. Zmiany w strukturze
administracyjne kraju, ewolucja polityki rolnej, wymusza na instytucjach
publicznego doradztwa rolniczego zmiany, zarówno w wewnętrznym systemie
organizacji (strukturze organizacyjne) jak i celach działania. Dynamiczny rozwój
naszego kraju po transformacji 1989 roku i wejściu do UE w 2004 roku
spowodował nasilenie się procesów globalizacyjnych zarówno w sektorze
gospodarki żywnościowej jak i w życiu społecznym mieszkańców wsi. Efekty tych
procesów widoczne są również w systemie doradztwa rolniczego.
W prezentowanym opracowaniu autorzy przedstawiają wybrane wyniki
badania zrealizowanego w ramach zadania wykonanego przez Centrum Doradztwa
Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie na zlecenie Fundacji Programów
Pomocy dla Rolnictwa FAPA (KSOW-74-12/ZP-MS/2012). Badaniami kierował
∗

Dr Piotr Nowak, mgr Adam Dąbrowski; Uniwersytet Jagielloński, Instytut Socjologii.
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zespół badawczy powołany przez Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego
w Brwinowie Oddział w Krakowie w składzie: dr hab. inż. Józef Kania prof. UR
w Krakowie, IRWiR PAN; dr Piotr Nowak, Uniwersytet Jagielloński;
dr Jacek Puchała, UR Kraków; dr Leszek Leśniak, CDR O/Kraków. Centrum
Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zakładał, że rezultaty
przeprowadzonych badań będą przydatne w budowaniu właściwych relacji
pomiędzy Centrum Doradztwa Rolniczego (które działa w imieniu Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi) a samorządowymi jednostkami doradztwa rolniczego.
Stworzy to dobre podstawy pod wzmocnienia roli wojewódzkich ośrodków
doradztwa rolniczego w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
z wykorzystaniem nowych możliwości jakie przyniesie realizacja WPR po 2014 r.

Krótki opis metodologii zastosowanej w badaniu
W procesie prowadzenia badań zostały zastosowane metody jakościowe
i ilościowe, jakie są wykorzystywane w badaniach społecznych. Triangulacja
metod była świadomym zabiegiem, dzięki któremu zebrany materiał pozwalał
dokonać wielowymiarowej analizy problemu badawczego [Babbie 2003]. Badania
były prowadzone od grudnia 2012 roku do lutego 2013 roku, przez zespół
ankieterów i specjalistów przeszkolonych do tych zadań. Do zbierania materiału
empirycznego wykorzystano pięć technik badawczych. Narzędziami, którymi się
posługiwali były: kwestionariusze wywiadu pogłębionego, scenariusze
zogniskowanych wywiadów grupowych, założenia do kwerendy materiałów
zastanych oraz założenia do przeprowadzenia studium przypadku, a także
zindywidualizowane założenia do badań w UM i WODR.
Zespół ankieterów i specjalistów w trakcie szkolenia został wyposażony
w wiedzę o założeniach i celach prowadzonego badania, a także w niezbędne
informacje umożliwiające swobodne poruszanie się po złożonej problematyce
badawczej.
Do przeprowadzenia badań jakościowych zostały użyte następujące
techniki badawcze: Pogłębione wywiady indywidualne (IDI) przeprowadzone
z dyrektorami wszystkich 16-tu WODR oraz z przedstawicielami właściwych
departamentów wszystkich 16-tu Urzędów Marszałkowskich (UM) nadzorujących
Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Zogniskowany wywiady grupowy,
(FGI) został przeprowadzony w trzech Powiatowych Zespołach Doradztwa
Rolniczego WODR wytypowanych przez Zespół Badawczy w oparciu o analizę
wielkości zatrudnienia w Zespołach Powiatowych. Do przeprowadzenia badań
ilościowych została użyta następująca technika badawcza - Sondaż za
pośrednictwem Internetu (CASI – ankieta internetowa) z doradcami zatrudnionymi
w publicznych (samorządowych jednostkach doradztwa rolniczego wszystkich
województw. Dodatkowo dla wyboru PZDR do badań techniką zogniskowanego
wywiadu grupowego oraz wyznaczenia WODR do analizy dokumentów
wykorzystane zostały również wyniki Spisu Rolnego z 2010 roku.
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Przegląd wybranych wyników badań
Wybrane wyniki z badań w Urzędach Marszałkowskich
Respondentami biorącymi udział w badaniu, byli przedstawiciele
właściwych departamentów (kierownicy/dyrektorzy departamentów) wszystkich
16-tu Urzędów Marszałkowskich (UM) nadzorujących Wojewódzkie Ośrodki
Doradztwa Rolniczego. Na samym początku warto zwrócić uwagę, że wszyscy
respondenci pracowali w instytucjach związanych z rolnictwem: najdłużej 38 lata
najkrócej 6 lat, wszyscy są również doświadczonymi samorządowcami tylko jeden
z nich pracował w administracji samorządowej krócej niż 5 lat. Można zatem
powiedzieć, że kompilacja wiedzy i umiejętności popartych pracą w sektorze,
którym respondenci obecnie zarządzają na szczeblu wojewódzkim powinno
sprzyjać jego rozwojowi. Dodatkowo szczegółowa analiza „ścieżki kariery”
badanych osób wskazuje, że mają również duże doświadczenie w sprawowaniu
funkcji kierowniczych. Najczęściej wskazywane doświadczenie określano na
kilkanaście lat.
Badania przeprowadzone w Urzędach Marszałkowskich przyniosły
ciekawe wyniki dotyczące funkcjonowania systemu doradztwa rolniczego.
Z punktu widzenia realizacji strategii rozwoju regionalnego, niezwykle ważnym
aspektem jest stan prawny Ośrodków Doradztwa Rolniczego. Aktualny stan, czyli
podporządkowanie organizacyjne Sejmikowi Wojewódzkiemu ma – zdaniem
respondentów – zarówno swoje wady jak i zalety. Wśród nich, najczęściej
pojawiającym się, jest problem regionalizacji polityki na obszarach wiejskich.
Według rozmówców, taka struktura organizacyjna ODR powoduje, że doradztwo
jest bliżej problemów regionu co skutkuje tym, że UM mogą lepiej dopasowywać
i kształtować politykę rozwoju obszarów wiejskich, uwzględniając przy tym
charakterystyczne cechy dla danego regionu. Warto zauważyć również, że jako
jedyną wadę obecnie funkcjonującego systemu wskazali aspekt finansowy, tj. zbyt
małe środki na realizację założonych celów.
Do najważniejszych wyników badań, zaliczyć warto również kilka danych
obiektywnych, między innymi z badań wynika, że w 14 województwach jest
specjalna komórka w odpowiednim departamencie UM, która nadzoruje
merytorycznie i pośredniczy pomiędzy dyrektorem WODR i dyrektorem
departamentu i/lub Zarządem Województwa. To niewątpliwie może sprzyjać
lepszej koordynacji pracy systemu doradztwa.
Warto również zwrócić uwagę, że zdaniem dziewięciu respondentów
WODR realizuje głównie zadania wynikające ze strategii rządowej, natomiast
zdaniem siedmiu respondentów, zarówno ze strategii rządowej, jak i wojewódzkiej.
Taki stan rzeczy koresponduje z przekonaniami większości przedstawicieli
Urzędów Marszałkowskich dotyczącymi polityki regionalizacji doradztwa
rolniczego. To na co respondenci zwrócili szczególną uwagę to potrzeba wsparcia
finansowego działalności WODR z dotacji samorządu terytorialnego.
W badaniu respondenci mogli się również wypowiedzieć na temat
ewentualnych zmian podporządkowania jednostek organizacyjnych doradztwa
rolniczego Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ponownie zatem można
stwierdzić, że w wyobraźni dyrektorów istnieje przekonanie, że prowadzenie
11

polityki na szczeblu wojewódzkim lepiej będzie odpowiadało potrzebom
mieszkańców. Dyrektorzy są mocno nastawieni na regionalizm, zatem wszelkie
próby centralizacji oznaczają słabiej zarządzaną organizację oraz mniej
komfortowe życie dla pojedynczych obywateli. Jedyne głosy (3 osoby), które
można uznać za przychylne proponowanemu rozwiązaniu mówiły, że takie
rozwiązanie zwiększyłoby możliwość finansowania WODR, a przez to
podniesienie jakości świadczonych usług. Tym samym, respondenci w tej grupie –
zupełnie odwrotnie niż większość – uznali, że regionalizacja polityki rolnej jest
złym pomysłem, gdyż jest zbyt ważna dla państwa. Zdecydowana większość
stwierdziła również, ze rozproszona struktura organizacyjna WODR, tj.
funkcjonowanie 16 niezależnych jednostek doradztwa, wpływa korzystnie na
rozwój doradztwa rolniczego w Polsce.
Innym pomysłem zmiany struktury organizacyjnej, o które respondenci
zostali zapytani, było podporządkowanie organizacyjne WODR Izbom Rolniczym
z centralną jednostką w Warszawie. Zdecydowana większość respondentów
stwierdziła, że podporządkowanie organizacyjne WODR Izbom Rolniczym nie
usprawniłoby doradztwa rolniczego w Polsce. Wyrażana opinia zbudowana była
wokół kilku zasadniczych kwestii. Najważniejsza z nich to – ponownie – idea
regionalizmu, która wg pytanych jest właściwą drogą rozwoju obszarów wiejskich
i rolnictwa. Dodatkowo, WODR kierują swoje działania nie tylko do rolnictwa, ale
do całych obszarów wiejskich, natomiast Izba Rolnicza jest ciałem, które
reprezentuje interesy jedynie znikomego ich odsetka, mianowicie rolników.
W dalszej kolejności pojawiały się również zarzuty dużego upolitycznienia Izb
Rolniczych, co również wpływa negatywnie na ich funkcjonowanie.
Pogłębiając podzielaną przez większość badanych opinię o regionalizacji
polityki rolnej i obszarów wiejskich warto zauważyć, że opinie na temat powołania
jednej centralnej jednostki koordynującej działalność doradztwa rolniczego
w Polsce były zróżnicowane. Nieznaczna większość uznała, że posiadanie
centralnej jednostki koordynującej działalność doradztwa rolniczego w Polsce jest
potrzebna, ale tylko do zapewnienia wsparcia merytorycznego. Miałaby to być
jedynie jednostka szkoleniowa, swoiste centrum transferu wiedzy i technologii.
Reasumując wątek przeprowadzania zmian organizacji doradztwa
rolniczego w Polsce należy uznać, że badani w zdecydowanej większości
opowiedzieli się za pozostawieniem status quo. Wśród innych odpowiedzi pojawiły
się głosy, że WODR powinien znajdować się w strukturze CDR, co miałoby
wpływać jedynie na realizację zadań WPR. Pojawił się również jeden głos
wskazujący, ze Ośrodki Wojewódzkie powinny funkcjonować w strukturze agencji
rządowej i Uczelni Rolniczych. Dodatkowo jeden z badanych opisał swoje
rozwiązanie organizacji doradztwa rolniczego w Polsce, wskazując, że kierunek
zmian powinien podążać ku większej prywatyzacji i uwolnienia konkurencji na
rynku doradczym. Tutaj, respondent zaznaczył, że pewne obszary doradztwa
powinny zostać wyłącznie w gestii ODR, a niektóre można już prywatyzować – nie
podał jednak konkretnych obszarów.
Wybrane wyniki badań wśród
dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków
Doradztwa Rolniczego
W pierwszej kolejności respondenci odpowiadali na pytania dotyczące ich
doświadczenia zawodowego. Analiza wypowiedzi pokazała, ze dyrektorzy WODR
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są ludźmi z dużym doświadczeniem zawodowym. Średni staż pracy
dyrektorów/wicedyrektorów to 19 lat (od 4 do 38 lat), zaś średni staż pracy
w doradztwie to ponad 15 lat (od 1 do 36 lat).
Szeroko komentowanym zagadnieniem jest pewne niejasne rozgraniczenie
kompetencji względem WODR. Powoływanie dyrektora (powoływany przez
Zarząd Województwa) oraz jego zastępców (powoływani przez Sejmik), a także
powoływanie Rady Społecznej (powoływana przez Zarząd Województwa)
i kontrolowanie działalności i regulaminu (kompetencje Sejmiku) były
niepotrzebnie rozdzielone, co powodowało swego rodzaju rozmycie
odpowiedzialności za WODR. Dyrektora ośrodka doradztwa rolniczego powinien
powoływać (względnie odwoływać) zarząd województwa w drodze konkursu (12
wskazań), 2 wskazania dotyczyły powołania dyrektora przez Ministra Rolnictwa,
po 1 wskazaniu: powołanie przez sejmik bądź przez Społeczną Radę Doradztwa
Rolniczego. Respondenci widzą potrzebę uwzględnienia w większym stopniu
opinii SRDR o kandydatach na dyrektorów WODR.
Respondenci zostali także zapytani o realizację dokumentów
strategicznych województwa (Strategia Województwa) oraz Ministerstwa
Rolnictwa (strategia rządowa podporządkowana WPR). Spośród wszystkich
badanych, tylko jeden badany wskazał, iż realizowane są zadania wynikające ze
Strategii Województwa, w 8 przypadkach podano, że realizowane są zadania
zarówno ze Strategii Województwa, jak i strategii rządowej, w 7 przypadkach –
tylko ze strategii rządowej. Warto w tym miejscu zwrócić również uwagę na to, na
jaką pomoc mogą liczyć WODR-y ze strony instytucji, które również są
zainteresowane realizacją zadań zawartych w dokumentach strategicznych.
Większość badanych uznała, że do realizacji swych zadań, WODR nie
korzystają ze wsparcia samorządów lokalnych. W dziewięciu województwach
ośrodki doradztwa rolniczego nie korzystały ze wsparcia samorządów lokalnych
w realizacji swych zadań. Tam, gdzie dyrektorzy wskazali, że otrzymują pomoc ze
wsparcia wojewódzkiego (KSOW), powiatowego bądź gminnego sprowadzała się
ona głównie do darmowego wynajmu lokali lub/i organizacji seminariów, szkoleń
bądź wyjazdów doszkalających.
Jednym z problemów wynikającym z obecnego stanu podporządkowania
WODR, jest rozbieżność kompetencyjna różnych instytucji, które ustawowo
sprawują nad nimi „opiekę”. Mianowicie, respondenci krytycznie odnosili się do
kwestii „dwuwładzy”, która oznacza podległość organizacyjną i finansową WODR
oraz system finansowania Ośrodków z budżetu państwa i kontroli wydatków,
przeprowadzanej przez Urząd Kontroli Skarbowej. Taka sytuacja powoduje – jak
już wcześniej wspomniano – zbyteczne wydłużenie czasu podejmowania
większości inicjatyw o czas, w którym de facto wszystkie jednostki kontrolujące
i nadzorujące nie do końca wiedzą, czy dana kwestia leży w ich kompetencji, czy
też innej instytucji. Rozwiązanie, kiedy jeden organ rządzi, a drugi finansuje nie
może być dobre. WODR-y obecnie podlegają sejmikom województwa, które nie
posiadają mechanizmów kontroli, środki przekazuje wojewoda, który może
kontrolować sposób wykorzystania przekazanej dotacji.
Badani mieli również ustosunkować się do propozycji podporządkowania
WODR Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jedynie jedna osoba nie dostrzega
potrzeby przekazania zarządzania Ośrodków do Ministerstwa. Wśród
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najważniejszych plusów takiej zmiany, respondenci wymieniali ułatwienia
biurokratyczne (obieg dokumentacji byłby lepszy, tak samo przepływ informacji,
które zapewnione byłyby poprzez systematyczne spotkania dyrektorów
z przedstawicielami MRiRW), ujednolicenie interpretacji przepisów prawnych
i podatkowych, zapewnienie jednolitego systemu doskonalenia kadry, ułatwienie
współpracy pomiędzy Ośrodkami (możliwość realizowania wspólnych projektów),
a także fakt, że taka sytuacja jest logiczna, gdyż to rząd odpowiada za realizację
WPR, więc to on powinien mieć organy do jej wdrażania.
Faktu dużego przywiązania do idei regionalizacji polityki rozwoju
obszarów wiejskich i rolnictwa nie potwierdza jednak ocena obecnej, wysoce
rozproszonej struktury organizacyjnej WODR (16 niezależnych jednostek
doradztwa). Większość badanych, uznała, że taki stan nie sprzyja rozwojowi
doradztwa rolniczego w Polsce (11). Wynik ten jest jednak zbliżony do liczby zdań
pozytywnych (8). Wśród negatywnych ocen takiego stanu struktury organizacyjnej,
na pierwszym miejscu respondenci wskazywali utrudnioną współpracę oraz
wymianę praktyk (np. w interpretacji przepisów), rozproszenie siły WODR, przez
co trudno jest dyskutować z rządem o ewentualnych zmianach, realizowanie
różnych polityk, a nie spójnej polityki mającej służyć rozwojowi obszarów
wiejskich i rolnictwa w całym kraju oraz duże rozbieżności organizacyjne zależne
od woli Marszałka, czy Zarządu.
Ważnym organem w systemie doradztwa państwowego, półpaństwowego
i półautonomicznego, wykorzystującego środki publiczne jest Społeczna Rada
Doradztwa Rolniczego. Respondenci zostali poproszeni o ustosunkowanie się co
do jej roli w systemie doradczym, w poprzednim stanie prawnym (do końca
2012 r.). Analiza wypowiedzi wskazuje, że większość badanych pozytywnie
wypowiada się na temat SRDR, jednak kilku z nich (5) wskazuje negatywne
aspekty, wskazując braki kompetencyjne, które przejął Sejmik Województw.
Wszyscy respondenci ocenili jednak pozytywnie współpracę z SRDR. Co ciekawe
mimo to, tylko niespełna połowa (7) z nich widzi potrzebę funkcjonowania Rady
w przyszłości.
Regularne doskonalenie wiedzy i umiejętności doradców jest niezwykle
ważnym elementem we wdrażaniu i upowszechnianiu innowacji rolniczych,
środowiskowych, organizacyjnych i ekonomicznych. Większość respondentów
(13) stwierdziło, iż posiadają własny system doskonalenia kadr doradczych (w tym
ISO – 2 przypadki). Również niemal wszyscy (11) uznali, iż posiadają środki
finansowe na ten cel, aczkolwiek są one w dużej mierze ograniczone.
W rzeczywistości muszą być wypracowane w ramach działalności komercyjnej.
System doskonalenia doradców realizowany jest przez dział metodyki doradztwa
i szkoleń pod nadzorem kierownictwa WODR.
Warto również zwrócić uwagę na przedstawione mocne strony WODR
w Polsce. Wśród najczęściej wymienianych, istotnym czynnikiem, mającym
realne przełożenie na możliwości rozwoju WODR jest niewątpliwie kadra i marka
ODR. Respondenci zwracają uwagę, że kadra doradców terenowych jest bardzo
dobrze wyedukowana, co z bogatym doświadczeniem w pracy stanowi nieocenioną
pomoc dla rolników, której nie mogą oczekiwać od prywatnych firm. Dodatkowo,
Ośrodki są już tradycyjnie wpisane w pejzaż obszarów wiejskich, dlatego
beneficjenci podchodzą do doradców bardzo często z pełnym zaufaniem. Są to dwa
14

ważne czynniki, świadczące o tym, że pomimo ciągle rosnącej konkurencji,
WODR nadal spełniają – i będą spełniać – ważną rolę w systemie doradztwa
rolniczego w Polsce.
Po zakończonych wywiadach respondenci ostatecznie potwierdzili
wcześniejsze stanowiska, co do zmian w podporządkowaniu ośrodków doradztwa
rolniczego – 12 opowiedziało się za zmianą ich podporządkowania,
4 respondentów było za pozostaniem w obecnej strukturze organizacyjnej.
Wybrane wyniki z badań metodą zogniskowanych wywiadów grupowych
Zogniskowane wywiady grupowy, (FGI) zostały przeprowadzone w trzech
Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego (PZDR) wytypowanych przez
zespół badawczy w oparciu o analizę wielkości zatrudnienia. Zgodnie z przyjętymi
założeniami, w zespołach powiatowych powinno być minimum 10 doradców oraz
zróżnicowanie obszaru, na którym funkcjonują pod względem wielkości
obszarowej i towarowości gospodarstw rolnych, a także z uwzględnieniem
regionalizacji kraju (północno-wschodni, zachodni, południowo-wschodni).
Badanie zostało przeprowadzone w trzech różnych regionach naszego kraju, co
okazało się ważną zmienną w analizie wyników. Każdy z trzech powiatów,
w których realizowane były badania, posiadał własną specyfikę. W pierwszym,
najważniejszą cechą wydaje się być to, że rolnictwo specjalizuje się w produkcji
roślinnej i obszary wiejskie podlegają procesowi dezagraryzacji. W drugim, na
obszary wiejskie mocno oddziałuje strefa ekonomiczna, co wyzwala
przedsiębiorczość wśród mieszkańców. W trzecim, produkcja mleka jest
dominującym rodzajem działalności rolniczej. Mimo tych różnic istnieją pewne
prawidłowości, które można było zauważyć w wypowiedziach doradców we
wszystkich trzech powiatach. Odpowiadając na pytania badawcze postawione na
początku rozdziału, należy stwierdzić, że zmiany strukturze zależności WODR nie
wpłynęły na wzmocnienie kompetencji doradców w PZDR. Wszyscy doradcy
podkreślali, że dla nich, czyli na najniższym szczeblu struktury doradztwa, zmiany
te w codziennej pracy są niezauważalne. W pierwszej grupie fokusowej uczestnicy
badania stwierdzili, że teraz UM przypisują sobie sukcesy, będące efektem ich
pracy. Urząd Marszałkowski przejmuje nasze działania, dają nam pieniądze na
funkcjonowanie, ale później nasza praca jest pokazywana jako ich praca – cały
splendor spada na UM.
Kompetencje doradców nie wzrosły, ponieważ ciągle tylko słyszą, że jest mało
środków i powinni oszczędzać na kosztach szkoleń i jednocześnie prowadzić coraz
więcej działań komercyjnych. Sami bardzo rzadko korzystają ze szkoleń, dzięki
którym mogliby podnieść własne kwalifikacje. W żadnym PZDR nie było
opracowanego planu szkoleń przeznaczonego dla doradców terenowych. Dzisiaj
doradca boi się iść do gospodarstwa, bo dawno tam nie był i nie zna się na
nowościach w rolnictwie.
Zagrożeniem dla rozwoju systemu doradztwa rolniczego w segmencie
obejmującym publiczne (samorządowe) jednostki doradztwa rolniczego, na jakie
wskazują wszyscy doradcy terenowi, jest powolne wypieranie ich z doradztwa
technologicznego przez firmy produkujące i sprzedające środki do produkcji
żywności. My mamy bardzo mało takich szkoleń technologicznych, pogłębiania
wiedzy takiej, praktycznie nie mamy, to co sami się dowiemy, tam gdzieś
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porozmawiamy między sobą, to jest nasze dokształcanie, internet, czy telefony do
zaprzyjaźnionych przedstawicieli firm… w ten sposób to działa…
Kolejnym zagrożeniem są prywatne firmy zajmujące się doradztwem
rolniczym będące bezpośrednią konkurencją doradztwa publicznego. Ponadto
proces dezagraryzacji obszarów wiejskich postrzegany był przez niektórych
badanych jako zagrożenie, przez innych zaś jako szansa. Ubywa rolników, którzy
byli potencjalnymi klientami doradców, ale za to pojawiają się nowe obszary,
w których jest zapotrzebowanie na ich pracę. Takie nowe szanse stanowią:
doradztwo ekonomiczne np. świadczące usługi w zakresie rachunkowości, doradztwo
skierowane na aktywizację lokalnej społeczności (zawodowo, społecznie),
doradztwo działające na polu produktów tradycyjnych, lokalnych oraz doradztwo
w zakresie agroturystyki. Generalnie można powiedzieć, że młodzi doradcy
optymistyczniej niż starsi patrzą w przyszłość i wskazują nowe obszary, w których
mogliby działać, chociaż sami mówią, że doradztwo technologiczne jest dla nich
bardzo trudnym zajęciem. To starsi stażem pracownicy pewniej czują się na tym
polu.
System doradztwa rolniczego jest przygotowany do wsparcia osób
fizycznych i podmiotów prawnych w wykorzystaniu możliwości, jakie będzie
tworzyć nowa perspektywa finansowa UE (2014-2020) dla rozwoju rolnictwa
i obszarów wiejskich. Na dzień dzisiejszy doradcy terenowi mają stosunkowo małą
wiedzę na temat szczegółów związanych z nowymi zasadami WPR, które będą
obowiązywać w okresie 2014-2020. Jest to spowodowane głównie tym, że w całej
UE jeszcze nie zapadły ostateczne decyzje, na jakich zasadach będą wypłacane
środki skierowane do rolnictwa i na obszary wiejskie. Optymistyczne jest to, że
doradztwo publiczne znakomicie wywiązało się z zadań, jakie wykonywali na
początku naszego członkostwa w UE. Tak znakomite efekty wprowadzania WPR
w naszym kraju, były w znacznym stopniu efektem dobrej pracy publicznych
jednostek doradztwa rolniczego. Doradcy biorący udział w badaniu nie obawiają
się zmian w funkcjonowaniu WPR w nowej perspektywie finansowej, bo wszyscy
podkreślali, że mają w tym zakresie duże doświadczenie zdobyte we
wcześniejszych latach.

Wybrane wyniki z badań ilościowych
Analiza badań ilościowych oparta jest o dane zebrane z 520 ankiet, które
zostały zwrócone przez doradców. Doradcy zostali poproszeni o jej wypełnienie
(elektroniczne lub na papierze) i odesłanie do oddziału CDR w Krakowie. Należy
zaznaczyć, że poziom zwrotów (response rate) był zadziwiająco wysoki
i zdecydowanie przekroczył 50%.
Dane metryczkowe wskazują, że średnia długość pracy respondentów jako
doradca wynosi nieco ponad 20 lat, natomiast mediana 20 lat. Jest to niewiele
większy wynik niż średnia długość pracy w instytucjach związanych z rolnictwem
(niecałe 19 lat). Niższa średnia względem średniego stażu w doradztwie może
wynikać z faktu, że wielu badanych nie wpisywało wartości w odpowiednim polu
ankiety, co skutkowało, że mediana wyniosła jedynie 15 lat dla 353 poprawnych
rekordów. Poniższy wykres pokazuje strukturę respondentów wg stażu pracy
w doradztwie rolniczym.
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Wykres 1. Struktura zatrudnienia wg stażu pracy w doradztwie rolniczym (%)

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

Respondenci zostali również poproszeni o ustosunkowanie się do zmian
podporządkowania WODR. Większość (54,3%) respondentów odczuła zmianę
zmian strukturalnych, należy jednak zaznaczyć, że również niemal połowa
badanych jej nie odczuwa. Jedynie 1% odpowiadających na pytanie nie potrafili
określić swojego stanowiska w tej kwestii.

17

Wykres 3. Struktura odpowiedzi na pytanie: Czy odczuwa Pan/i zmianę
podporządkowania WODR, przejście z „nadzoru” Ministra Rolnictwa (%)

Wykres 4. Struktura odpowiedzi na pytanie: Czy posiadanie jednej centralnej
jednostki koordynującej działalność doradztwa rolniczego usprawniłoby
funkcjonowanie doradztwa rolniczego w Polsce? (%)

Jednym z najbardziej akceptowalnych kierunków zmian jest posiadanie
jednej centralnej jednostki koordynującej działalność doradztwa rolniczego
w Polsce (wykres 4). Zdecydowana większość badanych (81,6%) uznała, że jest to
korzystny pomysł, natomiast niespełna co piąty ankietowany (18,4%) ocenił tego
rodzaju zmianę negatywnie.
Respondenci potrafili wskazać ogólnie, w jakich strukturach chcieliby, aby
znalazły się WODR. Poniższy wykres przedstawia rozkład odpowiedzi
o alternatywne modele organizacji doradztwa rolniczego w Polsce.
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Wykres 5. Struktura odpowiedzi na pytanie: Czy dostrzega Pan (i) jeszcze inną
alternatywę organizacji doradztwa rolniczego w Polsce? (%)

Większość badanych (44,7%) uznała, że najlepszym rozwiązaniem
strukturalnym, byłoby podporządkowanie WODR w strukturze agencji rządowej.
W dalszej kolejności WODR był widziany w strukturze CDR (23,1%) oraz – przy
niewiele mniejszej ilości wskazań – ankietowani uznali, że najlepszym
rozwiązaniem będzie pozostawienie status quo (17,5%). Jedynie 4,5% badanych
uznało, że WODR powinien znajdować się w strukturze Uczelni Rolniczych.
Wykres 2. Struktura odpowiedzi na pytanie: Czy widzi Pan(i) potrzebę
uzupełniania swojej wiedzy wobec wyzwań nowej perspektywy finansowej
2014-2020 w podanym zakresie? (%)

Doradcy zostali również zapytani o konkretne kierunki uzupełniania swojej
wiedzy wobec wyzwań nowej perspektywy finansowej 2014-2020. Respondenci, mieli
wskazać te obszary wiedzy, w których czują potrzebę doszkalania. W pierwszej
kolejności badani zwrócili uwagę na szkolenie z zakresu rachunkowości rolnej
i podatków (23%). Dalej, istotnym dla nich był również rozwój w zakresie zarządzania
gospodarstwem rolnym (16%) oraz doradztwa dla mikroprzedsiębiorstw i MŚP
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(14%). Taki sam odsetek wskazań otrzymała również ochrona środowiska,
a niewiele mniej (12%) ekologia (zrównoważony rozwój). Istotny odsetek wskazań
otrzymał również obszar rozwoju lokalnego (9%), natomiast inne tematy uzyskały
znikomy procent zainteresowania.

Podsumowanie
Większość dyrektorzy WODR i pracowników jest za centralną organizacją
systemu doradztwa rolniczego.
Większość dyrektorów UM jest za regionalnym systemem doradztwa rolniczego
i jest przekonana o konieczności regionalizacji polityki rolnej i rozwoju obszarów
wiejskich.
Doradcy wskazali na niejasność obecnej struktury doradztwa publicznego,
podległości finansowej i organizacyjnej, jako czynniki wpływające destrukcyjnie
na pracę. Zdaniem większości doradców lepsze warunki pracy zapewniał system
doradztwa funkcjonujący przed 2009 rokiem. Dzisiaj wśród doradców istnieje lęk
przed utratą pracy na wskutek zmian organizacyjnych.
Dyrektorzy UM nie znają „zaplecza” pracy doradztwa i jego
funkcjonowania w praktyce. WODR jest raczej narzędziem wykonującym zadania,
niż współpartnerem tworzenia i realizacji polityki rozwoju rolnictwa i obszarów
wiejskich.
Wśród najczęściej wymienianych mocnych stron WODR respondenci
wskazywali kolejno: dobrą kadrę i jej doświadczenie, strukturę organizacyjną
doradztwa na terenie województwa, zaplecze techniczne i lokalowe, wysoki prestiż
doradców wśród rolników i mieszkańców wsi, obiektywizm w wykonywaniu
swoich zadań.
Podstawową słabą stroną tego zawodu jest bardzo niskie wynagrodzenie
i związana z tym konieczność realizacji jak największej liczby usług odpłatnych.
Istotną barierą jest brak wyposażenia stanowiska pracy doradcy terenowego w
służbowy samochód, telefon komórkowy i laptop z bezprzewodowym internetem.
Jeśli ta sytuacja się nie zmieni to publiczne doradztwo nie będzie w stanie
konkurować z przedstawicielami firm prywatnych. W opinii doradców
terenowych, firmy produkujące środki produkcji dla rolnictwa, skutecznie
wypychają doradztwo publiczne z rynku.
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Doradztwo rolnicze w literaturze – stan badań krajowych
i europejskich nad doradztwem rolniczym
Andrzej Piotr Wiatrak∗
Wstęp
Transformacja społeczno-gospodarcza i akcesja Polski zmieniła oblicze
polskiej wsi, wskazując na słabość większości podmiotów gospodarczych tam
znajdujących się oraz na potrzebę zmian strukturalnych w rolnictwie i na obszarach
wiejskich. Aby jak najlepiej przygotować się do zmian, w tym poprzez
wykorzystanie funduszy strukturalnych UE, należy posiadać odpowiednią wiedzę,
ale także motywacje do zmian, które są wstępnymi czynnikami zmian. Jednym
z instrumentów wzmacniania tych czynników, ale także oddziaływania na
przemiany obszarów wiejskich, jest system doradztwa rolniczego, którego celem
jest wspieranie przemian, dostosowanie do istniejących warunków działania
i zachodzących zmian, pomoc przy planowaniu, uruchamianiu i prowadzeniu
przedsięwzięć, przygotowanie do korzystania z funduszy pomocowych itp.
Odbywa się to poprzez programy doradcze skierowane do rolników i mieszkańców
wsi.
Doradztwo rolnicze zdało w przeszłości swój egzamin, ale dzisiaj przed
nim stawia się nowe wyzwania, które są związane z rozszerzaniem jego zakresu
działania na wszystkie zagadnienia związane z pracą i życiem na obszarach
wiejskich. Biorąc pod uwagę rolę doradztwa rolniczego i usług doradczych
w restrukturyzacji rolnictwa i wsi w niniejszym opracowaniu podjęto próbę
ukazania istoty doradztwa rolniczego, zakresu jego działania i uwarunkowań
funkcjonowania organizacji doradczych na podstawie wybranych zagadnień, takich
jak: definiowanie doradztwa rolniczego, system doradztwa rolniczego, systemy
organizacyjne doradztwa rolniczego i rodzaje instytucji doradczych, zakres
i rodzaje doradztwa rolniczego oraz funkcjonowanie instytucji doradczej.
Zagadnienia te ukazano przede wszystkim w odniesieniu do Polski, ale
z wykorzystaniem doświadczeń zagranicznych, zwłaszcza europejskich.
Opracowanie ma charakter przeglądowo-poznawczy (cel poznawczy),
z elementami zastosowań praktycznych (cel aplikacyjny).
Opracowanie zostało przygotowane na podstawie literatury przedmiotu,
uzupełnionej materiałami źródłowymi dotyczącymi polityki społecznoekonomicznej UE i Polski. Podstawowe metody przygotowania stanowiły metody
przetwarzania danych (analiza i synteza) oraz metody wnioskowania logicznego
(indukcja, dedukcja i redukcja).

Definiowanie doradztwa rolniczego
Jest wiele definicji doradztwa rolniczego, ale w większości mają one
wspólny mianownik, którymi są istota i podstawowe cele stawiane przed instytucją
doradczą, Natomiast czynniki różnicującymi te definicje są: zakres pracy doradczej
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stosowane metody tej pracy oraz cele szczegółowe pracy doradczej. Przykładem
mogą być następujące definicje:
1. A.W. van den Ban i H. S. Hawkins [1997, s. 9] stwierdzają, że „doradztwo
związane jest ze świadomym wykorzystaniem przekazywania informacji, aby
pomóc ludziom ukształtować poprawne opinie i podejmować właściwe
decyzje”
2. B. M. Wawrzyniak [2000, s. 13] definiuje doradztwo w agrobiznesie „…jako
wyodrębnioną działalność consultingową, której istota sprowadza się do
pomocy rolnikom w rozwiązywaniu ich problemów gospodarczych,
powstających w wyniku działalności na rynku rolnym. Jest to więc forma
udzielenia pomocy i doskonaleniu procesów wytwórczych, a także dążność do
zmiany struktur i funkcji, w których doradca odgrywa rolę pomostową między
układem lokalnym a pozalokalnym”..
3. M. Drygas [2001, s. 42] określa zadania współczesnego doradztwa rolniczego
„… jako zorganizowane, edukacyjne (intelektualne) oddziaływanie instytucji
doradczych na rolników i ich rodziny w celu skutecznego rozwiązywania ich
ekonomicznych (zawodowych) i społecznych (socjalnych) problemów”.
4. W. Kujawiński [2009, s. 28] definiuje doradztwo rolnicze jako „…swoisty
rodzaj edukacji rolniczej, polegającej na automotywacyjnym i intencjonalnym
współdziałaniu partnerskim rolnika z doradcą rolniczym, zmierzającym do
rozwiązania problemów zawodowych rolnika znajdującego, bądź mogącego się
znaleźć, w określonej sytuacji problemowej oraz pozwalającym:
− przygotować rolnika do podejmowania skutecznych działań
zapobiegających niepowodzeniom w jego pracy we własnym
gospodarstwie rolnym,
− nastawić i wdrożyć rolnika do samodzielnego rozpoznania i
rozwiązywania swoich problemów zawodowych”
Przegląd różnych definicji doradztwa rolniczego jest przedstawiony
w cytowanej pracy W. Kujawińskiego [2009, s. 23-30], na podstawie których
można określić, że dla prowadzącego gospodarstwo rolnicze problemem jest
napotkany przez niego zbiór warunków i ograniczeń zmniejszających efektywność
działania, których nie może on rozwiązać za pomocą swoich dotychczasowych
wiadomości, umiejętności, przyzwyczajeń i postaw oraz niewiadomych, które
utrudniają podjęcie decyzji w tym zakresie. System doradztwa rolniczego ma
zatem za zadanie wspomaganie rolników w ocenie istniejącej sytuacji i pomaganie
w wyciąganiu wniosków dotyczących dalszych działań oraz udzielanie pomocy
w podejmowaniu decyzji, gdy posiadana wiedza nie pozwala na jednoznaczną
i całkowicie pewną decyzję dotyczącą działań przystosowawczych, rozwojowych
lub nowych. Doradca pokazuje zatem rolnikowi różne warianty rozwiązań, ich
zalety i wady, ale ostateczną decyzję podejmuje rolnik. Można więc powiedzieć, że
podstawowym celem doradztwa jest pomaganie ludziom, aby pomagali sobie sami.
Doradztwo rolnicze jest świadomą i zorganizowaną intelektualną pomocą instytucji
doradczej, zmierzającą do rozwiązywania problemów rolnika, znajdującego się lub
mogącego się znaleźć w określonej sytuacji problemowej [Wiatrak 1998, s. 532536].
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System doradztwa rolniczego
W przypadku doradztwa rolniczego mamy do czynienia z systemem
złożonym, składającym się z różnych organizacji (instytucji), które bezpośrednio
zajmują się świadczeniem usług doradczych lub też ułatwiają funkcjonowanie
organizacji doradczych poprzez tworzenie odpowiednich warunków. W krajach
rozwiniętych gospodarczo dominują systemowe rozwiązania doradztwa, przy czym
są one częścią systemu wiedzy i informacji rolniczej, który można zdefiniować jako
zbiór instytucji, organizacji i podmiotów gospodarczych wzajemnie ze sobą
powiązanych, które uczestniczą w procesach planowania, generowania,
przetwarzania,
przechowywania,
przesyłania,
wymiany,
użytkowania
i unowocześniania wiedzy rolniczej. W systemie tym można wyróżnić pięć sfer
[Blum 1995; Drygas 1996, s. 22-28]:
1. Kreowania kierunków badań oraz przedsięwzięć rozwojowych;
2. Tworzenia wiedzy rolniczej;
3. Testowania i adaptacji nowej wiedzy;
4. Wdrażania i upowszechniania wiedzy rolniczej;
5. Wykorzystania nowej wiedzy rolniczej w praktyce.
W literaturze przedmiotu (zarówno polskiej, jak i europejskiej) jest
zgodność dotycząca potrzeby takiego systemu, który będzie grupował cały proces
tworzenia i wdrażania wiedzy rolniczej [van den Ban, H. S. Hawkins 1997, s. 26
i następne]. W publikacjach polskich podkreśla się doświadczenia światowe w tym
zakresie, zwracając uwagę na uczestnictwo w tym systemie różnego rodzaju
interesariuszy [np. Drygas 2001, s. 26 i następne; Kania 2007, s. 43 i następne,
Kania 2009, s. 20 i następne]. W skład tego systemu powinny wchodzić
następujący interesariusze [Wawrzyniak 1998, s. 5 i następne]:
 kreujący politykę rozwoju agrobiznesu i badań,
 zajmujący się badaniami naukowymi i zastosowaniem ich wyników
w praktyce,
 instytucje doradcze i inne zajmujące się przekazywaniem wiedzy,
informacji, upowszechnianiem innowacji i rozwiązywaniem problemów
rodzin rolniczych i wiejskich,
 szkoły rolnicze i inne zajmujące się dokształcaniem ludności i jej
doskonaleniem zawodowym,
 rodziny rolnicze (lub wiejskie), pełniące rolę weryfikatora działania całego
systemu wiedzy i informacji rolniczej.
Wymienieni interesariusze tworzą system wzajemnie powiązanych ze sobą
ogniw, warunkujących efektywne działanie i współdziałanie w realizacji potrzeb
doradczych ludności rolniczej i rozwiązywania jej problemów, dokształcania
i doskonalenia zawodowego, upowszechniania innowacji i wprowadzania zmian
oraz informowania w tym zakresie. Instytucje te występują w Polsce, ale
w stosunku do krajów Unii Europejskiej nie tworzą – moim zdaniem – systemu
pełnego, ze względu na [Wiatrak 2003, s. 24-28]:
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 brak powiązania tych interesariuszy (zarówno instytucji, jak
i społeczeństwa) oraz koordynacji w zakresie doradztwa oraz
upowszechniania wiedzy rolniczej,
 brak wielu instytucji, w tym o charakterze społecznym, samorządowym
i prywatnym, w których w zakresie działań powinno znajdować się
doradztwo i informacja na rzecz ludności wiejskiej (np. doradztwo
świadczone przez fundacje rolnicze, stowarzyszenia, spółdzielczość itp.).
 zawężanie ich funkcji i ograniczanie świadczenia zadań doradczych (np.
przez przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego, uczelnie i instytuty
naukowe, związki branżowe rolników, stowarzyszenia mieszkańców wsi
itp.)
Powiązanie i współdziałanie różnych instytucji jest konieczne dla
osiągnięcia podstawowego celu doradztwa, którym jest – o czym była już mowa –
tj. ukazanie ludności rolniczej istniejącej sytuacji wraz z uwarunkowaniami,
przygotowania ich do rozpoznawania tej lub podobnych sytuacji i rozwiązywania
swoich problemów zawodowych i rodzinnych oraz podejmowania samodzielnych
decyzji i skutecznych działań w tym zakresie.

Systemy organizacyjne doradztwa rolniczego i rodzaje instytucji
doradczych
Rozpatrując systemy organizacyjne doradztwa rolniczego należy
uwzględnić funkcjonujące organizacje doradcze oraz sposób ich finansowania
i działania. Zagadnienia te należą do ważniejszych spraw, jakie są rozważane
w zakresie doradztwa rolniczego w większości krajach. Różne źródła finansowania
i różne cele działania poszczególnych instytucji znajdują odbicie w ich podejściu
do doradztwa [Chyłek, Duczkowska-Małysz 1997, s. 151 i następne; Kania 2007,
s. 71 i następne, Riviera 1999, s. 146 i następne]. Jeśli tak jest, to należy się
zastanowić, czym powinno zajmować się głównie doradztwo prowadzone przez
organizacje rolników (związki branżowe, związki zawodowe, izby rolnicze),
a czym doradztwo państwowe, czym też wreszcie doradztwo ze strony instytucji
współpracujących z rolnictwem (np. służb surowcowych przemysłu spożywczego).
Rozwiązania w tym zakresie są różne, zwłaszcza jeśli chodzi o świadczenie
doradztwa o charakterze masowym, które powinno być dostępne dla większości
rolników. Natomiast doradztwo wyspecjalizowane w większości krajów jest
świadczone przez odpowiednie organizacje zgodnie z ich celem działania.
I tak [Wiatrak 2003, s. 28-29]:
1. Doradztwo socjalne i prawne dla rolników i mieszkańców wsi świadczą
organizacje o charakterze społecznym (samorządowym), takie jak np. izby
rolnicze, stowarzyszenia rolników itp.;
2. Doradztwo technologiczne jest prowadzone przez rolnicze organizacje
branżowe (np. związki producentów);
3. Doradztwo technologiczne jest prowadzone także przez przedsiębiorstwa
przemysłu spożywczego i jego agendy, które są nastawione na uzyskanie
produktów o określonych standardach i wymaganiach;
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4. Doradztwo technologiczne, chociaż bardziej informacja i promocja są
prowadzone również przez przedsiębiorstwa handlowe i usługowe, sprzedające
środki produkcji i usługi dla rolnictwa, które pokazują swoje produkty oraz ich
przydatność i zastosowanie.
W Polsce są początki takich działań i należy je kontynuować w przyszłości
w celu podziału zakresu działań między różne podmioty. Co więc pozostaje
doradztwu publicznemu? Jest to przede wszystkim doradztwo ekonomiczne,
socjalno-ekonomiczne i rolniczo-środowiskowe, ale też i inne rodzaje doradztwa
w zależności od przyjętego wyboru. Jednakże w warunkach polskich zakres
działalności publicznych jednostek doradczych powinien być obecnie szerszy, gdyż
inne organizacje nie wykształciły w pełni pola swojej działalności w zakresie
działalności doradczej, a sami zainteresowani często nie są zainteresowani
usługami, za które mają opłacić lub uczestniczyć w ich przygotowaniu.
W wyniku reformowania struktur organizacyjnych doradztwa rolniczego
można dzisiaj przyjąć następujący podział systemów doradztwa rolniczego [Kania
2006, s. 14-21]:
1. Państwowy system doradztwa rolniczego – finansowany i kontrolowany przez
rząd, przy czym może on występować jako:
− edukacyjny system doradztwa, w którym badania, edukacja rolnicza i usługi
doradcze są zlokalizowane (jak w USA) w jednej instytucji - uniwersytecie
stanowym,
− konwencjonalny system doradztwa rolniczego – całkowicie finansowany
z budżetu państwa, przy czym może być scentralizowany poprzez
zarządzanie przez centralną organizację rządową (jak w Belgii, czy
Słowenii), albo zdecentralizowany – zarządzany przez jednostki niższego
szczebla (jak w Hiszpanii, czy we Włoszech);
2. Półpaństwowy system doradztwa rolniczego (scentralizowany lub
zdecentralizowany) – opierający się na świadczeniu usług przez organizacje
państwowe lub samorządowe oraz pobieraniu zapłaty za niektóre (określone)
usługi doradcze ( jak np. w Polsce, czy w Czechach), przy jednoczesnym
wzroście znaczenia doradztwa komercyjnego;
3. Półautonomiczny (parapaństwowy) system doradztwa rolniczego, w którym
świadczenie usług doradczych i społeczna kontrola doradztwa polega na
przekazywaniu organizacjom rolniczym lub prywatnym firmom, co łączy się ze
zwiększaniem roli doradztwa farmerskiego i komercyjnego (jak na Litwie, czy
Łotwie);
4. Prywatny system doradztwa rolniczego, występujący w formie:
− autonomicznego systemu doradztwa rolniczego, będącego własnością
rolników lub ich związków (np. związek farmerów w Danii, czy izby
rolnicze w Austrii),
− komercyjnego systemu doradztwa rolniczego, będącego własnością
prywatnych osób i organizacji, finansowanych poprzez opłaty za
świadczone usługi (jak w obecnie w Holandii, czy w Wielkiej Brytanii).
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Analizując poszczególne struktury organizacyjne doradztwa rolniczego
należy wskazać, że chociaż funkcjonują one w różnych formach własnościowych, to
mają one charakter publiczny, gdyż usługi doradcze są ogólnodostępne dla
szerokiej grupy odbiorców, często też wspierane przez państwo poprzez różnego
rodzaju dopłaty, czy też w ramach partnerstwa państwowo-prywatnego. Doradztwo
rolnicze w UE – chociaż nie przyjęło jednorodnych zmonopolizowanych form
organizacyjnych – tworzy system wzajemnie ze sobą powiązanych różnych
instytucji (państwowych, spółdzielczych, samorządowych i prywatnych)
działających w rolnictwie i jego otoczeniu [Blum 1995]. Według Raportu Komisji
Europejskiej doradztwo rolnicze w Unii Europejskiej charakteryzuje się
następującymi podejściami [Kiełbasa 2012, s. 124]:
1. Rozwijający się system publiczny, składający się z jednostek publicznych
i półpublicznych doradztwa lub też z dodatkiem firm prywatnych (np. Czechy,
Irlandia, Polska, Węgry)
2. Centralizacja w sieci izb rolniczych, jak np. w Austrii, czy Słowenii;
3. Podejście formujące się – oparte na związkach rolników, stowarzyszeniach,
spółdzielniach itd., które dopiero kształtują swój byt (Portugalia, Włochy);
4. System z przewagą jednostek prywatnych, jak np. w Holandii, Danii i Filandii;
5. Łączenie różnych podejść doradztwa, jak np. w Niemczech.
Współczesną tendencją doradztwa rolniczego jest zmniejszanie się roli
doradztwa państwowego, na rzecz doradztwa finansowanego przez rolników lub
doradztwa komercyjnego. Zmiany w tym zakresie przebiegają ewolucyjnie, tzn.
stopniowo rolnicy przejmują finansowanie doradztwa [Kania i Drygas 1996, s. 11
i następne]. Uwzględnić jednak należy, że podjęte działania powinny uwzględniać
interesy różnych grup rolniczych, w tym gospodarstw drobnych [Riviera 1999,
s. 160]. Ponadto należy uwzględnić, że realizacja programów rozwoju rolnictwa
może być bardziej skuteczna, jeśli będzie połączona z doradztwem [van den Ban
1999, s. 203-204], np. w zakresie zasad wzajemnej zgodności (cross-compliance).

Zakres i rodzaje doradztwa rolniczego
Tradycyjnie doradztwo rolnicze obejmowało zagadnienia związane
z prowadzeniem gospodarstwa rolniczego i gospodarstwa domowego, co wyrażało
się głównie w doradztwie technologicznym (poszerzonym później o aspekty
ekonomiczne) i doradztwie w zakresie wiejskiego gospodarstwa rolniczego. „Do
dziś – jak stwierdza W. Rivera – za główne zadania doradztwa rolniczego
uważane było przekazywanie informacji rolniczej rolnikom i ich rodzinom.
W przyszłości pojawią się nowe pytania jako rezultat zmian technologicznych,
politycznych i socjoekonomicznych. Odpowiedź na to pytania będzie zależeć od
tego, kto będzie w przyszłości odbiorcą usług doradczych, na jakie problemy
należy zwrócić uwagę oraz kto powinien uczestniczyć w przekazywaniu usług
doradczych” [Riviera 1999, s. 164]. Odpowiedź na te pytania to także zmiany
rozszerzające zakres doradztwa rolniczego o nowe problemy rolników
i mieszkańców wsi, wynikające z aktualnej sytuacji na wsi, ale także będących
rezultatem prowadzonej polityki rolnej i polityki wiejskiej dla osiągnięcia
założonych celów rozwoju [den Ban, Hawkins 1997, s. 22].
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I tak np. restrukturyzacja i przemiany gospodarki polskiej po 1989 roku
spowodowały zmianę formy organizacyjnej doradztwa rolniczego, a wraz z nią
reorientację programową. Obejmowała ona nowe obszary pracy doradczej,
dotyczące doradztwa ekonomicznego (zarządzania gospodarstwem rolnym,
marketingu, informacji rynkowej i analizy rynku, wyboru działalności itp.),
doradztwa rolniczo-środowiskowego (ekologii, ochrony środowiska i zasobów
naturalnych, sanitacji wsi, produkcji ekologicznej żywności, ekologicznego
urządzania gospodarstw i wsi itp.) oraz doradztwa w zakresie kreowania
przedsiębiorczości oraz uzyskiwania dodatkowych i alternatywnych źródeł
dochodu, a w tym metody regionalnego planowania rozwoju rolnictwa, przemiany
strukturalne obszarów wiejskich i agrobiznesu oraz zarządzanie rozwojem
społeczności wiejskich. Pozostało tradycyjne doradztwo technologiczne, ale
wzbogacono go o ekonomiczny wymiar, co łączyło się z przygotowaniem
biznesplanów. Tak samo pozostało doradztwo w zakresie gospodarstwa
domowego, ale rozszerzono je o aspekty ekonomiczne i socjalne. Wszystkie zaś
wymienione zakresy powiązane zostały z zagadnieniami integracji rolnictwa
z Unią Europejską [Wiatrak 2003, s. 73-82], a w następnych latach
z przynależnością do tego ugrupowania.
Zasadniczą zmianą w zakresie doradztwa rolniczego jest system FAS
(Farm Advisory System), który wskazuje na potrzeby tworzenia przez kraje
członkowskie systemu doradztwa rolniczego do świadczenia usług na rzecz
gospodarstw towarowych od 1 stycznia 2007 r. [Rozporządzenie 2003, nr 1782
i 1783 oraz Rozporządzenie 2009, nr 74]. Głównym celem wdrożenia było
wspieranie wprowadzania zasady wzajemnej zgodności (cross-compliance), a wraz
z tym zapewnienia pomocy dla gospodarstw towarowych, mogących wykorzystać
w pierwszej kolejności 15 tys. € – w zakresie:
 osiągnięcia wysokich standardów jakości produktów rolniczych,
 technologii produkcji roślinnej,
 zarządzania gospodarstwem,
 bezpieczeństwa żywności,
 standardów środowiskowych.
Zagadnienia związane z FAS zdominowały zainteresowania dotyczące
doradztwa rolniczego w ujęciu praktycznym i publikacyjnym. W związku z tym
wiele uwagi poświęca się wdrożeniu tego typu doradztwa. W krajach UE
występują następujące modele w zakresie implementacji i zarządzania FAS
[Kiełbasa 2012, s. 125]:
1. FAS jako system specjalistycznych usług w ramach systemu doradztwa lub
jako system równoległy (np. Czechy, Dania, Niemcy, Węgry);
2. FAS ściśle powiązany z istniejącym systemem doradztwa i uzupełniający go
(np. Austria, Irlandia, Polska, Słowenia);
3. FAS jako sieć składająca się z instytucji już istniejących, jak np. we Francji;
4. System mieszany, jak np. w Wielkiej Brytanii.
FAS, jak również system Wspólnej Polityki Rolnej, mają wpływ na
zakres i rodzaje doradztwa rolniczego i doradztwa wobec obszarów wiejskich
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[Chyłek 2012, s. 24-25 i 34-38; Drygas 2012, s. 54-59 oraz MRiRW 2012, s. 9
i następne]. I tak w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
określano wiele różnych działań, w których realizacja powinna być wspomagana
poprzez system doradztwa rolniczego, związanego z prowadzaniem działalności
rolniczej zgodnie z zasadą wzajemnej zgodności (cross-compliance), a przede
wszystkim [Wiatrak 2008, s. 7-11]:
1. Doradztwa technologiczno-organizacyjnego – nakierowanego na restrukturyzację
i przemiany strukturalne gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich, tak
jak jest to ujęte w PROW 2007-2013. Wymienić tutaj można m. in.: stworzenie
i wdrażanie systemu doradztwa i informacji o zachodzących przemianach oraz
możliwych kierunkach dostosowań gospodarstw rolniczych do istniejących
warunków produkcyjno-ekonomicznych i wymagań cross-compliance,
świadczenie doradztwa sprzyjającego propagowaniu zespołowych form działań
(grup producenckich, grup samopomocowych, kółek maszynowych, różnego
rodzaju spółdzielni itp.).
2. Doradztwo rolniczo-środowiskowe, mające ma na celu zapobiegać ujemnym
zjawiskom w zagospodarowaniu środowiska (np. degradacji, erozji gleb,
skażenia wód) itp. oraz prowadzić do racjonalnego zagospodarowania ziemi
użytkowanej przez działalność rolniczą. zapobiegania ekstensyfikacji obszarów
wiejskich (w tym i regresu w regionach, w których proces ten występuje),
ochrony środowiska przyrodniczego i optymalnego wykorzystania potencjału
przyrodniczego oraz celowego i rozważnego użytkowania przestrzeni (w tym
też ziemi użytkowanej przez rolnictwo).
3. Doradztwo ekonomiczno-organizacyjne, którego celem jest pomoc
i ukierunkowanie rolnika w ocenie realności przedsięwzięć i ich opłacalności,
przygotowanie biznesplanu, zarządzania gospodarstwem i przedsięwzięciem,
udzielanie porad w tym zakresie itp.
Wymienione rodzaje doradztwa są ściśle związane z rolnictwem, ale od lat
doradztwo rolnicze realizuje wiele różnych programów, które są związane ze
środowiskiem wiejskim i wprowadzaną tam działalnością (łącznie z działalnością
pozarolniczą), takich jak alternatywne formy gospodarowania w rolnictwie,
turystyka na obszarach wiejskich, poszukiwanie dodatkowych źródeł dochodów
itp. [Gannon i inni 1993; Riviera 1999]. W PROW 2007-2013 także zawarto
szereg działań, które są związane ze środowiskiem wiejskim. Biorąc pod uwagę
cele i zadania omawianego Programu można wskazać na potrzeby rozwijania
szczególnie następujących rodzajów doradztwa wiejskiego [Wiatrak 2008 i 2012]:
 doradztwa w zakresie wielofunkcyjnego rozwoju wsi,
 doradztwa socjalno-ekonomicznego,
 doradztwa środowiskowo-wiejskiego,
 doradztwa ekonomiczno-organizacyjnego.
Ponadto postulowany byłby rozwój doradztwa leśnego, w świetle
przyjętych zadań w zakresie leśnictwa,
W zbliżającej się perspektywie także przed doradztwem rolniczym
stawiane są różne zadania pozarolnicze, w tym w obszarze turystyki, kultury,
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środowiska itp. [MRiRW 2012, s. 9 i następne]. Jednakże w praktyce, jak
również w dyskusjach o doradztwie na wsi większość działań doradczych jest
związanych z rolnictwem. Takie podejście jest „…mało nowoczesne
i zawężające, nie odpowiadające oczekiwaniom… do roli i zadań doradztwa
w kontekście problemów i wyzwań stojących przed obszarami wiejskimi”
[Drygas 2012, s. 55]. W związku z tym istnieje potrzeba zmian w tym zakresie
i zwrócenie większej uwagi na doradztwo wiejskie, w tym jego powiązanie
z doradztwem rolniczym.

Funkcjonowanie instytucji doradczej
Instytucja doradcza jest organizacją, której celem działania jest
świadczenie usług określonej grupie klientów, na danym obszarze i w istniejących
warunkach działania. Czynnościami usługowymi tej instytucji są: doradzanie,
informowanie, upowszechnianie, nauczanie i doskonalenie [Kujawiński 2009,
s. 47-50]. Zadanie takie instytucja doradcza realizuje od czasu jej powstania, ale
zmienia się ich zakres ze względu na dokonujące się zmiany i potrzeby odbiorców.
Programy doradcze coraz częściej wychodzą – o czym była już mowa – poza
zagadnienia rolnicze, a uwzględniają coraz bardziej programy społeczności
lokalnych, których członkami są rolnicy. Ponadto rynkowy charakter gospodarki
i globalizacja gospodarki wymaga zainteresowania coraz to nowymi
zagadnieniami, które dotyczą także środowiska lokalnego, w którym mieszkają
i pracują rolnicy
Sprawne funkcjonowanie instytucji doradczej wymaga, aby działała ona
w sposób zorganizowany i celowy, prowadzący do racjonalnego wykorzystania
posiadanych zasobów i możliwości oraz w dostosowaniu do potrzeb jej klientów.
Racjonalizując pracę doradczą trzeba z jednej strony dbać o wykorzystanie
posiadanych zasobów, w szczególności zasobów ludzkich, ich jakości i zdolności
do zmian, a z drugiej zaś stworzyć warunki do efektywnego i sprawnego ich
działania, takie jak [Kania 2007, s. 174; Ludwig 1999, s. 8-10]:
 dobrze przygotowana kadra zarządzająca organizacją doradczą,
 dobrze przygotowani i zmotywowani doradcy,
 elastyczność programów doradczych i ich dostosowanie do zmieniającego
się środowiska,
 ścisła współpraca doradztwa z nauką i szkołami (zwłaszcza rolniczymi),
 aktywne uczestnictwo rolników i mieszkańców wsi w planowaniu
i realizacji programów doradczych,
 dobra komunikacja i informacja,
 dostępność niezbędnych środków finansowych.
Racjonalizacja pracy doradczej powinna prowadzić do jakości działań
instytucji doradczej, wyrażającej się w lepszym zaspakajaniu potrzeb odbiorców
i poprawie jej efektywności działania. Instytucje doradcze – ze względu na
usługowy charakter swojej pracy i bezpośrednią współpracę z odbiorcami –
powinny być stale zorientowanymi na beneficjentów, badając ich potrzeby
i przygotowując na podstawie tych badań programy doradcze, które uwzględniają
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potrzeby swych potencjalnych klientów. W związku z tym istnieje potrzeba
monitorowania i badania potrzeb, ale z uwzględnieniem czynników, które
wywierają wpływ na przyswojenie informacji i korzystanie z porad doradczych.
Chodzi tutaj o czynniki dotyczące:
 klientów instytucji doradczej (głównie wiek, wykształcenie, aktywność
produkcyjna i społeczna, otwartość na informacje i wprowadzanie zmian,
dotychczasowe korzystanie z porad doradczych, przyzwyczajenia do
korzystania z porad),
 społeczności lokalnej, dla której świadczone są usługi doradcze (zwłaszcza
w zależności od jej typu, otwartości i aktywności w realizacji
w programów rozwoju i zmian),
 stanu i struktury gospodarki krajowej, regionalnej i lokalnej (zwłaszcza jej
kondycji ekonomicznej, zasobów i struktury czynników wytwórczych,
możliwości finansowania rozwoju i zmian oraz sytuacji demograficznej),
 realizowanej polityki społeczno-ekonomicznej i środowiskowej, w tym
wobec ludności rolniczej i wiejskiej oraz finansowania konkretnych
programów i projektów doradczych.
Czynniki te są w dużym stopniu natury zewnętrznej w stosunku do
instytucji doradczej, która – o czym była już mowa – powinna być dostosowana do
zmieniającego się środowiska i uwzględniać potrzeby jej klientów. W związku
z tym opracowując kierunki działania instytucji doradczej i strategii jej zachowań,
należy dokonać wnikliwej analizy otoczenia i zgromadzenia informacji o nim.
Jednocześnie należy brać pod uwagę – szerzej niż dotychczas – zapewnienie
udziału odbiorców w podejmowaniu decyzji co do treści programów doradczych
i metod ich realizacji. Wybór zaś określonego programu powinien uwzględniać nie
tylko ich przydatność, ale również odpowiedzialność społeczną za zgłaszane
programy i skutki ich realizacji. Programy doradcze mogą mieć różny charakter,
w zależności od celu i treści. Najogólniej można je podzielić na [Bahn 1999, s. 69]:
 rozwojowe (nastawione na problem),
 instytucjonalne (rozwijające wiedzę),
 informacyjne (nastawione na przekaz).
Programy doradcze zwykle zawierają każdy z ich typów, przy czym
zawsze jest jeden wiodący, najczęściej o charakterze rozwojowym, ale i pozostałe
– jeśli tak zostanie określone – mogą być wiodącymi ich elementami.
Z kolei czynniki natury wewnętrznej są związane z potencjałem instytucji
doradczej i jej zorganizowaniem. Potencjał ten tworzy kadra doradcza i sposób
zarządzania nią. Instytucja doradcza zorientowana na odbiorcę musi być bardziej
płynną i zorientowaną na realizację określonych działań, np. poprzez tworzenie
zespołów zadaniowych, czy projektowych, przygotowanie nowych programów
doradczych, przeprowadzenia badań wśród odbiorców usług doradczych itp.

Wnioski
Z przeprowadzonych rozważań, na podstawie wybranych publikacji (zarówno
cytowanych, jak i niecytowanych) wynika, że:
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1.

Zakres tematyczny zagadnień poświęconych doradztwu rolniczemu
w Polsce i w innych krajach jest podobny w odniesieniu do istoty doradztwa
rolniczego, jego zakresu, finansowania i zorganizowania, natomiast różni się
w zakresie funkcjonowania i zarządzania instytucją doradczą (np. dotyczących
jakości pracy doradczej), które w Polsce są w małym stopniu podejmowane.
2.
Prace i artykuły poświęcone pracy doradczej mają przede wszystkim
charakter opisowy istniejącego stanu, w małym stopniu bazujący – zwłaszcza w
Polsce – na wynikach badań naukowych, w tych dotyczących poprawy jakości
pracy doradczej i dostosowania jej do potrzeb beneficjentów.
3.
Transformacja społeczno-gospodarcza i akcesja Polski w struktury Unii
Europejskiej (i związana z nią polityka UE) sprzyjają rozwojowi pomocy
doradczej (np. FAS), dlatego też warto wykorzystać tę pomoc i zorganizować
wsparcie instytucjonalne dla przemian, w tym dla zmian strukturalnych
i kreowania przedsiębiorczości na obszarach wiejskich;
4.
Pomoc doradczą dla rolników i mieszkańców wsi mogą świadczyć różnego
rodzaju instytucje doradcze (od szczebla krajowego do lokalnego), instytucje
publiczne lub też działające w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego,
a także instytucje organizowane przez rolników (np. przez związki branżowe)
i firmy prywatne. Podstawą jednak doradztwa rolniczego w obecnych
warunkach zmian strukturalnych powinno pozostać doradztwo publiczne,
funkcjonujące obok innych podmiotów doradczych;
Pomoc doradcza ze strony sektora publicznego lub rekomendowana przez
ten sektor powinna być jak najlepiej przygotowana i dostosowana do odbiorców,
aby z niej skorzystali, wchodząc na drogę rozwoju zgodną z realizowaną polityką
społeczno-gospodarczą. Podstawą tych działań powinien być system doradczy
oparty na wiedzy doradców i ciągłym jego doskonaleniu – wynikającym
z przyjętych programów rozwojowych.
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Przesłanki do rozwoju publicznego doradztwa rolniczego w Polsce
Mirosław Drygas∗
Wprowadzenie
Postępująca globalizacja stosunków gospodarczych, towarzysząca jej
tendencja do pogłębiania liberalizacji handlu w skali światowej, jak również coraz
większe zainteresowanie kapitału spekulacyjnego prowadzeniem operacji na
rynkach rolnych oraz procesy społeczno-ekonomiczne zachodzące na wsi,
w głównej mierze związane z dezagraryzacją, stanowią bardzo poważne przesłanki
do kontynuowania dyskusji na temat kształtu organizacyjnego i merytorycznych
pól działania instytucji publicznego doradztwa rolniczego. Jednakże zanim
przejdziemy do dalszych rozważań ważnym jest, aby zdefiniować co jest
rozumiane pod terminem publiczne. Zgodnie ze słownikiem języka polskiego1
termin ten można interpretować na cztery następujące sposoby:
1. Dotyczący całego społeczeństwa lub jakiejś zbiorowości;
2. Dostępny lub przeznaczony dla wszystkich;
3. Związany z jakimś urzędem lub z jakąś instytucją nieprywatną;
4. Odbywający się przy świadkach, w sposób jawny.
Syntetyzując te cztery znaczenia w odniesieniu do instytucji doradztwa
rolniczego można w uproszczeniu stwierdzić, że publiczne doradztwo rolnicze
w Polsce powinno z zasady być adresowane do całej zbiorowości rolników2,
charakteryzować się otwartością na problemy rolników i dostępnością dla
wszystkich potrzebujących wsparcia, z definicji powinno być realizowane przez
instytucje o statusie nieprywatnym oraz funkcjonować w sposób przejrzysty tak
w sferze merytorycznej, jak i organizacyjnej, najlepiej pod nadzorem czynnika
społecznego, w postaci reprezentantów i liderów społeczności danego terytorium,
np. województwa.
W tym kontekście nasuwa się pierwsze, kluczowe jak się wydaje pytanie:
Czy publiczne doradztwo ma zajmować się przede wszystkim kwestiami związanymi
z rolnictwem, czy też zakres świadczonych usług powinien ulegać procesowi
reorientacji wraz ze zmianami zachodzącymi na wsi i na obszarach wiejskich?
Tak postawiona kwestia wiąże się zarówno z przemianami społecznoekonomicznymi zachodzącymi na obszarach wiejskich, a w tym postępującymi
procesami dezagraryzacji i deruralizacji, pogłębianiem się dualnej struktury
samego rolnictwa3, wysokim bezrobociem zarówno wśród ludności rolniczej, jak
i bezrolnych mieszkańców wsi, a także również z kierunkami reformy WPR na lata
2014-2020 ściśle powiązanymi ze Strategią Europa 2020, czy też z procesami
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Oczywiście jako zdefiniowanej grupy społeczno-zawodowej, np. rolników prowadzących
gospodarstwa o sprzedaży powyżej 20 tys. zł rocznie, o powierzchni większej niż 5 ha
przeliczeniowych z wyłączeniem działów specjalnych, czy też osiągających dochody z działalności
rolniczej na poziomie 80-100% średniej krajowej w działach poza rolniczych.
3
Polegające na zwiększaniu się udziału najmniejszych i największych obszarowo gospodarstw w
strukturze gospodarstw prowadzących działalność rolniczą.
1
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postępującej liberalizacji i globalizacji stosunków gospodarczych w skali
planetarnej [Zegar 2012].
Kolejne pytanie wynika z oceny tendencji rozwojowych publicznego
doradztwa rolniczego w Polsce, jakie notowano w ostatnich latach. Na tej
podstawie można mieć wątpliwości - Czy publiczne doradztwo rolnicze będzie
w stanie podołać wyzwaniom wynikającym z wyżej wymienionych procesów, jak
również z kierunków reformy WPR?
Kolejną kwestią, jak się wydaje fundamentalną z punktu widzenia
skuteczności i efektywności funkcjonowania, jest konieczność systemowego
powiązania publicznego doradztwa rolniczego ze sferą badań i rozwoju oraz
szeregiem innych instytucji.

Cel, zakres i materiały źródłowe
Głównym celem opracowania jest zaprezentowanie argumentacji
uzasadniającej konieczność funkcjonowania publicznego doradztwa rolniczego
w Polsce, w zmodernizowanych strukturach funkcjonalnych i organizacyjnych
w perspektywie co najmniej 2020 roku, co wiąże się z realizacją zadań
wynikających z reformowanej WPR oraz w kontekście realizacji krajowej polityki
rozwoju obszarów wiejskich i sektora żywnościowego.
Analiza prawodawstwa unijnego odnośnie obligatoryjnych systemów
doradztwa rolniczego (Farm Advisory Systems/Services – FAS) będzie punktem
wyjścia do rozważań. Następnie na podstawie wyników badań przeprowadzonych
przez IRWiR PAN w 2010 roku oraz studiów literatury przedmiotu zostaną
sformułowane wnioski odnośnie przyszłości publicznego doradztwa rolniczego
w Polsce.

Doradztwo rolnicze w prawodawstwie i dokumentach Unii Europejskiej
Pierwszym aktem prawnym UE mocno podkreślającym konieczność
utworzenia przez państwa członkowskie systemu profesjonalnego doradztwa
rolniczego, oferującego swoje usługi w pierwszej kolejności rolniczym
gospodarstwom towarowym było Rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003.
System taki powinien „…przyczyniać się do tego, aby rolnicy stawali się bardziej
świadomi odnośnie …procesów przebiegających w gospodarstwie związanych
z ochroną środowiska, bezpieczeństwem żywności, zdrowiem i dobrostanem
zwierząt, bez wpływania w jakikolwiek sposób na ich obowiązki i odpowiedzialność
w zakresie przestrzegania takich standardów” [Rozporządzenie… 2003].
W art.14 i 15 wskazano, że system taki powinien być dla rolników
dobrowolny i jednocześnie preferujący rolników, którzy otrzymują kwotę płatności
bezpośrednich przekraczającą 15 tys. Euro rocznie. Zakres działania takiego
systemu powinien obejmować kwestie zarządzania gruntami i gospodarstwami
z uwzględnieniem zasady dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska. Na
system taki składać się mogą instytucje wskazane przez właściwe organy władzy
publicznej, jak i prywatne, w zależności od decyzji państw członkowskich. Jak
więc widać Rozporządzenie koncentrowało się na problematyce związanej
z produkcją rolniczą.
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Jednocześnie w art. 16 Komisja Europejska została zobligowana do
przedstawienia do dnia 31 grudnia 2010 r. raportu dotyczącego stanu
zaawansowania wdrażania tak zdefiniowanego systemu doradztwa rolniczego
[Rozporządzenie… 2003].
W końcu 2009 roku powstał raport oceniający stan tworzenia FAS
w krajach członkowskich. Zwrócono w nim uwagę na dwie formy pracy doradczej
FAS:
1. Indywidualne doradztwo w gospodarstwie;
2. Doradztwo w gospodarstwie dla małych grup rolników.
Stwierdzono, że w ramach indywidualnego doradztwa z porad FAS
skorzystało w 2008 roku 4,8% rolników pobierających płatności bezpośrednie.
W państwach, które wdrożyły FAS w 2007 roku lub wcześniej wskaźnik ten był
wyższy i wynosił około 20%. W 10 państwach członkowskich, gdzie
wprowadzono doradztwo grupowe z jego usług skorzystało około 5%
uprawnionych.
W wielu państwach zanotowano minimalistyczne podejście spełniania
wymogów FAS, koncentrując się wyłącznie na świadczeniu usług doradczych
z zakresu SMR i GAEC. Jednym z ważniejszych wyników przedstawionych
w Raporcie było stwierdzenie faktu, że w 24 państwach członkowskich funkcje
koordynujące i kontrolne w stosunku do FAS pełnią organy rządowe [Evaluation…
2009].
Powyżej przedstawione spostrzeżenia potwierdzone zostały w Raporcie
Komisji Europejskiej do Parlamentu i Rady w sprawie wdrażania FAS w UE
[Report…2010].
Ponadto KE podkreśliła, że FAS jest adresowany nie tylko do rolników
pobierających płatności bezpośrednie, lecz także dla wszystkich innych. Mocno
rekomendowała organom koordynującym FAS organizowanie regularnego
doskonalenia zawodowego wszystkich doradców przynajmniej w zakresie zasady
wzajemnej zgodności, a także w zakresie tzw. nowych wyzwań związanych ze
zmianami klimatycznymi.
Za jedno z kluczowych zadań KE uznała prowadzenie ewaluacji
i monitoringu skutków funkcjonowania FAS, tak w zakresie jego efektywności, jak
i użyteczności w trakcie dyskusji nad kształtem działań wspierających doradztwo
w ramach WPR po 2013 roku. KE podkreśliła także, że FAS jest kluczowym
narzędziem pozwalającym z sukcesem wdrażać WPR. Jednocześnie sformułowała
kilka rekomendacji, z których za najważniejsze można uznać:
 utrzymywanie szerokiego zakresu usług doradczych, przy równoczesnym
ograniczaniu komplikacji zasad ubiegania się o pomoc,
 udostępnianie rolnikom list certyfikowanych doradców,
 zapewnienie dostępu do usług doradczych drobnym rolnikom,
 zapewnienie przez organy koordynujące FAS synergii pomiędzy
instytucjami doradczymi i sferą badań i rozwoju (R&D) oraz doradzaniem,
doskonaleniem zawodowym doradców i upowszechnianiem informacji,
 ustanowienie przez organy koordynujące FAS takich kryteriów selekcji
doradców, które pozwalają zatrudniać doradców o wysokich
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i odpowiednich do zadań kwalifikacjach oraz organizowanie systemu
doskonalenia zawodowego umożliwiającego podnoszenie kompetencji
zawodowych.
Opublikowany 12 października 2011 roku, w ramach pakietu propozycji
legislacyjnych reformujących WPR, projekt rozporządzenia dotyczący wsparcia
rozwoju obszarów wiejskich w uzasadnieniu w najszerszym jak dotychczas
zakresie odnosi się do doradztwa rolniczego. Akcenty te można dostrzec
praktycznie we wszystkich sześciu niżej wymienionych priorytetach dotyczących
całego terytorium UE:
1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i leśnictwie oraz na
obszarach wiejskich;
2. Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej
i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych;
3. Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania
ryzykiem w rolnictwie;
4. Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa
i leśnictwa;
5. Przechodzenie
wspieranie
efektywnego
gospodarowania
zasobami
i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu
w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym;
6. Zwiększanie włączania społecznego, ograniczenie ubóstwa i promowane
rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich [Projekt… 2011, s.8-9].
Potwierdzają to m. in. zapisy Projektu…w punktach 14, 16, 17 i 22, które
adresują działania przyszłego PROW rolników, posiadaczy lasów, sektor
spożywczy oraz MSP funkcjonującym na obszarach wiejskich. Usługi doradcze zaś
ukierunkowuje na: zarządzanie gospodarstwem, zasady dobrej kultury rolnej
zgodnej z ochroną środowiska, praktyk korzystnych dla klimatu i środowiska,
różnorodnością biologiczną, ochroną wód, innowacyjnością oraz bezpieczeństwem
pracy. Usługi doradcze mogą być również świadczone w zakresie efektywności
ekonomicznej i środowiskowej gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw. Szczególny
nacisk położono w Projekci…na kwestie związane z wymogami odnoszącymi się
do minimalnych wymogów podmiotów realizujących usługi doradcze.
W Tytule III Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich podkreślona została
waga transferu wiedzy i działań informacyjnych (art. 15) oraz usług doradczych
dotyczących zarządzania gospodarstwem rolnym i zastępstw, gospodarki leśnej
oraz MSP w zakresie efektywności ekonomicznej i środowiskowej (art.16)
[Projekt… 2011, s.44-47].
Zarówno w Art. 16, jak i w uzasadnieniu KE pozostawiła sobie możliwość
dalszego, sprecyzowania ww. wymogów, jak zapewne można domniemywać także
i innych warunków, w aktach delegowanych, do których wydawania jest
upoważniona na mocy zapisów art. 290 Traktatu.
Duża różnorodność i szeroki zakres oferowanego w Projekcie…
instrumentarium zakreśla dla instytucji doradztwa rolniczego ogromne pole do
współpracy z potencjalnymi beneficjentami wsparcia PROW 2014-2020. Stawia
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też wysoko poprzeczkę przed organami koordynującymi i kontrolującymi działanie
systemów doradztwa rolniczego FAS.

Diagnoza stanu i tendencji rozwojowych doradztwa rolniczego w Polsce
Instytucje doradztwa rolniczego od początku swej działalności odgrywały
kluczową rolę w procesie transferu wiedzy i innowacyjności z sektora badań
i rozwoju do praktyki rolniczej. Z biegiem czasu ich zakres działania ulegał
rozszerzeniu od problematyki ściśle skupiającej się na kwestiach związanych
z technologią produkcji rolniczej, poprzez zagadnienia związane z ekonomiką
rolnictwa, funkcjonowaniem rynków rolnych i marketingiem. W miarę
postępujących procesów koncentracji ziemi i zmniejszania się udziału rolnictwa
w tworzeniu PKB w sferze działania instytucji doradztwa rolniczego pojawiać się
zaczęły tematy związane z rozwojem obszarów wiejskich. Doradztwo w coraz
większym stopniu zajmuje się programami przekwalifikowania zbędnych
w rolnictwie zasobów siły roboczej do wykonywania pozarolniczych zawodów
oraz wspieraniem rolników w poszukiwaniu alternatywnych źródeł dochodów.
Natomiast w stosunku do innych mieszkańców wsi – pomoc w zakładaniu
lokalnych mikro i małych przedsiębiorstw, przyczyniających się do wzmacniania
lokalnej ekonomii na obszarach wiejskich.
W ostatnich 20. latach, wskutek praktycznie ciągłego procesu
reformowania i biurokratyzowania WPR, instytucje świadczące usługi doradcze
w państwach członkowskich UE, w coraz większym stopniu były włączane
w proces wdrażania unijnych programów wsparcia. W literaturze przedmiotu
usługi doradcze świadczone przez te instytucje określane są coraz częściej mianem
„doradztwa papierowego” (paper advisory) [Phelan 1995]. Termin ten wywodzi
swą nazwę bezpośrednio od wykonywania na rzecz rolników prac związanych
z przygotowywaniem dla nich wniosków o wsparcie ze środków unijnych. Po 2004
roku zjawisko to występuje z ogromnym nasileniem także w Polsce.
Doradztwo rolnicze w Polsce funkcjonuje na mocy ustawy z dnia 22
października 2004 roku o jednostkach doradztwa rolniczego ogłoszonej (Dz. U. Nr
251, poz. 2507, z późn. zm.)4. Podstawy do tworzenia doradztwa w systemie FAS,
składającego się podmiotów publicznych i prywatnych usankcjonowała Ustawa z 7
marca 2007 roku z późniejszymi zmianami [Ustawa… 2007]. Jak dotychczas
zarówno doradztwo prywatne, jak i świadczone przez izby rolnicze odgrywa
niewielką rolę w stosunku do potencjału zlokalizowanego w ODR. Szacuje się
bowiem, że na koniec 2011 roku zarejestrowanych było 700 firm prywatnych,
świadczących komercyjne usługi doradcze [Wawrzyniak 2012].
Reforma WPR to jednocześnie nowe wyzwania dla instytucji doradztwa
rolniczego. Z powodu powolnego rozwoju sektora prywatnego i samorządowego
należy się spodziewać, że w latach 2014-2020 doradztwo publiczne będzie nadal
odgrywać dominującą rolę w relacjach z rolnikami i innymi mieszkańcami wsi.
Państwowe doradztwo rolnicze charakteryzuje się w Polsce niespotykaną
w innych krajach strukturą. Trudno ją określać mianem systemu, gdyż w praktyce
składa się ono z kilkunastu w żaden sposób nie powiązanych ze sobą jednostek.
4

Kolejne nowelizacje wymienionej ustawy była ogłaszane w: Dz. U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1832, z
2007 r. Nr 64, poz. 427 i Nr 123, poz. 847, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 92, poz.753 oraz
z 2010 r. Nr 257, poz.1726.
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W praktyce na poziomie centralnym nie istnieje żaden ośrodek decyzyjny aktywnie
koordynujący działalność ODR z punktu widzenia realizacji celów polityki rolnej
państwa, w tym przyjętej w kwietniu 2012 roku Strategii zrównoważonego rozwoju
wsi, rolnictwa i rybactwa, w powiązaniu z wyzwaniami wynikającymi ze Strategii
Europa 2020 oraz wspomnianej reformy WPR. Roli tej nie pełni i nie może pełnić
MRiRW5, ani też bezpośrednio podporządkowane resortowi Centrum Doradztwa
Rolniczego (CDR) w Brwinowie wraz oddziałami, nie mające ustawowo
zapisanych takich kompetencji.

Centrum Doradztwa Rolniczego (CDR) w Brwinowie
W obecnej formie organizacyjnej funkcjonuje od 1 stycznia 2005 roku
i podlega bezpośrednio MRiRW. CDR jest instytucją odpowiedzialną za
doskonalenie zawodowe doradców rolnych i swoim zasięgiem działania obejmuje
cały kraj. Podnoszenie wiedzy i umiejętności doradców prowadzone jest w różnych
formach, m.in.: seminaria, szkolenia, kursy, szkolenia praktyczne, warsztaty,
pokazy, demonstracje, wyjazdy studyjne krajowe i zagraniczne oraz studia
podyplomowe we współpracy z uczelniami wyższymi.
CDR wydaje również czasopismo naukowe (kwartalnik) - Zagadnienia
Doradztwa Rolniczego, w którym zamieszczane są najnowsze wyniki badań
z zakresu metodyki i organizacji doradztwa rolniczego, funkcjonowania
agrobiznesu, rozwoju obszarów wiejskich, polityki rolnej i oświaty rolniczej oraz
współpracy nauki z praktyką gospodarczą.
Od 2004 roku CDR prowadzi także internetowe kształcenie doradców
rolnych. Doradcy rolni mają możliwość korzystania z informacji umieszczonych na
portalu doradczym i w centralnym systemie informacji, a także z baz danych, które
znajdują się na stronie internetowej CDR (www.cdr.gov.pl).
Głównym źródłem finansowania działalności Centrum Doradztwa
Rolniczego są dotacje z budżetu państwa, które stanowią prawie połowę budżetu
CDR. Drugim zasadniczym źródłem finansowania są przychody z prowadzenia
działalności gospodarczej, które tworzą praktycznie pozostałą część przychodów
do budżetu CDR. Największą pozycję w budżecie CDR stanowią od lat
wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, konsumujące około
60% środków finansowych będących w dyspozycji CDR [Drygas 2012].
Jak więc widać dotacje z budżetu państwa nie pokrywają rosnących
kosztów funkcjonowania CDR, co wymusza podejmowanie różnych działań
komercyjnych.

Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego (WODR)
ODR-y, mające status wojewódzkich samorządowych jednostek
organizacyjnych posiadającymi osobowość prawną6. Podstawowym celem
5

Wyrazem takiego stanu jest istnienie w MRiRW mikro komórki do tych spraw, która w żaden
sposób nie jest w stanie podołać nowym wyzwaniom.
6
ODR działają na podstawie ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa
rolniczego (Dz. U. nr 251, poz. 2507, z późn. zm.) oraz ustawy kompetencyjnej przygotowanej przez
MSWiA, uchwalonej przez Sejm RP, zgodnie z którą 16 wojewódzkich ODR podległych
właściwemu wojewodzie przekazane zostało z dniem 1 sierpnia 2009 r. Sejmikom Wojewódzkim
(Dz. U. nr 92 z 16 czerwca 2009, poz. 753), w oparciu o statut zatwierdzony przez Sejmik,
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działalności ODR-ów jest udzielanie pomocy rolnikom i ich rodzinom w procesie
podejmowania racjonalnych decyzji dotyczących sfery zawodowej. Cele te są
realizowane poprzez:
 działania na rzecz podniesienia poziomu kwalifikacji rolników
i mieszkańców obszarów wiejskich,
 wspieranie rolników w aplikowanie o środki z WPR,
 promocję wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich,
 promocję ekologicznych metod gospodarowania i ochrony środowiska,
 pomoc we wdrażaniu nowych wymogów dotyczących produkcji rolniczej,
tzw. zasada wzajemnej zgodności (ang. cross-compliance),
 wdrażanie nowych technologii produkcji,
 ochronę i kultywowanie dziedzictwa kulturowego wsi,
 pomoc w tworzeniu grup producenckich.
W latach 2004-2011 wyraźnie zaznaczył się trend do zmniejszania
realnych wydatków z budżetu państwa na funkcjonowania ODR-ów. Dynamikę ich
spadku w relacji rok do roku ilustruje poniższe zestawienie:
Lata
2003=100%

2004
102,1

2005
98,3

2006
108,3

2007
96,3

2008
96,3

2009
87,3

2010
99,7

2011
96,9

Źródło: [Czyżewski, Matuszczak 2011]

W kolejnych latach dotacje zarówno dla CDR jak i dla ODR-ów
ustabilizowała się na poziomie zbliżonym do 2011 roku, co ilustruje poniższe
zestawienie:
Lata
ODR-y razem
CDR
Razem

2011
154 471
11 433
165 904

2012
154 482
11 854
166 336

2013*
154 142
11 744
165 886

* projekt budżetu na 2013 rok.
Źródło: dane MRiRW.

Spadek nakładów budżetowych na doradztwo skutkował w pierwszym
rzędzie na zmniejszanie zatrudnienia, a także zmuszał do podejmowania różnego
rodzaju działalności komercyjnej. Łącznie wpływało to na ograniczenie
prowadzenia działalności „czysto” doradczej.

określający cele i zadania ośrodków, strukturę, sposób zarządzania i gospodarkę finansową.
Wojewódzkie ODR stanowią część publicznego sektora gospodarki. Na mocy ustawy z dnia 23
stycznia 2009 r. (Dz. U. nr 92, poz. 753, art. 23 ust.6) otrzymują z budżetu państwa dotacje celowe na
wykonywanie zadań wyszczególnionych w art. 4 ust. 2 Ustawy z 22 października 2004 r.
o jednostkach doradztwa rolniczego (niekomercyjne działania doradcze), a także dotacje podmiotowe
na wynagrodzenia pracowników i koszty funkcjonowania.
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Tabela 1. Poziom zatrudnienia doradców w ODR-ach według płci i zajmowanych
stanowisk w latach 2005-2010
w tym
Ogółem doradcy
Rok
(stan na
1
Razem
stycznia)
w
M*
K**
tym:
2005
3792 1809 1983
2006
4212 1939 2273
2007
4158 1900 2258
2008
3967 1789 2178
2009
3803 1677 2126
2010
3579 1563 2016

kierownictwo
organizacji

specjaliści
zakładowi

doradcy
terenowi

M

K

M

K

M

K

284
310
292
296
266
263

156
190
200
190
197
202

418
432
434
399
382
349

556
613
612
593
597
553

1106
1197
1174
1094
1029
951

1271
1470
1446
1395
1332
1261

*mężczyźni, **kobiety
Źródło: Badania IRWiR PAN z 2010 roku

Analiza danych dotyczących zmian poziomu zatrudnienia w ODR-ach
w latach 2005-2010 pracowników zaliczanych do kategorii doradców wskazuje na
stały jego spadek począwszy od 2007 roku. Skutkowało to zmniejszeniem
zatrudnienia o 633 osoby, co stanowiło około 20% poziomu zatrudnienia w 2006
roku (tabela 1).
W tym też okresie zanotowano zmniejszanie się udziału dotacji z budżetu
państwa w ogólnych przychodach ODR-ów, przy jednoczesnym wzroście
przychodów z tytułu prowadzenia różnego typu działalności komercyjnej. Przy
czym według danych z 2009 roku, ta druga składowa była większa od dotacji
budżetowej, odpowiednio: (43,9%) i (46,4%).
W tym samym czasie w strukturze kosztów ponoszonych przez ODR-y
największą pozycję stanowiły płace pracowników, ubezpieczenia społeczne i inne
świadczenia, pochłaniające łącznie 78,8% będącego w ich dyspozycji budżetu.
Powyższe dane wyraźnie wykazują, że bez prowadzenia działalności zarobkowej
poziom zatrudnienia w ODR-ach musiałby zostać jeszcze bardziej ograniczony.
Jednocześnie uświadamiają, że w budżetach pozostaje niewiele środków na
prowadzenie działalności doradczej.
Skuteczność instytucji doradztwa rolniczego w uproszczeniu jest
uzależniona od liczby potencjalnych klientów kwalifikujących się do korzystania
z usług doradczych oraz liczebności kadr doradczych. W tym kontekście poddano
analizie wskaźniki ilustrujące relacje liczby doradców do liczby gospodarstw
klasyfikowanej według siły ekonomicznej. Łatwo zauważyć, że z punktu widzenia
skuteczności pracy doradczej wskaźnik ten jest coraz lepszy, gdy coraz mniej
gospodarstw przypada na 1 doradcę. I tak ogółem w ujęciu ogółem wskaźnik ten
wahał się od 302,2 gospodarstw na doradcę w woj. pomorskim, aż do 1260,9
w woj. małopolskim. Jeśli zaś analizujemy wyłącznie gospodarstwa o wielkości
ekonomicznej powyżej 4 ESU to okazuje się, że wskaźnik ten waha się od 28,3
gospodarstwa na doradcę w woj. podkarpackim, do 187,5 w woj. kujawskopomorskim (tabela 2).
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Przytoczone wskaźniki wskazują na niski potencjał kadrowy doradztwa
w stosunku do realnych potrzeb i brak możliwości dotarcia do większej liczby
potencjalnych beneficjentów.

Liczba gospodarstw
0-2 ESU

Liczba gospodarstw
> 4 ESU

Liczba doradców

Liczba
doradców/gminę

Liczba gospodarstw
ogółem/1 doradcę

Liczba gospodarstw
> 2 ESU/1 doradcę

Liczba gospodarstw
>4 ESU/1 doradcę

Tabela 2. Liczba doradców pracujących w ODR-ach przypadających na
1 gospodarstwo według ESU

1.

Dolnośląskie

91 117

21 358

286

2,2

203,2

48,0

74,7

2.

KujawskoPomorskie

48 696

38 446

205

1,6

325,5

55,2

187,5

3.

Lubelskie

183 533

52 152

305

1,6

589,8

157,7

171,0

4.

Lubuskie

29 692

6 513

103

1,4

197,0

51,1

63,2

5.

Łódzkie

109 951

44 187

262

1,6

486,0

112,6

168,7

6.

Małopolskie

239 835

14 830

221

1,3

581,3

108,6

67,1

7.

Mazowieckie

170 854

80 632

505

1,8

417,9

100,6

159,7

8.

Opolskie

43 411

11 597

94

1,4

300,0

53,1

123,4

9.

Podkarpackie

250 883

9 693

343

2,4

355,2

58,2

28,3

10.

Podlaskie

51 877

38 467

232

2,2

354,7

75,5

165,8

11.

Pomorskie

31 415

18 490

190

1,9

203,8

39,6

97,3

12.

Śląskie

123 802

10 448

130

1,1

389,8

68,1

80,4

13.

Świętokrzyskie

86 989

19 184

185

1,9

488,3

128,3

103,7

14.

WarmińskoMazurskie

35 466

21 630

176

1,8

243,4

44,1

122,9

15.

Wielkopolskie

92 441

65 132

415

2,0

430,5

50,8

156,9

34 274

14 147

151

1,5

187,5

37,5

93,7

1 624 236

466 906

3 803

1,8

367,3

78,8

122,8

Lp.

Woj./
ODR

Zachodniopomo
rskie
RAZEM
16.

Źródło: badania IRWiR PAN i dane GUS z 2009 roku

Z punktu widzenia realizacji przyszłych zadań ważną kwestią jest poznanie
liczby doradców świadczących specjalistyczne usługi doradcze. Według deklaracji
poszczególnych ODR-ów największa liczba doradców ma przygotowanie odnośnie
sporządzania planów rolnośrodowiskowych (1269) i sporządzaniem biznes planów
(1139). Szczególnie ta druga umiejętność jest pożądana z punktu widzenia potrzeb
małych
gospodarstw, tak
w
kontekście rozwijania
gospodarstwa,
dywersyfikowania źródeł dochodów, czy też rozwijaniem działalności poza
rolniczej po zaniechaniu pracy w rolnictwie. Inne umiejętności specjalistyczne
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doradców, także ważne dla innych grup gospodarstw, reprezentowane są przez
znacznie mniejszą ich liczbę (tabela 3).
Tabela 3. Liczba doradców z ODR-ów świadczących specjalistyczne usługi
doradcze
Wyszczególnienie
Liczba
1269
sporządzanie planów rolnośrodowiskowych
1139
sporządzanie planów biznesu
728
trzoda chlewna
700
bydło mleczne
317
warzywa
296
owoce
153
inne
35
tytoń
18
chmiel
Źródło: Badania IRWiR PAN

Badanie opinii doradców na temat najważniejszych ich zdaniem grup
klientów wykazało, że są nimi rolnicy prowadzący małe i średnie obszarowo
gospodarstwa rolne. Pomoc dla towarowych gospodarstw umieścili doradcy
dopiero na 4 miejscu w rankingu, po tzw. młodych rolnikach oraz kobietach
wiejskich, w kwestiach zasad prawidłowego odżywiania się, zdrowia i higieny. Na
drugim biegunie, co może budzić zdziwienie, doradcy umieścili gospodarstwa
produkujące na samozaopatrzenie i bezrobotnych mieszkańców wsi (tabela 4).
Tabela 4. Główne grupy klientów ODR-ów w opiniach doradców7
Grupa klientów

Średnia ocena

rolnicy prowadzący małe i średnie gospodarstwa
młodzi rolnicy
kobiety wiejskie (żywienie, zdrowie, higiena etc.)
duże gospodarstwa towarowe
młodzież wiejska
producenci produktów eksportowych
gospodarstwa kierowane przez kobiety
gospodarstwa bardzo małe produkujące na własne potrzeby
osoby bezrobotne

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

Źródło: Badania IRWiR PAN

W tym świetle struktura zatrudnienia w ODR powinna być kształtowana na
podstawie kierunków polityki realizowanej w danym województwie, co wyraża się
w charakterze wdrażanego instrumentarium wsparcia. Te elementy mają bowiem
7

Doradcy mieli możliwość oceny w skali od 1 do 5, przy czym 5 oznaczała najważniejszych
klientów, a 1 najmniej ważnych ich zdaniem klientów ODR.
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decydujący wpływ na liczbę potencjalnych beneficjentów wsparcia unijnego, a co
za tym idzie klientów ODR.

Warianty struktur organizacyjnych doradztwa rolniczego w Polsce
Przedstawiona powyżej skrótowa diagnoza stanu publicznego doradztwa
rolniczego w Polsce dokumentuje, że dyskusje nad przyszłym jego kształtem oraz
skutecznością działania nie mogą sprowadzać się wyłącznie do kwestii struktur
organizacyjnych, zazwyczaj postrzeganych poprzez pryzmat podległości ODR-ów
pod MRiRW, samorząd terytorialny, czy też izby rolnicze. Myślenie tego typu ma
nieco archaiczny charakter, bowiem zakłada, że doradztwo samo w sobie jest
w stanie podołać narastającym wyzwaniom. Jest to z zasady błędne założenie,
bowiem instytucje doradztwa rolniczego, aby być skutecznym muszą
funkcjonować we wzajemnej interakcji i więzach współpracy z całym szeregiem
instytucji, w tym przede wszystkim ze sferą badań i rozwoju (R&D) generującą
innowacyjność8. Uporządkowany zbiór takich instytucji, organizacji i podmiotów,
określany jest w literaturze przedmiotu mianem systemu wiedzy rolniczej
(Agricultural Knowledge System-AKS) [Blum A. (1995)] lub też systemem
wiedzy i informacji rolniczej (Agricultural Knowledge and Information SystemAKIS)9 [Rolling N., Engel P. (1991)].
Ostatnio, w związku z coraz mocniej zaznaczającą się problematyką
wiejską, w tym związaną z tworzeniem nowych miejsc pracy, czy też z kwestiami
środowiskowymi i dóbr publicznych coraz częściej pojawia się w literaturze
przedmiotu nowy system, włączający obok kwestii rolnictwa także problematykę
wiejską (Rural and Agricultural Knowledge and Innovation System – RAKIS)
Ewolucja zadań doradztwa rolniczego, przy ciągle relatywnie słabo
rozwiniętym doradztwie świadczonym przez sektor prywatny, musi zdaniem autora
zostać rozszerzona na kwestie związane ze zmianami postępującymi w strukturze
gospodarstw rolniczych, postępującym procesem dezagraryzacji10, a co za tym
idzie zmianami struktury społeczno-zawodowej mieszkańców wsi i pojawiającymi
się nowymi potrzebami, w coraz większym stopniu związanymi z poza rolniczymi
problemami rozwoju wsi, w tym przede wszystkim przedsiębiorczością.
Pewne szanse na zmianę zapowiada przygotowana przez MRiRW
Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020,
przyjęta przez Radę Ministrów 25 kwietnia 2012 roku. W opisie priorytetu 4.2
Kreowanie oraz transfer wiedzy i technologii służącej zrównoważonemu rozwojowi
sektora rolno-spożywczego, wchodzącego w skład Celu szczegółowego 2 Wzrost
produktywności i konkurencyjności sektora rolno-spożywczego, MRiRW wyraźnie
opowiedziało się za koniecznością wspierania doradztwa rolniczego [Strategia…
2012, s.39].
8

Szerzej na ten temat patrz: Drygas M. (2001): Wiedza rolnicza jako podstawa działań edukacyjnych
na obszarach wiejskich. [w:] Kierunki rozwoju doradztwa rolniczego w Polsce na tle tendencji
światowych. M. Drygas, J. Kania i A. Wiatrak (red.), IRWiR PAN, Warszawa.
9
Współcześnie, w dobie nacisku na innowacyjność w każdej dziedzinie gospodarki, systemy takie
określane są jako system wiedzy i innowacyjności w rolnictwie (Agricultural Knowledge and
Innovation System-AKIS).
10
Według różnych szacunków udział ludności wiejskiej nie mającej żadnych związków z produkcją
rolniczą, a tym samym nie uzyskującej dochodów z tego tytułu przekracza 60%.
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Jeszcze wyraźniej na potrzebę położenia większego nacisku na
wzmocnienie instytucji doradztwa rolniczego w Polsce wskazuje opis kierunku
interwencji 4.2.2. Rozwój doradztwa i upowszechniania informacji rynkowym
w sektorze rolno-spożywczym. Podkreślając wymiar terytorialny działalności
prowadzonej przez instytucje doradztwa rolniczego wskazuje, że „…koniecznym
jest w pierwszym rzędzie utworzenie spójnego i skutecznego systemu doradztwa
w Polsce, mającego efektywnie wspierać rolników już nie tylko w zakresie zasad
wzajemnej zgodności (cross-compliance) oraz innych wymogów, dotyczących
technik i praktyk rolniczych związanych ze zrównoważeniem produkcji rolnej, ale
w szerszej perspektywie związanej z tzw. nowymi wyzwaniami i coraz częstszymi
fluktuacjami cenowymi na rynkach rolnych oraz tzw. szokami cenowymi na
globalnych rynkach rolnych. Potrzeba wzmocnienia doradztwa rolniczego
w Polsce jest równie ważnym zadaniem dla wszystkich województw w kraju…”
[Strategia… 2012, s.39-40].
Niepokój może budzić jednak fakt, że wyżej wymienione zapisy
Strategii…, koncentrują się wyłącznie na kwestiach związanych z rolnictwem,
wynikającymi głównie z reformy WPR. Słabo jest natomiast zarysowana
problematyka związana z poza rolniczym rozwojem wsi. W związku z powyższym
rodzą się następujące pytania:
1. Czy instytucje doradztwa rolniczego powinny być ukierunkowane wyłącznie
na wymogi unijne dotyczące FAS, czy też powinny realizować znacznie
szersze zadania i wspomagać poza rolniczy rozwój obszarów wiejskich, także
na poziomie regionów?
2. Z jakich źródeł powinno być finansowane doradztwo rolnicze?
3. Jak zapewnić zacieśnienie współpracy pomiędzy doradztwem a sferą badań
rolniczych?
4. W jaki sposób zapewnić możliwość podnoszenia kompetencji doradców
rolniczych?
5. Czy koniecznym jest dokonywanie systematycznych ewaluacji efektywności
i skuteczności działań podejmowanych przez instytucje doradztwa rolniczego?
Odpowiedź na pierwsze pytanie jest prosta i twierdząca. Determinuje ona
odpowiedź na drugie pytanie wskazując na źródła finansowania w budżetach
głównych interesariuszy instytucji doradztwa rolniczego, tj. budżetu państwa,
budżetów samorządu terytorialnego różnego szczebla. Te dwa źródła powinny
zapewnić finansowanie zarówno horyzontalnych zadań, za które odpowiada
MRiRW, jak również związanych z realizacją polityki regionalnej, za którą
odpowiadają urzędy marszałkowskie. Jednocześnie instytucje te powinny mieć
zapewniony wpływ na proces kształtowania planów działania ODR-ów. Nie
wyklucza to pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł, w tym
z działalności komercyjnej, ale w taki sposób aby nie zakłócało podstawowej
działalności doradczej ODR-ów.
Aby doradztwo nie stało się w pełni „papierowe” konieczne jest
systemowe powiązanie ODR-ów z instytucjami sfery badań i rozwoju. Nie obędzie
się to bez utworzenia systemu zachęt motywujących naukowców do prac na rzecz
praktyki, chociażby poprzez włączenie dokonań w tym zakresie do oceny
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parametrycznej ośrodków naukowych oraz indywidualnego finansowego
premiowania badaczy z tego tytułu. Kodyfikacja tego rozwiązania to wspólne
zadanie dla MRiRW i MNiSW. Koniecznym jest też utworzenie obok społecznych
rad doradztwa rolniczego, branżowych komitetów, składających się z badaczy,
doradców, praktyków i innych interesariuszy, zajmujących się pracami nad
identyfikacją i artykulacją priorytetowych potrzeb doradczych doradztwa,
horyzontalnych na poziomie narodowym i typowych dla danej części kraju na
poziomie regionów. Rozważenia wymaga ich afiliacja przy istniejących
strukturach KSOW, tak na poziomie sekretariatu centralnego, jak i przy
sekretariatach regionalnych. Alternatywnym rozwiązaniem może być lokalizacja
krajowego komitetu przy CDR, a regionalnych komitetów przy ODR-ach.
W Polsce nadal nie istnieje spójny, mający charakter ustawicznego
podnoszenia umiejętności i kompetencji zawodowych, system doskonalenia
zawodowego doradców. Są to raczej działania o charakterze akcyjnym, wynikające
często z pojawiających się nowych wyzwań, jak np.: zasada cross-compliance,
reforma WPR, a w tym nowy system płatności bezpośrednich i zazielenienie,
ewentualnych nowych instrumentów polityki krajowej, związanych z rozwojem
obszarów wiejskich, czy też z bezpłatnych ofert szkoleniowych. Wiąże się to też
z brakiem jasnego zdefiniowania ścieżki rozwoju zawodowego doradców.
Najwłaściwszą instytucją do realizacji tego typu zadań jest CDR, które powinno
opracować zasady działania takiego systemu i konsekwentnie je wdrażać. CDR
powinien także odpowiadać za certyfikację prywatnych podmiotów doradczych,
zgodnie z kryteriami ustanowionymi przez MRiRW.
Piąte pytanie ma charakter typowo retoryczny, bowiem jak można
podejmować próbę jakiejkolwiek reformy i wprowadzania zmian struktur bez
dokonania ewaluacji efektywności i skuteczności prowadzonych wcześniej działań.
W Polsce nie ma dobrej tradycji prowadzenia takich działań, co sprawia że reformy
i reorganizacje mają nienaukowe podstawy, a są raczej efektem szukania
oszczędności w budżecie państwa, wpływu różnych grup interesu, czy też
intuicyjnego podejmowania decyzji przez decydentów.

Zakończenie
W tym świetle za właściwe należy uznać, że najstabilniejsze podstawy dla
rozwoju doradztwa rolniczego w Polsce zapewnić może jego publiczna formuła,
z powierzeniem funkcji koordynatora MRiRW lub CDR. Dodatnie strony takiego
rozwiązania można wyrazić w kilku punktach.
Po pierwsze w większej stabilności wsparcia finansowego i realnym ograniczeniu
pokusy zmniejszania środków dla podległych jednostek.
Po drugie w łatwiejszym transferze do podległych jednostek wiedzy i informacji
związanych z przyszłą WPR, jak i wynikających ze Strategii zrównoważonego
rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020.
Po trzecie w możliwości łatwiejszego nawiązywania współpracy z instytucjami ze
sfery badań i rozwoju (R&D) podległych MRiRW oraz transferu wiedzy,
informacji i innowacyjnych technologii.
Po czwarte w łatwiejszej komunikacji pomiędzy poszczególnymi ogniwami tak
zbudowanego w systemu.
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Po piąte w możliwości zapewnienia większej skuteczności systemu doskonalenia
zawodowego w skali całego kraju.
Po szóste w możliwości zapewnienia ujednoliconego standardu świadczonych
usług doradczych w skali całego kraju.
Po siódme w łatwiejszym nawiązywaniu współpracy i wymianie doświadczeń
z instytucjami doradztwa funkcjonującymi w państwach unijnych.
Jednocześnie rekomenduje się utworzenie Krajowej Społecznej Rady
Doradztwa Rolniczego, z zapewnieniem w niej znaczącego miejsca dla
przedstawicieli izb rolniczych oraz urzędów marszałkowskich. Rekomenduje się
również utworzenie Regionalnych Społecznych Rad Doradztwa Rolniczego na
poziomie województw, z dominującą rolą przedstawicieli izb rolniczych i urzędów
marszałkowskich.
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Publiczne doradztwo rolnicze i jego formy organizacyjne wobec
oczekiwań mieszkańców wsi
Henryk Skórnicki∗
Wprowadzenie
W Polsce publiczny system doradztwa rolniczego zgodnie ustawą z 22
października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. nr 251, poz.2507
z późn. zm.). tworzą następujące jednostki:
 Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (CDR),
 16 wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego (ODR).
Centrum Doradztwa Rolniczego funkcjonuje jako państwowa osoba
prawna i podlega bezpośrednio ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi. Wojewódzkie
ośrodki doradztwa rolniczego są samorządowymi osobami prawnymi, podległymi
właściwemu miejscowo sejmikowi województwa. Przy każdej jednostce działa
Rada Społeczna Doradztwa Rolniczego (RSDR), dla CDR powoływana przez
ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, w przypadku ODR-ów przez zarząd
województwa. W skład RSDR wchodzą przedstawiciele związków zawodowych,
organu nadzorującego, izb rolniczych, uczelni i szkół kształcących na potrzeby
rolnictwa. Do zadań RSDR należy:
 opiniowanie rocznych planów działalności, planów finansowych
i sprawozdań;
 opiniowanie cenników usług doradczych;
 zgłaszanie wniosków w sprawach dotyczących funkcjonowania jednostek
doradztwa rolniczego.
Podstawowym zadaniem Centrum Doradztwa Rolniczego jest
doskonalenie kadry doradczej oraz wsparcie metodyczne i dydaktyczne ośrodków
doradztwa rolniczego.
Do podstawowych zadań ośrodków doradztwa rolniczego należy
natomiast, świadczenie usług doradczych dla rolników i mieszkańców obszarów
wiejskich.
W ustawie z 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego
określono bardzo szeroką paletę usług doradczych wykonywanych nieodpłatnie
przez ośrodki doradztwa (w ramach dotacji celowej), obejmują one:
1. Prowadzenie szkoleń dla rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich,
w szczególności w zakresie:
− stosowania nowoczesnych metod agrotechnicznych, hodowli oraz
przetwórstwa rolno-spożywczego;
− rozwiązywania problemów technologicznych i organizacyjno-ekonomicznych
gospodarstw rolnych;
− rachunkowości w gospodarstwach rolnych;
− rolnictwa ekologicznego;
∗

Dr inż. Henryk Skórnicki; Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie

49

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.

− rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich;
− unowocześniania wiejskiego gospodarstwa domowego;
− ubiegania się o przyznanie pomocy finansowanej lub współfinansowanej
ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych
instytucji krajowych lub zagranicznych;
− modernizacji gospodarstw rolnych, poprawy jakości artykułów rolnospożywczych i ich przetwórstwa oraz wzmocnienia pozycji rolników na
rynku;
− zarządzania gospodarstwem rolnym;
− promocji produktów lokalnych i regionalnych;
Prowadzenie działalności informacyjnej wspierającej rozwój produkcji
rolniczej;
Prowadzenie działalności w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych
rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich;
Udzielanie pomocy rolnikom i innym mieszkańcom obszarów wiejskich
w zakresie sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy
finansowej ze środków UE lub krajowych, przewidzianych na rozwój
rolnictwa;
Prowadzenie analizy rynku artykułów rolno-spożywczych i środków produkcji
oraz gromadzą i upowszechniają informacje rynkowe w tym zakresie;
Prowadzenie doświadczalnictwa odmianowego w ramach porejestrowego
doświadczalnictwa odmianowego;
Upowszechnianie metod produkcji rolniczej i stylu życia przyjaznych dla
środowiska;
Podejmowanie działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego
i przyrodniczego wsi, ekologicznego i funkcjonalnego urządzania
gospodarstwa rolnego;
Upowszechnianie rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej oraz promocja
wsi jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku;
Współdziałanie w realizacji zadań wynikających z programów rolnośrodowiskowych oraz programów działań mających na celu ograniczenie
odpływu azotu ze źródeł rolniczych;
Prowadzenie analizy przemian w zakresie poziomu i jakości produkcji
rolniczej i funkcjonowania gospodarstw rolnych oraz upowszechnianie
wyników tych analiz w pracy doradczej.

Zgodnie z cytowaną ustawą o jednostkach doradztwa, ośrodki doradztwa
mogą również odpłatnie wykonywać dosyć szeroki zakres usług doradczych, które
trudno jednoznacznie zdefiniować i wydzielić z działalności podstawowej
finansowanej środkami publicznymi.
Klasycznym przykładem może być tu „udzielanie pomocy rolnikom i innym
mieszkańcom obszarów wiejskich w zakresie sporządzania dokumentacji
niezbędnej do uzyskania pomocy finansowej ze środków UE lub krajowych,
przewidzianych na rozwój rolnictwa” a „wypełnianie wniosków lub innych
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dokumentów niezbędnych do ubiegania się o przyznanie pomocy finansowanej lub
współfinansowanej ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub
innych instytucji krajowych i zagranicznych”.
Należy podkreślić bardzo duży wkład publicznych instytucji doradztwa
rolniczego w zakresie transformacji ustrojowej w Polsce po 90. roku w zakresie
wdrażania instrumentów rynkowych oraz instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej
w okresie przedakcesyjnym jak i akcesyjnym. Ośrodki doradztwa rolniczego stały
się bardzo ważną instytucją Systemu Absorpcji Wsparcia Unijnego (ISAWU)
intensywnie włączając się w proces przygotowania rolników do korzystania ze
środków Unii Europejskiej. Udział doradców publicznych w opracowaniu
różnorodnych aplikacji oraz planów dla niektórych działań Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich przekraczał nawet 90% ogólnej liczby sporządzonych planów
(np. Planów Rolnośrodowiskowych w latach 2007–2010). Również należy
podkreślić bardzo duże zaangażowanie publicznych instytucji doradztwa
rolniczego w zakresie wdrażania wymogów wzajemnej zgodności (crosscompliance). Do końca 2012 roku w szkoleniach dotyczących wymogów
wzajemnej zgodności zorganizowanych przez ośrodki doradztwa rolniczego
uczestniczyło ponad 250 tys. rolników z terenu całego kraju.

Doradztwo Rolnicze w świetle wyzwań WPR
Zgodnie z reformą Wspólnej Polityki Rolnej przyjętą w 2003 roku państwa
członkowskie UE, w tym również Polska, zostały zobowiązane do utworzenia
z dniem 1 stycznia 2007 „systemu doradztwa dla rolników w zakresie zarządzania
gruntami i gospodarstwem” zwanego „systemem doradztwa rolniczego”.
W rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 zmienionym rozporządzeniem Rady
WE nr 73/2009 ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia
bezpośredniego dla rolników… znajduje się zapis, że system ten ma być
„prowadzony przez jeden lub większą liczbę wyznaczonych organów lub przez
podmioty prywatne” oraz „pomóc rolnikom w kształtowaniu świadomości na temat
przepływów materiałowych i procesów przebiegających w gospodarstwie
dotyczących środowiska, bezpieczeństwa żywności, zdrowia i dobrostanu zwierząt,
bez wpływania w jakikolwiek sposób na ich obowiązki i odpowiedzialność
w zakresie przestrzegania tych standardów”.
W nowym okresie programowania (2012-2020), KE proponuje
wzmocnienie systemu doradztwa rolniczego. Państwa członkowskie będą miały
obowiązek prowadzić system doradztwa dla rolników w zakresie zarządzania
gruntami i gospodarstwem. Podobnie jak obecnie system doradztwa może być
prowadzony przez jeden lub większą liczbę wyznaczonych organów, zarówno
publicznych, jak i prywatnych. Aby zagwarantować skuteczność systemu, doradcy
powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje i odbywać regularne szkolenia.
Rolnicy będą mogli uczestniczyć w systemie doradztwa rolniczego
dobrowolnie, nawet jeżeli nie otrzymują wsparcia w ramach instrumentów
Wspólnej Polityki Rolnej.
W celu zwiększenia świadomości rolników na temat związku pomiędzy
praktykami rolniczymi i zarządzaniem gospodarstwami z jednej strony, a normami
w zakresie ochrony środowiska, zmiany klimatu, zasad dobrej kultury rolnej,
bezpieczeństwa żywności, zdrowia zwierząt oraz ich dobrostanu z drugiej strony,
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państwa członkowskie powinny stworzyć kompleksowy system doradztwa
rolniczego, adresowany do beneficjentów. System doradztwa nie powinien jednak
wpływać w jakikolwiek sposób na zobowiązania i odpowiedzialność beneficjentów
w zakresie przestrzegania wspomnianych norm. Państwa członkowskie powinny
zatem jasno rozgraniczyć funkcje doradcze i kontrolne.
Obowiązkowe elementy, które powinien obejmować system doradztwa rolniczego,
zgodnie z pierwotną propozycją Komisji Europejskiej, to:
 wymogi i normy w zakresie zasady wzajemnej zgodności;
 praktyki rolnicze korzystne dla klimatu i środowiska (związanie
z działaniem w ramach wsparcia rozwoju obszarów wiejskich [ROW])
oraz utrzymywania użytków rolnych (zgodnie z definicją działalności
rolniczej w przepisach dotyczących płatności bezpośrednich);
 wymogi i działania związane z łagodzeniem skutków zmiany klimatu oraz
odpowiednimi działaniami dostosowawczymi, różnorodnością biologiczną,
ochroną wód, zgłaszaniem chorób zwierząt i roślin oraz innowacjami;
 zrównoważony rozwój działalności gospodarczej małych gospodarstw
(przynajmniej dla tych uczestniczących w uproszczonym systemie
płatności bezpośrednich dla małych gospodarstw).
Ponadto, jako ewentualne dobrowolne elementy systemu doradztwa, KE
wymieniła:
 zrównoważony rozwój działalności gospodarczej gospodarstw innych niż
małe;
 minimalne wymogi, które stanowią tzw. poziom bazowy dla określenia
zobowiązań dla gospodarstw uczestniczących w działaniach rolnośrodowiskowo-klimatycznych i wsparciu rolnictwa ekologicznego
(w ramach wsparcia ROW).
Polityka rozwoju obszarów wiejskich, jako element WPR, ma za zadanie
wspierać: konkurencyjność rolnictwa, zrównoważone wykorzystanie zasobów
naturalnych (w tym działania na rzecz klimatu) oraz zrównoważony rozwój
terytorialny obszarów wiejskich. Jednocześnie ma być ściśle powiązana,
w szczególności przez włączenie we Wspólne Ramy Strategiczne i Umowę
Partnerską, z polityką spójności ukierunkowaną na cele strategii „Europa 2020” tj.
na inteligentny, trwały wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu.
W polityce UE rozwoju obszarów wiejskich określono 6 priorytetów UE:
1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i leśnictwie i na
obszarach wiejskich.
2. Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej
i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych.
3. Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania
ryzykiem w rolnictwie.
4. Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa
i leśnictwa.
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5. Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na
gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorze rolnym,
spożywczym i leśnym.
6. Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie
rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.
Jako cele przekrojowe wskazano: innowacyjność, środowisko oraz klimat.
Ponadto wchodzące nowe regulacje prawne UE wprowadzają konieczność
wprowadzenia bądź też rozszerzenia usług doradczych związanych z wdrażaniem
tych regulacji.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE zobowiązuje
państwa członkowskie do stworzenia systemu szkoleń obejmujących docelowo
wszystkie osoby uczestniczące w obrocie i stosowaniu chemicznych środków
ochrony roślin. Krajowy Plan Działania (KPD) na rzecz ograniczenia ryzyka
związanego ze stosowaniem pestycydów, przewiduje w latach 2013–2018
upowszechnienie wiedzy i wprowadzenie w życie działań dotyczących
integrowanej ochrony roślin. Wdrożenie oraz prawidłowe stosowanie zasad
integrowanej ochrony roślin wymaga profesjonalnego oraz niezależnego
doradztwa. Projekt ustawy o środkach ochrony roślin zawiera szczegółowe
regulacje obejmujące wymogi związane ze świadczeniem usług doradczych
dotyczących metod ochrony roślin w zakresie realizacji wymagań integrowanej
ochrony roślin oraz stosowania środków ochrony roślin.
Zgodnie z założeniami KPD za dostosowanie systemu doradztwa do realizacji
zadań zrównoważonej ochrony roślin odpowiedzialne jest Centrum Doradztwa
Rolniczego wraz z instytutami naukowo-badawczymi i uczelniami rolniczymi.
CDR wraz z ośrodkami doradztwa rolniczego zostały uznane za podstawowe
instytucje zajmujące się kształceniem ustawicznym rolników i mieszkańców
obszarów wiejskich.
Realizując te wskazania projekt przewiduje wdrożenie systemu przekazywania
wiedzy do rolników. Obejmuje on zarówno przygotowanie, kadry doradczej jak
i szkoleniowej (poprzez utworzenie systemu cyklicznych specjalistycznych szkoleń
dla doradców oraz organizację konferencji, seminariów doszkalających),
programów szkoleń, materiałów dydaktycznych, systemu gospodarstw
pokazowych i doświadczeń demonstracyjnych oraz zasad współpracy służb
doradczych z nauką, umożliwiającej aktualizację wiedzy o wyniki bieżących
badań. Istotne jest również tworzenie i prowadzenie systemów wspomagania
decyzji, sygnalizacji agrofagów oraz baz danych niezbędnych w doradztwie
z zakresu ochrony roślin. Doradztwo rolnicze poprzez upowszechnianie wiedzy
i najnowszych informacji związanych z ochroną roślin powinno wpływać na
użytkowników środków ochrony roślin, aby w jak największym stopniu ograniczyć
ryzyko związane z użyciem tych preparatów.

Formy Organizacyjne Doradztwa Rolniczego
Organizacja sytemu doradztwa rolniczego w państwach członkowskich UE
jest dosyć mocno zróżnicowana. Jak wynika z wykresu (rysunek 1) w większości
Państw Członkowskich funkcjonuje mieszany (publiczny i prywatny) lub prywatny
system doradztwa rolniczego. System publiczny funkcjonuje tylko w 5 państwach:
53

Austrii, na Cyprze, w Słowenii, Rumunii i Płn. Irlandii. W państwach
Członkowskich, w których zdecydowano się na wprowadzenie do systemu
doradztwa rolniczego podmiotów prywatnych, ustanowiono obowiązkowy system
akredytacji tych podmiotów.
Rysunek 1. Rozwiązania organizacyjne w doradztwie rolniczym (SDR) po 2007
roku w UE

Należy podkreślić jednak, że doświadczenia państw członkowskich
w których zdecydowano się na pełną prywatyzacje usług doradczych (Szwecja,
Anglia, Czechy, Słowacja) wskazują na bardzo wiele problemów z zapewnieniem
dostępu zainteresowanym rolnikom oraz jakością usług doradczych. Z wypowiedzi
przedstawicieli organizacji rolników oraz ministerstw rolnictwa wynika, że
największe problemy dotyczą jednolitych standardów świadczenia usług
doradczych, obiektywności porad (czasami bardzo mocne powiązania z prywatnym
biznesem - Francja) , dostępności do usług (Szwecja) oraz jakości usług (Czechy).
W Polsce, system doradztwa rolniczego jako instrument WPR został
ustanowiony w ramach Ustawy z dnia 7 marca 2007 o wspieraniu rozwoju
obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Zgodnie z cytowana ustawą, usługi doradcze w ramach Systemu Doradztwa
Rolniczego świadczone są przez:
 podmioty publiczne (ośrodki doradztwa rolniczego i izby rolnicze) oraz
 prywatne podmioty doradcze, które uzyskały akredytacje na świadczenie
usług doradczych wydaną przez ministra właściwego ds. rozwoju wsi.
W opinii rolników oraz doradców stworzenie w Polsce mieszanego
(publicznego i prywatnego) systemu doradztwa rolniczego doprowadziło do
nieuczciwej konkurencji na rynku usług doradczych. Część prywatnych
podmiotów doradczych oferuje rolnikowi bezpłatnie dodatkowe usługi doradcze,
dosyć często powiązane z biznesem rolnym i finansowane przez ten biznes.
W konsekwencji i tak pełne koszty ponosi rolnik, tylko koszt usługi wliczony jest
w cenę dostarczanych rolnikowi towarów lub usług.
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W państwach członkowskich wspólnoty europejskiej, w których
dominującą rolę w doradztwie rolniczym odgrywają publiczne podmioty doradcze
występują cztery formy organizacyjno-prawne: państwowe osoby prawne
(Irlandia), spółki skarbu państwa (Łotwa), jednostka budżetowa (Cypr), fundacja
(Estonia). Szczególną formę organizacyjną posiada publiczne doradztwo w Austrii
które usytuowane jest w izbach rolniczych, ale finansowane jest głownie z budżetu
państwa. Niezależnie od formy orgnizacyjno-prawnej publicznych instytucji
doradczych znaczący wpływ na doradztwo rolnicze posiada Minister Rolnictwa
poprzez finasowanie oraz określanie strategicznych zadań. Na przykład na Łotwie
minister rolnictwa w konsultacji z organizacjami rolniczymi w ramach dotacji
celowej określa co roku strategiczne zadania które realizowane są bezpłatnie dla
rolników w ramach wydzielonej struktury organizacyjnej (zespołów doradczych)
świadczących wyłącznie bezpłatne usługi doradcze. System ten zapewnia
transparentność w świadczeniu usług oraz wykorzystaniu środków publicznych.
W Austrii tamtejsze ministerstwo rolnictwa podpisując kontrakty na datację celową
z 16 regionalnymi izbami rolniczymi, określa zakres bezpłatnych usług doradczych
dla rolników w ramach tej dotacji. Większość publicznych instytucji doradztwa
rolniczego z wyłączeniem Cypru świadczy również komercyjne usługi doradcze.
Usługi komercyjne dotyczą głównie tzw. doradztwa papierowego czyli
opracowania różnych wniosków aplikacyjnych, biznes planów oraz prowadzenia
ksiąg rachunkowych. Ogólnie należy stwierdzić, że usługi doradcze związane
bezpośrednio ze wzrostem dochodów w gospodarstwie są odpłatne dla rolników.
Podmioty doradcze jako jednostki budżetowe - nie mają formalnoprawnych warunków do tego ażeby same mogły funkcjonować na zasadach
rynkowych. Ta forma organizacyjno-prawna wymaga dużego zaangażowania
budżetu państwa w finasowaniu usług (potwierdzają to polskie doświadczenia z lat
90). W Polsce przy zachowaniu obecnego stanu organizacyjnego, wiązało by się to
z koniecznością podwojenia dotacji z budżetu państwa.
Inne formy organizacyjno-prawne stwarzają publicznym podmiotom
doradztwa rolniczego możliwość konkurowania z innymi podmiotami na
rozwijającym się rynku usług komercyjnych. Ważnym elementem jest
zapewnienie, ażeby doradztwo – w opinii rolników – nie utraciło wizerunku
instytucji doradczej, utożsamiającej się z interesem swoich klientów – rolników.
Jeżeli sposób funkcjonowania doradztwa państwowego stworzy w odbiorze
rolników wizerunek instytucji o charakterze administracyjnym (przy niewłaściwej
postawie instytucji doradczej i samych doradców), a doradcy utożsamiani będą
z „pracownikami inspekcji” lub instytucji współuczestniczącej (bezpośrednio lub
pośrednio) w podziale ograniczonych form wsparcia finansowego dla gospodarstw,
wówczas będzie to niekorzystnie wpływało na przyszłość publicznych instytucji
doradztwa rolniczego.
Świadczenie usług doradczych w zasadzie wymaga bezpośrednich
kontaktów z rolnikiem i wizyt w gospodarstwie. Dlatego też w większości państw
członkowskich UE dominującą formą doradztwa jest doradztwo indywidualne 27% usług. Dosyć powszechną formą doradztwa jest również doradztwo grupowe łącznie 17%. Pozostałe formy pracy doradczej mają charakter informacyjny
i uzupełniający.
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Wyzwania dla publicznych instytucji doradztwa (rola i zadania)
Klienci usług doradczych
Ogólnie szacuje się, że średnio w roku około 10–15% ogólnej liczby
rolników korzysta bezpośrednio z usług doradczych. Z przeprowadzonych w 2005
roku, przez GUS, badań wynika, że 23,7% użytkowników gospodarstw rolnych
prowadzących działalność rolniczą zadeklarowało, iż w ciągu ostatnich 5 lat
korzystało z usług podmiotów zajmujących się doradztwem rolniczym, w tym
z usług Ośrodków Doradztwa Rolniczego 22%.
Rysunek 2. Gospodarstwa rolne korzystające z usług doradczych w grupach
obszarowych

Udział gospodarstw korzystających z doradztwa w ostatnich 5 latach
wzrastał systematycznie wraz ze wzrostem powierzchni użytkowanych gruntów
z 4,1 % w gospodarstwach najmniejszych (o powierzchni do 1 ha) do ponad 26%
w gospodarstwach o powierzchni użytków rolnych 3-5 ha, blisko 39%
w gospodarstwach 5-10 ha i ponad 50% począwszy od grupy 10-15 ha. Najwięcej
gospodarstw korzystających z doradztwa, tj. 81,2% odnotowano w grupie
gospodarstw 50-100 ha użytków rolnych. W gospodarstwach największych (ponad
100 ha UR) odsetek gospodarstw korzystających z usług doradztwa w ogólnej
liczbie gospodarstw w tej grupie obszarowej wynosił ponad 70%.
Tabela 1. Liczba i struktura gospodarstw rolnych oraz liczba i odsetek gospodarstw
korzystających z usług doradczych
Grupy obszarowe użytków rolnych

Wyszczególnienie
Ogółem
Liczba gosp. w tys.
W odsetkach ogółu
gospodarstw
% gospodarstw

863

510
352

10 15
152

15 20
72

20 50
97

31,4

37,9

15,4

6,7

3,2

4,2

1,2

1,0

5,0

8,0

10,0

11,9

14,0

15,9

≤1

1-5

2278

715

100,0
5,3

56

≥ 50
27

korzystających z
usług doradczych
Liczba gospodarstw
korzystających z
usług doradczych w
tys.
Liczba doradców
rolniczych
Średnia liczba
rolników/1 doradcę

120,3

7,2

43,2

28,2

15,2

8,6

13,6

4,3

2,4

14,4

9,4

5,0

2,9

4,5

1,4

3000
40,0

Z badań przeprowadzonych na zlecenie MR i RW oraz AR i MR wynika,
że co trzeci ankietowany rolnik nie potrafiłby prowadzić ewidencji przychodów
i wydatków z działalności rolniczej, co wynika głównie z ich niskiego poziomu
wykształcenia. Jednocześnie 49% badanych rolników twierdzi, że takie wyliczenia
mogłyby pomóc w zarządzaniu gospodarstwem rolnym (przeciwnego zdania jest
38% badanych).
Rysunek 3. Potrzeby rolników w zakresie prowadzenia ewidencji przychodów
i wydatków.

Z analizy danych (rysunek 3) wynika, że podstawową grupę klientów usług
doradczych stanowią rolnicy prowadzący gospodarstwa mniejsze (do 10 ha)
i średnie (do15 ha) oraz gospodarstwa większe w przedziale 20-50 ha UR. Jednak
największy odsetek rolników korzystających z usług doradczych pochodzi
z niewielkiej liczbowo grupy obszarowej dużych gospodarstw.
Powyższe dane faktograficzne potwierdzają konieczność dostosowania organizacji
doradztwa do specyfiki odbiorców, rozwoju różnym form świadczenia usług
doradczych oraz rozwoju wysoce specjalistycznych i profesjonalnych usług dla
gospodarstw towarowych. Współpraca z gospodarstwami towarowymi dotyczy
wdrażania/upowszechniania innowacji w powiązaniu z oceną efektywności
ekonomicznej wprowadzanych zmian, a także bieżącego rozwiązywania
problemów w tych gospodarstwach.
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Zadania publicznych instytucji doradztwa rolniczego
Powinny one wynikać z zadań określonych w ramach wspólnej polityki
rolnej, strategicznych zadań wynikających z implementacji prawa wspólnotowego
w sektorze rolnym (np. integrowana ochrona roślin) oraz potrzeby wspierania
procesów rozwojowych w rolnictwie i na obszarach wiejskich. W propozycjach
reformy WPR na lata 2014-2020 zapisy dotyczące zadań w ramach systemu
doradztwa rolniczego odchodzą od klasycznego modelu doradztwa rolniczego dla
gospodarstw rolnych, do bardziej ogólnych potrzeb rolników i mieszkańców
obszarów wiejskich – doradztwa wiejskiego. W większości starych państw
członkowskich UE instytucje doradztwa rolniczego zajmują się klasycznym
doradztwem dla rolników, zaś wspieraniem rozwoju obszarów wiejskich zajmują
się inne instytucje. Ośrodki doradztwa rolniczego w Polsce realizują już obecnie
zarówno zadania z zakresu doradztwa rolniczego jak i doradztwa wiejskiego.
Ośrodki doradztwa rolniczego mają wielki potencjał organizacyjny i równie duży
kapitał ludzki. Potencjał ten stanowi, że jednostki doradztwa są instytucjami
o bardzo dużym znaczeniu i zakresie działania dla rozwoju rolnictwa i obszarów
wiejskich.
Ewolucja zadań publicznego doradztwa rolniczego, musi również
uwzględniać kwestie związane ze zmianami postępującymi w strukturze
gospodarstw rolniczych, a co za tym idzie zmianami struktury społecznozawodowej mieszkańców wsi i pojawiającymi się nowymi potrzebami, w coraz
większym stopniu związanymi z pozarolniczymi problemami rozwoju wsi, w tym
przede wszystkim reorientacją zawodową mieszkańców wsi oraz wpieraniem
rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.
Szeroki zakres działalności publicznych instytucji doradztwa rolniczego
ukierunkowany na rozwój gospodarstw rolnych i obszarów wiejskich oraz
realizacja polityki państwa wobec wsi i rolnictwa stwarza konieczność dalszego
finansowania strategicznych zadań z budżetu państwa. Powinno to jednak być
powiązane z uporządkowaniem kompetencyjnym i zadaniowym organizacji
doradztwa w Polsce, stosownie do kompetencji administracyjnych. Wyraźnego
doprecyzowania wymaga zakres zadań dotyczący rolnictwa i rozwoju obszarów
wiejskich finansowany środkami publicznymi oraz zakres komercyjny. Zdaniem
autora zadania dotyczące rolnictwa powinny być finansowane z budżetu
centralnego za pośrednictwem ministra rolnictwa, zadania dotyczące rozwoju wsi
z budżetu samorządu regionalnego.

Podsumowanie
1.

Jednostki doradztwa rolniczego posiadają obecnie uregulowany status
prawny nadany ustawą o jednostkach doradztwa rolniczego co znacznie
ułatwia funkcjonowanie publicznych instytucji doradztwa rolniczego na rynku
usług doradczych.
2.
Funkcjonowanie obecnej struktury doradztwa rolniczego w Polsce
w obecnym kształcie jest niespójne. Ośrodki Doradztwa Rolniczego podlegają
organizacyjnie Sejmikom Wojewódzkim, zaś finanse z budżetu państwa
kierowane są do nich za pośrednictwem Wojewodów. Tak więc kto inny
58

finansuje i kto inny nadzoruje działalność ODR, a jeszcze kto inny
kompetencyjnie odpowiada za rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich.
3.
Publiczne instytucje doradztwa rolniczego muszą liczyć się
z koniecznością pozyskiwania części środków finansowych poprzez
świadczenie komercyjnych i odpłatnych usług.
4.
Nowe wyzwania dla publicznych instytucji doradztwa wymagają
zacieśnienie współpracy z nauką, podstawę transferu wiedzy i innowacji.
5.
Publiczne instytucje doradztwa rolniczego muszą podjąć szersze działania
w celu:
− przygotowania
doradców
do
funkcjonowania
w
warunkach
konkurencyjnego i wymagającego rynku usług doradczych,
− przygotowania samej instytucji do efektywnej realizacji nowych zadań
i nowych wyzwań.
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Praktyczne przesłanki do rozwoju publicznego doradztwa
rolniczego w Polsce, na przykładzie województwa
świętokrzyskiego
Jarosław Mostowski ∗

Specyfika świętokrzyskiego rolnictwa.11
Województwo świętokrzyskie należy do najmniejszych w kraju. Zajmuje
powierzchnię 11 711 km.2, w tym 11 042 km.2 zajmują wsie. Ludność
województwa to 1 270,1 tys., w tym 54,8% ogółu mieszkańców to ludność wiejska
(w kraju 38,3 %). W rolnictwie pracuje 141,6 tys. ludzi, co w przeliczeniu na 100
ha użytków rolnych wynosi 24,5 osób (średnia w kraju 12,9). Przy tak
rozdrobnionej strukturze agrarnej, bezrobocie na wsi wynosi około 13 % ( około
3% więcej niż średnia w kraju).
Jakość bonitacyjna gruntów rolnych w województwie jest wyższa od
średniej krajowej. Gleby najlepsze klasy I-IIIa zajmują 25,8% (kraj 14,2%),
średniej jakości kl. IIIb-IVb – 41,3% (kraj 53,5%), najsłabsze kl. V-VIz – 32,9%
(kraj 32,2%). Gleby województwa nadają się do produkcji płodów rolnych
o wysokiej jakości.
Powierzchnia użytków rolnych w woj. świętokrzyskim wynosi 550 tys. ha,
tj. 3,5 % pow. krajowej. Największy procentowy udział w stosunku do upraw
w całym kraju mają sady - 29 tys. ha, tj. 11 % pow. krajowej ( śliwy – 1 miejsce
w kraju, wiśnie i jabłonie - 2 miejsce). Istotny udział w pow. krajowej mają także
warzywa - 11,5 tys. ha stanowi 8,7 % . Zasiewy zajmują 320 tys. ha, z czego 74 %
to zboża.
W produkcji zwierzęcej istotny jest chów bydła mlecznego. Pogłowie
bydła ogółem w gospodarstwach wynosi około 170 tys. sztuk ( 33 szt/100 ha). Stan
trzody chlewnej jeszcze w 2010 roku wynosił ponad 380 tys. sztuk (69 sztuk/100
ha), ale w roku 2012 spadł do 240 tys. sztuk.
Ponad 1300 gospodarstw prowadzi produkcję ekologiczną.
Struktura gospodarstw rolnych:
W województwie świętokrzyskim jest ponad 103 tys. gospodarstw powyżej
1 ha użytków rolnych. Średnia powierzchnia tych gospodarstw wynosi 6,02 ha.
Najwięcej jest gospodarstw 3-5 ha (25,3% oraz 5-10 ha (23,9%) – Tabela 1.
Tabela 1. Struktura gospodarstw rolnych według grup obszarowych użytków
rolnych w województwie świętokrzyskim ( w %).
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Ogółem
103 130
gospodarstw
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%

23,6

17,8

25,3

23,9

5,7

1,9

1,1

0,5

0,2

Grupy obszarowe użytków rolnych w ha

Dyrektor ŚODR w Modliszewicach
Dane GUS-Powszechny Spis Rolny 2010.
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Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
Początki działalności modliszewickiego Ośrodka sięgają 1968 roku, kiedy
to powołano Rolniczy Rejonowy Zakład Doświadczalny w Kielcach . Utworzony
on został na bazie Wojewódzkiego Inspektoratu Upowszechniania Wiedzy
Rolniczej w Kielcach oraz Państwowego Gospodarstwa Rolnego w
Modliszewicach. W latach 1969-1974 na terenie PGR w Modliszewicach
wybudowano obiekty, które pozwoliły w 1973 roku przenieść siedzibę RRZD z
Kielc do Modliszewic. Kolejne reorganizacje były najczęściej związane z
reformami administracyjnymi. W 1975 roku powołano Wojewódzki Ośrodek
Postępu Rolniczego. W latach osiemdziesiątych WOPR będąc przedsiębiorstwem
zatrudniał ponad 600 osób i prowadził m.in. ponad 700-hektarowe gospodarstwo.
Był w tym czasie największym pracodawcą w branży rolniczej w województwie.
Na początku transformacji ustrojowej w 1991 roku powołano Wojewódzki
Ośrodek Doradztwa Rolniczego i jako jednostkę budżetową oddzielono go od
gospodarstwa, które następnie zostało przekazane do zasobu Agencji Własności
Rolnej Skarbu Państwa i podobnie jak jemu podobne w całym kraju podlegało
procesom restrukturyzacji (zarząd, dzierżawa, sprzedaż).
Po kolejnej reformie i likwidacji 49 województw w 1999 roku Ośrodek zmienił
zasięg terytorialny i utworzył oddział w Sandomierzu na bazie byłego WODR
w Tarnobrzegu.
Obecnie Ośrodek działa w oparciu o ustawę z dnia 22.10.2004 roku o jednostkach
doradztwa rolniczego /zamieszczoną w Dz.U. nr 251 pod pozycją 2507 z późn.
zm./ i jest samorządową wojewódzką osobą prawną podległą Zarządowi
Województwa Świętokrzyskiego.
Struktura Ośrodka jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 4.12.2009 roku w sprawie ramowego statutu wojewódzkich Ośrodków
Doradztwa Rolniczego / Dz. U. z 14.12.2009 / i zawiera następujące działy
merytoryczne:
1. Dział Systemów Produkcji Rolnej, Standardów Jakościowych
i Doświadczalnictwa z Sekcją Ekologii i Ochrony Środowiska.
2. Dział Przedsiębiorczości, Wiejskiego Gospodarstwa Domowego
i Agroturystyki.
3. Dział Ekonomiki.
4. Dział Zastosowań Teleinformatyki.
5. Dział Metodyki Doradztwa Szkoleń i Wydawnictw z Sekcją Wydawnictw
i Informacji.
6. Oddział „Centrum Ogrodnicze” w Sandomierzu
ŚODR realizuje zadania zgodnie z uprawnieniami ustawowymi przez
poszczególne komórki organizacyjne wymienione wyżej oraz 13 Powiatowych
Zespołów Doradczych w 102 gminach woj. świętokrzyskiego.
W Modliszewicach Ośrodek posiada pole doświadczalne o powierzchni 23 ha
z bogatą kolekcją odmian roślin uprawnych. Oddział w Sandomierzu prowadzi
m.in. laboratorium analiz chemicznych, służące przede wszystkim okolicznym
sadownikom. ŚODR dysponuje 2 ośrodkami szkoleniowymi; w Modliszewicach
(65 miejsc noclegowych) i w Sandomierzu (30 miejsc noclegowych),
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świadczącymi usługi hotelarsko-gastronomiczne. Dzięki tej bazie możemy
realizować stacjonarne, wielodniowe szkolenia.
Ośrodek zatrudnia aktualnie 220 pracowników w tym 166 osób to
pracownicy merytoryczni – specjaliści i doradcy. Zmiany, które następowały po
wejściu w życie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego (od 1 stycznia 2005
roku) w szczególności dotyczące finansowania ODR-ów, spowodowały
konieczność restrukturyzacji jednostki, co skutkowało m.in. zmniejszeniem
zatrudnienia z 300 osób w 2005 roku do 220 w 2012 roku.
Tabela 2. Zmiany w finansowaniu Ośrodka i zatrudnieniu po wejściu w życie
ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego

2005

Dotacja
( w tys. zł.)
9 011

Zatrudnienie
ogólne
300

Specjaliści
i doradcy
204

2012

7 853

220

166

Rok

Priorytety w działalności Ośrodka na przestrzeni kilkudziesięciu lat zmieniały się
wielokrotnie, aktualnie skupione są wokół Wspólnej Polityki Rolnej Unii
Europejskiej i są to:
 udzielanie pomocy rolnikom w wykorzystaniu funduszy strukturalnych
ujętych w PROW 2007–2013 oraz w ramach płatności bezpośrednich,
 wspieranie rolników w modernizacji gospodarstw pod względem
technologicznym, technicznym i ekonomiczno–organizacyjnym oraz
wdrażanie zasady wzajemnej zgodności,
 aktywizowanie
społeczności
wiejskiej
w
celu
poszukiwania
alternatywnych źródeł dochodu przy szerokim wykorzystaniu lokalnych
warunków i możliwości,
 popularyzowanie ekologicznych metod produkcji rolnej i działań na rzecz
ochrony środowiska,
 wskazywanie rolnikom możliwości polepszenia sytuacji ekonomicznej
gospodarstw poprzez działania zespołowe w różnych formach grup
producentów oraz rozwijanie przedsiębiorczości,
 prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej w celu doskonalenia
zawodowego i rozwoju praktycznych umiejętności.

Udział ŚODR w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich województwa
świętokrzyskiego.
Każdy ośrodek doradztwa rolniczego precyzyjnie planuje zadania do
realizacji w danym roku. Równie szczegółowo rozlicza się ze swojej działalności.
Jednak nie jest łatwo ocenić w sposób jednoznaczny ostatecznych efektów pracy
doradców. W jakim stopniu tysiące dokumentów wypełnianych corocznie przez
doradców o wsparcie ze struktur UE, wpływają na wzrost konkurencyjności
naszego rolnictwa? Jaki jest udział doradztwa w
podejmowaniu decyzji
w gospodarstwach? Ile wiedzy przekazywanej na szkoleniach i kursach jest
przyswajane i wykorzystywane przez rolników? Oczywiście prowadzone są
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badania oceniające te wskaźniki, ale w praktyce rodzą one wiele wątpliwości
i zastrzeżeń.
Spróbujmy ocenić zmiany, zachodzące w środowisku wiejskim przez
pryzmat działań podejmowanych przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Modliszewicach.
W ostatnim ćwierćwieczu doradztwo stanęło przed dwoma olbrzymimi
wyzwaniami; pomocy rolnikom w warunkach transformacji ustrojowej
i stopniowemu przechodzeniu do gospodarki rynkowej oraz przygotowania ich do
skutecznego funkcjonowania w Unii Europejskiej realizującej Wspólną Politykę
Rolną. Tak istotne zmiany w stosunkowo krótkim okresie czasu stwarzają
naturalne zapotrzebowanie na usługi doradcze. Jednym z najistotniejszych
czynników warunkujących nowoczesne prowadzenie gospodarstwa jest
wykształcenie i przygotowanie zawodowe jego kierownika. W rolnictwie jest ono
wyjątkowe słabe. Dane prezentowane w tabeli 3 potwierdzają bardzo niski poziom
wykształcenia rolniczego właścicieli gospodarstw rolnych. Powodują one
konieczność prowadzenia ustawicznego doskonalenia zawodowego i wspierania
rolników w zdobywaniu wiedzy, informacji i praktycznych umiejętności
niezbędnych dla podejmowania racjonalnych decyzji w gospodarstwach.
Tabela 3. Wykształcenie rolnicze prowadzących gospodarstwa w woj.
świętokrzyskim ( w %).
Rok

Wyższe

Policealne

Średnie
zawod.

Zasadn.
zawod.

Kursy
rolnicze

2005

0,6

0,0

4,3

4,9

27,7

Bez
wykształ.
rolniczego
62,5

2010

1,1

0,2

6,0

6,1

19,5

67,1

W szkoleniach ŚODR uczestniczy corocznie 25-30 tys. osób, a z doradztwa
korzysta około 40 tys. osób rocznie.
Poprawa konkurencyjności gospodarstw rolnych
W ujęciu historycznym doradztwo publiczne było kojarzone przede
wszystkim z doradztwem technologicznym, a jednym z celów było osiągnięcie
wysokiej wydajności produkcji. W warunkach gospodarki rynkowej
maksymalizację produkcji zastąpiła jej optymalizacja, a celem stało się takie
wykorzystanie istniejących zasobów produkcyjnych, aby osiągnąć jak najlepszy
efekt ekonomiczny. Wejście Polski do Unii Europejskiej wprowadziło do
gospodarstw elementy WPR ze wszystkimi jej konsekwencjami z jednej strony
wsparciem finansowym z drugiej z całą masą wymogów technologicznych,
środowiskowych i administracyjnych.
W doradztwo technologiczne włączyła się duża ilość firm „żyjących”
z zaopatrzenia rolnictwa. Doradztwo świadczone przez te jednostki jest najczęściej
elementem strategii marketingowej ukierunkowanej na sprzedaż własnych
produktów. Siłą doradztwa publicznego zawsze był jego obiektywizm, realny nie
tylko ze względu na finansowanie ośrodków doradztwa ale i podparty olbrzymią
wiedzą i doświadczeniem doradców.
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W ostatnich latach zdarzało się słyszeć opinie, że doradztwo publiczne nie
powinno zajmować się technologiami produkcji. Trudno zgodzić się z takimi
poglądami. Doradztwo ma bardzo dużo do zrobienia w tym zakresie, nawet jeśli
chodzi o podstawowe zagadnienia związane z żyznością gleby, czy postępem
biologicznym. Oczywiście doradztwo technologiczne musi być powiązane
z kalkulacją opłacalności, marketingiem i analizą instrumentów wspierających
działalność rolniczą. Jak ważne są działania w tym kierunku widać choćby na
przykładzie pola doświadczalnego prowadzonego przez ŚODR. Doświadczenia
odmianowe służą analizie przydatności poszczególnych odmian roślin uprawnych
do warunków województwa świętokrzyskiego. Rolnicy odwiedzający pole
w czasie Dni Otwartych Drzwi naocznie mogą się przekonać choćby o stopniu
przezimowania różnych odmian ozimin. Pomaga to z pewnością w podejmowaniu
racjonalnych decyzji w gospodarstwie.
Przykładem postępu w oparciu o decyzje technologiczno-inwestycyjne
może być produkcja mleka.
Tabela 4. Kwotowanie mleka w woj. świętokrzyskim w wybranych latach.
Rok
kwotowy

Liczba
dostawców
hurtowych

2004/2005
2007/2008
2011/2012

20 463
14 462
6 617

Wielkość KI
dla dostawcy
hurtowego
[kg]
162 888 043
188 178 284
175 249 108

Liczba
dostawców
bezpośrednich
2 949
739
371

Wielkość KI
dla dostawcy
bezpośredniego
[kg]
12 502 357
3 512 715
1 669 164

Mimo trzykrotnego zmniejszenia liczby dostawców hurtowych i ośmiokrotnego
dostawców bezpośrednich w okresie od 2004 r. do 2012 r. kwota mleczna
w województwie utrzymała się na podobnym poziomie. Taka koncentracja
i specjalizacja produkcji nie byłaby możliwa bez wsparcia doradców ŚODR.
Wyzwaniem na przyszłość pozostaje zagospodarowanie użytków zielonych
i budynków inwentarskich pozostałych po rezygnacji z chowu bydła mlecznego.
W warunkach dużej konkurencji każde województwo stara się wykorzystać
jak najlepiej przestrzeń produkcyjną, wspierać i eksponować kierunki produkcji,
które dają największe szanse na sukces rynkowy. W województwie
świętokrzyskim jednym z najważniejszych jest produkcja sadownicza. Aby
sprostać oczekiwaniom sadowników i wykorzystać maksymalnie potencjał ich
gospodarstw w Oddziale ŚODR w Sandomierzu utworzono Centrum Ogrodnicze
z laboratorium nie tylko do analiz gleby, ale też identyfikacji zarodników grzybów
i sygnalizacji. Ośrodek wspiera organizację grup producentów, których
w ogrodnictwie jest 17 oraz współtworzy nowoczesne organizacje jak:
Sandomierski Jabłkowy Korpus Eksporterów. Prowadzi ścisłą współpracę
międzynarodową zarówno w zakresie transferu wiedzy i technologii jak
i marketingu. Przykład Sandomierszczyzny dowodzi, że doradcy potrafią sprostać
oczekiwaniom nie tylko przeciętnego świętokrzyskiego gospodarstwa, ale
i wysoko wyspecjalizowanych „przedsiębiorstw” działających na europejskim
rynku.
Drugim strategicznym kierunkiem produkcji rolniczej jest produkcja
ekologiczna. To ŚODR dostrzegając sprzyjające warunki (środowiskowe
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i społeczne) zainteresował rolników ekologią. Dział ekologii i ochrony środowiska
został powołany w Ośrodku już w 1991 roku. Od tego czasu specjaliści branżowi
działają we wszystkich Powiatowych Zespołach Doradczych w województwie.
Efektem tej działalności jest funkcjonowanie 1365 gospodarstw ekologicznych.
Jeszcze w 2001 roku co czwarte gospodarstwo ekologiczne w Polsce było
w województwie świętokrzyskim. Obecnie udział województwa w ogólnej
powierzchni upraw ekologicznych w Polsce nie jest tak duży (m.in. z racji jego
wielkości i struktury agrarnej), ale w niektórych produktach jest on bardzo istotny
np. w 2011 roku świętokrzyskie produkowało 19,5 % warzyw ekologicznych
w kraju (dane GIJHARS). W kolejnych latach gospodarstwa ekologiczne
wymagają dalszego wsparcia ze strony Ośrodka. Konieczne jest organizowanie
rolników w grupy celowe i producenckie, wspólne użytkowanie maszyn, rozwój
przetwórstwa, promocja i pomoc w aplikowaniu o wsparcie finansowe w ramach
WPR.
Działania prośrodowiskowe to nie tylko produkcja ekologiczna. Tylko
w 2012 roku w programach rolnośrodowiskowych w województwie uczestniczyło
7 994 rolników. Realizowali oni 12163 pakiety rolnośrodowiskowe. Rolnicy
otrzymywali wsparcie głównie z ŚODR. Na 108 doradców rolnośrodowiskowych
w województwie 83 pracuje w Ośrodku (większość pozostałych to byli pracownicy
ŚODR). Wykonują oni ponad 90 % planów rolnośrodowiskowych wymaganych
przez ARiMR. Nie ma wątpliwości, że zadania prośrodowiskowe, tak
eksponowane w nowej perspektywie będą głównie wspierać doradcy Ośrodka.
Przygotowanie rolników do korzystania z instrumentów WPR
Przystąpienie Polski do UE było olbrzymim wyzwaniem tak dla rolników
jak i doradców. Nastąpiło całkowite przewartościowanie funkcji rolnictwa,
i obszarów wiejskich. WPR z systemem dopłat, wymogów i biurokracji
„zagościła” w gospodarstwach, które bez wsparcia ze strony ODR-ów nie były
w stanie zaadoptować w krótkim czasie tak wielu zmian. Pierwszym wyzwaniem
był oczywiście przedakcesyjny program SAPARD. Przekonywanie rolników do
korzystania z bezzwrotnej pomocy wymagało przysłowiowego „klamkowania”
i w wielu wypadkach tylko wieloletnia współpraca z doradcą gwarantowała
zaufanie decydujące o złożeniu wniosku aplikacyjnego. Był to czas wytężonej
pracy, która jednak skutkowała przydziałem dodatkowych środków dla woj.
świętokrzyskiego, a przede wszystkim przekonała rolników o dużych
możliwościach modernizacji gospodarstw przy udziale środków UE. W kolejnych
latach doradcy starali się aby wszystkie unijne fundusze były wykorzystane
optymalnie i w 100% jeśli chodzi o „koperty wojewódzkie”. Wypełnianie
wniosków o wsparcie unijne dla rolników ma jeszcze jeden ważny aspekt. Po
nadaniu ODR-om osobowości prawnej i ograniczeniach dotacji, działalność ta,
świadczona odpłatnie jest poważnym źródłem przychodów Ośrodków. Zdarza się
także, że oponenci krytykują ODR-y za zbyt duże skupianie się na tej działalności.
Jest to w naszej opinii ocena krzywdząca. Trzeba pamiętać, że złożony wniosek na
fundusze z PROW to nie tylko aplikacja finansowa, ale najczęściej cały plan
wieloletniej działalności oparty o potencjał gospodarstwa i jego perspektywy
rozwojowe, a w przypadku działalności pozarolniczej, poważna decyzja
o dywersyfikacji dochodów. To element doradztwa ekonomiczno-organizacyjnego,
świadczonego przez ODR-y na długo przed wejściem do UE. Trzeba tutaj
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podkreślić, że równolegle do wdrażania kolejnych działań PROW, ODR-y
prowadzą intensywną działalność szkoleniową przekazując rolnikom wiedzę
teoretyczną, praktyczną (warsztaty w gospodarstwach) oraz publikacje obejmujące
najważniejsze i najtrudniejsze instrumenty WPR. Modliszewicki Ośrodek tylko
z tematyki związanej z wymogami cross compliance przeszkolił w ciągu dwóch lat
8 tys. rolników na dwudniowych szkoleniach połączonych z warsztatami.
Oczywiście działając na polu usług odpłatnych ODR-y muszą sprostać
konkurencji, często żerującej na niewiedzy i naiwności rolników oraz „dziurawym
systemie” prawnym. Najbardziej jaskrawym przykładem jest Działanie PROW
„Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów”.
Dywersyfikacja działalności rolniczej i rozwój przedsiębiorczości
Wraz z restrukturyzacją rolnictwa, na obszarach wiejskich coraz większą
rolę zaczęła odgrywać działalność pozarolnicza. Temu procesowi sprzyjają także
ukierunkowane dotacje UE. ODR-y w całym kraju od wielu lat wspierają działania
na rzecz wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. To zaangażowanie
jeszcze się nasiliło po zmianie podległości ODR-ów pod samorząd wojewódzki,
który w większym stopniu zajmuje się rozwojem obszarów wiejskich niż
rolnictwem. W województwie świętokrzyskim pierwszą i bardzo istotną formą
takiej działalności jest agroturystyka. Podobnie jak w ekologii ŚODR był
prekursorem rozwoju gospodarstw agroturystycznych, które wspiera od 1994 roku.
Tabela 5. Liczba gospodarstw agroturystycznych w woj. świętokrzyskim
współpracujących z ŚODR

liczba gospodarstw

Z czasem agroturystyka stała się bardzo istotnym elementem promocji
województwa, a Ośrodek wspierał gospodarstwa tak aby sprostać oczekiwaniom
klientów. Rozwijano usługi na bazie potencjału gospodarstw i środowiska.
Na bazie agroturystyki i turystyki wiejskiej zaczęto rozwijać produkt tradycyjny
i regionalny, eksponować dziedzictwo kulturowe i tradycje. Ta działalność ciągle
się rozwija i w najbliższej przyszłości będzie bazą do sieciowania produktów na
wzór założonego przez ŚODR „Sandomierskiego Szlaku Jabłkowego”, rozwoju
gospodarstw edukacyjnych, wiosek tematycznych i przetwórstwa na poziomie
gospodarstwa. ŚODR rozpoczął też realizację zadania „Świętokrzyska Kuźnia
Smaków” w ramach współpracy polsko-szwajcarskiej.
Aktywność ŚODR w przygotowaniu wniosków zakresie produktów tradycyjnych
jest bardzo wysoki – 86 % (rysunek 1).
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Rysunek 1. Wnioski z województwa świętokrzyskiego na Listę Produktów
tradycyjnych.

ŚODR czynnie aktywizuje społeczności lokalne. Tylko w latach 2008-2012
specjalistki Ośrodka założyły 82 nowe Koła Gospodyń Wiejskich, a współpracują
z 250 z 519 działających na terenie województwa. Ośrodek założył także
i koordynuje pracę 81 Klubów 4H (3 tys. członków). Dzieci i młodzież klubowa
realizują projekty eksponujące lokalne walory (np. wytyczyły 15 ścieżek
dydaktyczno-przyrodniczych),
ochronę
środowiska,
bezpieczną
pracę
w gospodarstwie, przedsiębiorczość a przede wszystkim rozwijają umiejętności
przydatne w dorosłym życiu. Prowadzona jest także wymiana międzynarodowa.
Kolejnym wyzwaniem w najbliższym czasie będzie rozwój energetyki
odnawialnej. To wyzwanie dla doradztwa i priorytet w nowej perspektywie.
Podejmowane inicjatywy spotykają się z dużym oporem społecznym Angażując się
w rozwój tej dziedziny ŚODR przygotował 16 specjalistów ds. OZE
i przeprowadził już duże kampanie szkoleniowo-informacyjne.
Dzięki tak szerokiemu spektrum działalności doradczej (oczywiście
niniejsze opracowanie jest tylko jej wycinkiem)
i ugruntowanej pozycji
w środowisku wiejskim ODR-y są wiarygodnym partnerem dla instytucji i firm
z którymi na co dzień współpracują, a także autorytetem wykorzystywanym do
eksperckich opracowań, analiz i strategii.

Podsumowanie
1.

Priorytety w wieloletniej pracy Ośrodka zmieniały się wraz ze zmianami
polityki rolnej. Jednak doradztwo publiczne bardzo szybko dostosowywało się
do nowych wyzwań, odgrywając istotną rolę w przemianach wsi i rolnictwa.
2.
Doradztwo publiczne jest także wykorzystywane do działań doraźnych,
interwencyjnych i poza planowych przez władzę państwową i samorządową
(np. komisje klęskowe).
3.
Ośrodki Doradztwa dzięki swojej strukturze terenowej i doświadczeniu
znają doskonale specyfikę obszarów na których działają, ich potencjał,
możliwości i perspektywy.
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Słabe przygotowanie zawodowe rolników, niski potencjał ekonomiczny
i niewystarczający stopień zorganizowania (gospodarczego) to przesłanki do
rozwoju doradztwa publicznego w szerszym zakresie zadaniowym niż
oczekuje UE.
Kadrę ODR stanowią specjaliści z kierunkowym wykształceniem
wszechstronnie przygotowywani do świadczenia usług doradczych, nie tylko
pod względem merytorycznym ale i metodycznym, psychologicznym oraz
pedagogicznym. Pracownicy ODR-ów często zasilają szeregi innych instytucji
związanych z rolnictwem i wsią, co usprawnia współpracę i poprawia
skuteczność w realizacji przyjętych zadań.
Współpraca rolników z ODR ma charakter trwały (wieloletni) wspierający
stały rozwój gospodarstwa w oparciu o jego potencjał, sytuację na rynku
i wykorzystywanie różnych instrumentów wsparcia. W tym zakresie ODR nie
odczuwa konkurencji w doradztwie. Firmy zaopatrujące rolnictwo, świadczące
doradztwo technologiczne ukierunkowane na marketing własnych produktów
często współpracują z doradztwem publicznym.
W zakresie usług odpłatnych odczuwalna jest konkurencja firm
prywatnych, ale głównie w świadczeniu usług dających „łatwy” i szybki zysk.
Należy podjąć działania eliminujące nieuczciwą konkurencję i istniejące luki
prawne.
W kontekście nowych wyzwań (transferu wiedzy i gospodarki
innowacyjnej) należy podjąć działania optymalizujące współpracę nauki
i praktyki rolniczej. Warto w tym zakresie sięgnąć do doświadczeń
z przeszłości.
Biorąc pod uwagę rangę niektórych zadań powinno się przeanalizować
możliwość zlecania zadań dedykowanych dla doradztwa publicznego. Mogą to
być np. zadania związane z wdrażaniem podatku dochodowego biorąc pod
uwagę doświadczenie ODR z prowadzonym systemem rachunkowości
rolniczej – „Polski FADN”.
Niska dotacja dla doradztwa publicznego sprawia konieczność
poszukiwania coraz liczniejszych źródeł dofinansowania Ośrodków (m.in. na
realizację zadań ustawowych). ODR-y powinny mieć warunki, aby skupić się
na realizacji zadań dla których są powołane.
Należy likwidować bariery ograniczające możliwości wykorzystania
potencjału doradztwa oraz finansowania doradztwa stworzone przez
niedoskonałości prawne ( brak KRS mimo osobowości prawnej i prowadzonej
działalności gospodarczej nie pozwala korzystać z działań dla przedsiębiorców
takich jak: sprzedaż z pól doświadczalnych materiału kwalifikowanego czy
szkolenia własnej kadry z projektów Urzędów Pracy, działań inwestycyjnych
PROW, brak możliwości korzystania z „Pomocy Technicznej” itp.).
Należy dążyć do stworzenia systemu pozwalającego na integrację
i unifikację działalności doradztwa publicznego z uwzględnieniem rolniczych
uwarunkowań lokalnych, czerpiącego z dorobku innych instytucji finansów
publicznych (przede wszystkim ARiMR ).
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Wniosek
Doradztwo publiczne było i jest ważnym instrumentem we wdrażaniu polityki
rolnej i działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Niezależnie od wymogów
UE w zakresie zapewnienia sprawnego systemu doradztwa rolniczego przez
państwa członkowskie, stan polskiego rolnictwa i specyfika obszarów wiejskich
wymagają wsparcia niekomercyjnego doradztwa aby sprostać założeniom
Wspólnej Polityki Rolnej, budować konkurencyjne rolnictwo i zapewnić
zrównoważony rozwój obszarów wiejskich.
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Przyszłość doradztwa rolniczego w opiniach rolników na
przykładzie województwa małopolskiego
Ryszard Czaicki∗

Województwo małopolskie charakteryzuje się najbardziej rozdrobnioną
strukturą agrarną w kraju, a jednocześnie bardzo dużą różnorodnością produkcji
rolniczej, od warzywnictwa przez sadownictwo, owczarstwo, bydło mleczne,
opasowe, produkcję trzody, produkcję zbóż, produkcję tytoniu; bardzo dużo jest
gospodarstw ekologicznych i agroturystycznych. Niemal każdy powiat
charakteryzuje się jakimś odrębnym typem produkcji rolniczej. Rodzi to określone
konsekwencje dla doradztwa, gdzie na jednego doradcę przypada 590 gospodarstw
powyżej 1 ha, według ARIMR, a w odczuciu rolników przy obecnym systemie nie
zawsze spełniane są ich oczekiwania w zakresie pomocy doradczej.
1.

2.

3.

4.

W Europie funkcjonują różne systemy doradztwa rolniczego;
Konwencjonalny - całkowicie finansowany z budżetu państwa bez opłat za
usługi – Belgia, Grecja, Luksemburg, Słowenia, gdzie za doradztwo
odpowiada centralna organizacja rządowa. Podobnie jest w Hiszpanii,
Południowych Niemczech, Włoszech, Portugalii, Szwecji, Szwajcarii. W tych
państwach system zarządzany jest przez jednostki regionalne.
System półpaństwowy - doradztwo świadczone przez organizacje państwowe,
które pobierają za niektóre usługi opłaty od rolników - Czechy, Estonia,
Irlandia, Norwegia, Słowacja, Węgry, Polska.
System prywatno-samorządowy – będący własnością rolników, Izb Rolniczych
i związków zawodowych – jako jeden z najbardziej efektywnych obowiązuje
w Austrii, Francji, Danii, Finlandii, północno-zachodnich Niemczech.
Komercyjny - będący własnością prywatnych osób i instytucji, występuje
w Anglii, Walii, Holandii, Szkocji, północno-wschodnich Niemczech.

W Polsce dotacja celowa budżetu państwa stanowi 48,5% budżetu CDR
i tylko 44% budżetu WODR-ów, z ciągłą tendencją spadkową na przestrzeni
ostatnich lat. Większość wydatków ODR-ów to płace i pochodne, które
pochłaniają niemal 80% budżetów, brak jest funduszy na szerszą działalność
operacyjną, która jest nieodzownym narzędziem pracy doradczej. Ograniczenia
finansowe doradztwa, ciągłe zmiany ustawowe, a szczególnie wejście w życie
niedopracowanej ustawy z 23.01.2009r o zmianie niektórych ustaw w związku ze
zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w administracji,
brak centralnego ośrodka koordynacyjnego, działania doradztwa powoduje
systematyczny rozkład dotychczasowego systemu i prowadzi wprost do stopniowej
prywatyzacji instytucji publicznego doradztwa rolniczego.
Polska zobowiązana jest przez Komisję Europejską do ustanowienia
sprawnego systemu doradztwa rolniczego. Doradztwo rolnicze zostało uznane za
podstawowy czynnik podniesienia konkurencyjności europejskiego rolnictwa
i zapewnienia transferu wiedzy od nauk rolniczych do praktyki rolniczej.
Posiadanie systemu doradztwa rolniczego jest warunkiem ex–ante i Polska ten
∗
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warunek powinna spełniać. Aby to zrealizować powinniśmy sobie wyznaczyć
konkretny cel i konsekwentnie do niego zmierzać. W Koranie zapisane jest
„Dlatego kto nie ma celu, każda droga jest właściwa”. Co powinno być celem
naszego doradztwa? Stworzenie systemu, który powinien jak najpełniej zaspokajać
potrzeby odbiorców, uwzględniając nowoczesne rozwiązania technologiczne oraz
coraz bardziej efektywne zarządzanie gospodarstwem rolniczym z uwzględnieniem
potrzeb rynku, powinien być elastyczny, zdolny do rozwoju i przeobrażeń
w kierunku nowych potrzeb reformowanej gospodarki, ale szczególnie
wielofunkcyjności rozwoju obszarów wiejskich. Zmiany w systemie doradztwa
wymagają powiązania z całym systemem wiedzy rolniczej. Podstawowe zmiany
w rolnictwie to: globalizacja, konkurencja, zmniejszanie się liczby rolników,
podejmowanie przez mieszkańców wsi i rolników innych funkcji
pozaprodukcyjnych oraz powszechny i zrównoważony rozwój, uwzględniający
ochronę środowiska i racjonalną gospodarkę zasobami.
Czego oczekują rolnicy?
 Przede wszystkim, rzetelnej, szybkiej i kompleksowej informacji
zwłaszcza w dobie tak szybkich zmian jakie zachodzą w naszym
rolnictwie. Posiadanie takich informacji daje przewagę i umożliwia
sterowanie procesami zmian.
 Pomocy technicznej przy wypełnianiu wniosków obszarowych oraz
spełnianiu innych wymogów biurokratycznych WPR. Informacji
o nowoczesnych technikach i technologiach produkcji rolniczych.
 Podstawowego doradztwa prawnego oraz z zakresu przedsiębiorczości,
a także rachunkowości i doradztwa finansowego.
 Pomocy w określeniu i wyborze indywidualnego kierunku rozwoju
gospodarstwa.
 Dyskusji na nurtujące rolników pytania.
 Doradztwa podstawowego nieodpłatnego; częściowa odpłatność może być
za te zadania, projekty, kosztorysy, które bezpośrednio przyczyniają się do
wzrostu przychodów w gospodarstwie.
Rolnicy chętnie przyjmują wsparcie doradcze wówczas, gdy oznacza ono, że
punktem wyjścia jest dobro rolnika, dlatego doradztwo bardzo łatwo może
powodować takie zmiany, które w odczuciu rolników są w ich interesie.
Musimy mieć świadomość, że usługi doradcze będą się rozwijały według
kryterium popytu a nie podaży. Rolnik będzie najczęściej wybierał taką usługę,
która najpełniej bądź najbardziej kompleksowo zaspokoi jego potrzeby, a nie
koniecznie będzie tańsza czy łatwiejsza. To kryterium powinno nam przyświecać
przy tworzeniu tego systemu doradztwa.
Doradztwo i nauka – idealny model. Nauka kreuje wiedzę doradców, ci
przekazują wiedzę rolnikom, rolnicy wdrażają ją w gospodarstwie. Tymczasem
dzisiejszy świeżo upieczony doktorant ma 8 lat na habilitację, ale nie ma on
żadnych punktów za to, że tę wiedzę przekaże doradcom, więc po co to ma robić.
Posiadamy bardzo dobre instytuty naukowe obsługujące rolnictwo i uzyskujące
pieniądze na badania i opracowania naukowe, lecz często brakuje funduszy na
wdrożenie i rozpowszechnienie tych opracowań w kraju i często pozostają one na
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półce. Ponadto nasz system oceny naukowców preferuje osiągnięcia, dokonania
i publikację poza granicami kraju, a słabo preferuje wdrażanie tych osiągnięć na
własnym terenie.
Średnie szkolnictwo rolnicze pozostaje bez praktyki, a XVIII-wieczne
przysłowie mówi: „Sama teoria bez praktyki czyni cię artystą tylko w połowie”.
Pozbyliśmy się praktyki rolniczej i pozbywamy się tak samo praktyki
w doradztwie. Jest wiele do zrobienia na tym polu.
Wydawało by się, że hasło „jak głupi to do pługa” głoszone przez wiele lat
jest nieaktualne. Niestety poziom szkolnictwa rolniczego i kształcenia dorosłych
jest opłakany. Większość reform oświatowych jakie mamy za sobą
przeprowadzone w minionych latach to decyzje absurdalne grzebiące cele jakie im
przyświecały, czyli uczynienia z kształcenia efektywnej formy nauczania zawodu
odpowiadającym potrzebom rynku.
Podstawowy grzech oświaty rolniczej to brak z prawdziwego zdarzenia
nauki praktycznej zawodu. Gdy sięgam pamięcią wstecz istniejące zespoły szkół
rolniczych miały nie tylko gospodarstwa, warsztaty, ale i również obory, chlewnie
i sady. Jak dzisiaj można uczyć nowoczesnego rolnictwa bez maszyn
z komputerami, bez sadów, obór, chlewni, itd. Odpowiedź jest jedna – nie da się!
I taką opinię o efektywności tego szkolenia mają absolwenci. Z badań
przeprowadzonych przez WUP w Krakowie wśród absolwentów do największych
mankamentów nauczania należy fatalny poziom nauczania zawodu lub w wielu
wypadkach jego brak. Wielu absolwentów wręcz stwierdza, że niczego w szkole
się nie nauczyło.
Doradztwo, jeśli chodzi o elementy systemu wdrażania wspólnej polityki
rolnej, powinno być jednolite. Natomiast doradztwo technologiczne, produkcyjne
może być regionalizowane, ponieważ wiemy, jakie są uwarunkowania w różnych
regionach kraju, szczególnym tego przykładem może być rolnictwo w Małopolsce.
Jeśli w naszym kraju politykę rolną kreuje minister rolnictwa to winien mieć ramię
do wdrażania jej elementów, ale nie można pominąć głównych beneficjentów,
czyli rolników. Żeby potrzeby rolników były dobrze i szybko identyfikowane, musi
być duży udział tego beneficjenta czyli Izb Rolniczych, bo inaczej zmiany będą
powolne i nie będą dostosowane do aktualnych potrzeb. Tak jak wcześniej
zauważyłem, rolnicy przy wyborze usług będą się kierowali prawem popytu, a nie
prawem podaży.
W obecnej sytuacji racjonalnym wydaje się, aby doradztwo rolnicze
podlegało pod MRiRW jako centralną jednostkę nadrzędną, koordynującą cele
i zadania doradztwa z równoczesną podległością pod MRiRW Centrum Szkolenia
i Doskonalenia Doradców Rolniczych (obecne CDR). Należy również rozważyć
wariant ewentualnego pilotażowego przekazania zadań związanych z doradztwem
rolniczym Wojewódzkim Izbom Rolniczym tam gdzie te Izby wykazują się
dobrym przygotowaniem i merytoryczną działalnością do przejęcia tych zadań.
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Art. 5 pkt. 2 USTAWY z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych.
(tekst jednolity)
Izby mogą wykonywać zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
przekazane ustawami lub na podstawie porozumień z właściwymi organami
administracji rządowej.
W swojej krótkiej historii powojennej Izby Rolnicze trzy razy straciły
szansę na przejęcie zadań związanych z doradztwem rolniczym. Pierwszy raz
w momencie tworzenia ustawy, kiedy ustawodawca przestraszył się tak szerokich
kompetencji jakie miałyby Izby, a przecież doradztwo było integralną, bardzo
ważną częścią przedwojennych Izb, drugi raz kiedy takie Izby jak Wielkopolska
Izba Rolnicza, Tarnowska Izba Rolnicza występowały z konkretnymi
propozycjami do województw w zakresie przejęcia części zadań doradczych.
Pewien sukces w tym zakresie odniosła Wielkopolska Izba Rolnicza otrzymując
niewielki zakres zadań doradczych, które przestały być aktualne wraz z nadejściem
reformy administracyjnej. Trzeci raz Izby miały szanse przejąć funkcję doradczą
w momencie ostatniej reformy doradztwa, którą przechodziła pod nadzór najpierw
sejmików później zarządu województwa.
Aby mieć wpływ na sposób funkcjonowania i zarządzania doradztwem
rolniczym może niekoniecznie należy przejmować zadania z zakresu doradztwa,
ale inaczej prawnie umocować Społeczną Radę Doradztwa Rolniczego zmieniając
jej funkcję z opiniodawczej na decyzyjną, tym samym upodmiotowiając jej
działalność.
Jest bardzo ważne, żeby doradztwo nie było wyłącznie podporządkowane
realizacji unijnych polityk. Musimy je tak zorganizować, aby uwzględniało
specyfikę, rozwój i kompleksowe cele polskiego rolnictwa oraz obszarów
wiejskich. Jeśli zapomnimy o naszych celach, o naszym rolnictwie, a tylko
skupimy się na realizacji unijnych celów, to doradztwo na pewno nie będzie dobrze
służyło polskiej wsi. Natomiast ważne jest, abyśmy wszyscy dołożyli wszelkich
starań i ten system naprawdę zbudowali, może powoli, ale wytyczyli sobie cel i do
niego konsekwentnie dążyli.
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Rozdział 2. Potrzeby doradcze rolników i przedsiębiorców oraz
wyzwania dla doradców
Doradztwo publiczne w Polsce wobec wyzwań zreformowanej
Wspólnej Polityki Rolnej 2014-2020

Józef Kania∗

Wprowadzenie
Polityka rozwoju obszarów wiejskich w Unii Europejskiej nadal zachowuje
swoje długoterminowe cele strategiczne. Są to:
 zwiększenie konkurencyjności rolnictwa (rentowna produkcja żywności),
 zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi i działania na rzecz
klimatu, zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.
Cele powyższe w ramach Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020
zostały w bardziej szczegółowy sposób wyrażone w następujących sześciu
priorytetach:
1. Ułatwienie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i leśnictwie oraz
na obszarach wiejskich;
2. Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej
i zwiększenie rentowności gosp. rolnych;
3. Poprawa łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem
w rolnictwie;
4. Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa
i leśnictwa;
5. Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na
gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach rolnym,
spożywczym i leśnym;
6. Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczenie ubóstwa i promowanie
rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.
Należy podkreślić, że priorytety powyższe są zgodne ze strategią Europa
2020. W niniejszym opracowaniu przedstawiono rolę doradztwa rolniczego
i wyzwania przed nim stojące wobec propozycji wsparcia rozwoju obszarów
wiejskich w Unii Europejskiej. Podstawę opracowania stanowi propozycja
legislacyjna WPR na lata 2014-2020 zawarta w Rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)
z 12.10.2011 r.12
∗

Dr hab. inż. Józef Kania, prof. UR Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Propozycje legislacyjne WPR 2014-2020 zawarte są ponadto w następujących dokumentach:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 12.10.2011 r. ustanawiające przepisy dotyczące
płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach WPR;
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 12.10.2011 r. ustanawiające wspólną organizację
rynków producentów rolnych; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 12.10.2011 r.
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Środki (działania) proponowane we wsparciu rozwoju obszarów
wiejskich
Propozycja wsparcia rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020
zawarta w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady obejmuje 30 środków
(działań), które można podzielić na 6 grup. Każdy środek rozwoju obszarów
wiejskich został zaprogramowany w taki sposób, aby wyraźnie przyczyniał się do
osiągnięcia co najmniej jednego priorytetu Unii Europejskiej w zakresie rozwoju
obszarów wiejskich.
Grupa 1. to środki mające szczególne znaczenie w kontekście kilku priorytetów
UE, tj.:
− Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym
i zastępstw (art. 16)
− Inwestycje w środki trwałe (art. 18)
− Rozwój gospodarstw rolnych i działalności gospodarczej (art. 20)
− Współpraca (art. 36)
− LEADER (art. 42-45)
Grupa 2. to środki mające szczególne znaczenie dla ułatwiania transferu
wiedzy i innowacji w rolnictwie i leśnictwie oraz na obszarach wiejskich, czyli:
− Transfer wiedzy i działania informacyjne (art. 15)
− Inwestycje w nowe technologie w dziedzinie leśnictwa oraz
w przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów leśnych (art. 27)
W grupie 3. znajdują się środki mające szczególne znaczenie dla poprawy
konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększania
rentowności gospodarstw rolnych, tj.:
− Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych (art. 17)
− Płatności z tytułu obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi
szczególnymi ograniczeniami (art. 32-33).

w sprawie finansowania WPR, zarządzania nią i monitorowania jej; Rozporządzenie Rady z
12.10.2011 r. określające środki dotyczące ustalania niektórych dopłat i refundacji związanych ze
wspólną organizacją rynków produktów rolnych; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z
12.10.2011 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 w związku ze stosowaniem
płatności bezpośrednich dla rolników w odniesieniu do roku 2013; Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady z 12.10.2011 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 w
odniesieniu do systemu płatności jednolitych i wsparcia dla plantatorów winorośli.
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Grupa 4. to środki mające szczególne znaczenie dla poprawy organizacji
łańcucha żywnościowego i promowania zarządzania ryzykiem w rolnictwie,
np.:
− Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk
żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich działań
zapobiegawczych (art. 19)
− Zapobieganie zniszczeniom lasów wskutek pożarów lasów, klęsk
żywiołowych i katastrof oraz odtwarzanie lasów (art. 25)
− Tworzenie grup producentów (art. 28)
− Dobrostan zwierząt (art. 34)
− Zarządzanie ryzykiem (art. 37)
− Ubezpieczenie upraw, zwierząt i roślin (art. 38)
− Fundusze wspólnego inwestowania dotyczące chorób zwierząt i roślin oraz
incydentów środowiskowych (art. 39)
− Narzędzie stabilizacji dochodów (art. 40)
W grupie 5. są środki mające szczególne znaczenie dla odtwarzania, chronienia
i wzmacniania ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa oraz
wspierania efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na
gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach rolnym,
spożywczym i leśnym, tj.:
− Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę rentowności lasów
(art. 22)
− Zalesianie i tworzenie terenu zalesionego (art. 23)
− Zakładanie systemów rolnoleśnych (art. 24)
− Inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla
środowiska (art. 26)
− Środek rolnośrodowiskowoklimatyczny (art. 29)
− Rolnictwo ekologiczne (art. 30)
− Płatności dla obszarów Natura 2000 i płatności związane z ramową
dyrektywą wodną (art. 31)
− Usługi leśnośrodowiskowe i klimatyczne oraz ochrona lasów (art. 35)
Ostatnia, 6. grupa to środki mające szczególne znaczenie dla zwiększania
włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i promowania rozwoju
gospodarczego na obszarach wiejskich, czyli:
− Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich (art. 21)
− LEADER (art. 42-45)
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Charakterystyka wybranych środków wspierających rozwój obszarów
wiejskich
Transfer wiedzy i działania informacyjne (art. 15)
Wsparcie w ramach tego środka obejmuje działania w zakresie: kształcenia
zawodowego i nabywania umiejętności oraz demonstracje i działania
informacyjne, jak np.: szkolenia, warsztaty, coaching, krótkoterminową wymianę
osób prowadzących gospodarstwa i wizyty studyjne.
Koszty kwalifikowane to koszty organizowania i realizowania transferu wiedzy
i informacji, koszty odpowiednich inwestycji (dofinansowanie na poziomie 40% +
20% w przypadku inwestycji wspólnych), koszty podróży, zakwaterowania, diet
dziennych uczestników, a także koszty zastępstwa rolników.
Beneficjentami ostatecznymi są: rolnicy i przedsiębiorcy MŚP, zaś beneficjentami
organizacje szkoleniowe posiadające wykwalifikowany personel zdolny do
wykonania określonego zadania.
Poziom dofinansowania – 80%.
Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym
i zastępstw (art. 16)
Obejmują one: udzielanie pomocy rolnikom, posiadaczom lasów i MŚP na
obszarach wiejskich, promowanie tworzenia usług z zakresu zarządzania
gospodarstwem rolnym oraz usług pomocy i doradztwa w zakresie prowadzenia
gosp. rolnego i w zakresie leśnictwa oraz wsparcie szkolenia doradców
(50% dofinansowania).
Beneficjenci to dostawcy usług doradczych i szkoleniowych.
Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych (art. 17)
Wsparcie obejmuje przystąpienie rolników do systemów jakości produktów
rolnych (wg prawodawstwa UE), systemów jakości produktów rolnych wg norm
państw członkowskich spełniających określone kryteria oraz dobrowolnych
systemów certyfikacji uznanych za zgodne z prawem UE;
Formą wsparcia jest motywująca płatność roczna, wypłacana przez 5 lat.
Inwestycje w środki trwałe (art. 18)
Realizowane inwestycje mogą mieć formę materialną i niematerialną.
Beneficjentami są rolnicy, a wysokość wsparcia kształtować się będzie na
poziomie 40 – 65% (+ 20% w przypadku inwestycji wspólnych).
Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk
żywiołowych i katastrof oraz wprowadzenie odpowiednich działań
zapobiegawczych (art. 19)
Beneficjentami tego środka są rolnicy, grupy rolników i podmioty publiczne.
Wysokość wsparcia wynosi 80%.
Rozwój gospodarstw rolnych i działalności gospodarczej (art. 20)
Środek ten przewiduje pomoc na założenie nowego przedsiębiorstwa na rzecz
młodych rolników (do 70 tys. euro), działalności pozarolniczej na obszarach
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wiejskich (do 70 tys. euro) oraz rozwoju małych gospodarstw (do 15 tys. euro).
Przewiduje się także pomoc na inwestycje w działalność pozarolniczą oraz roczne
płatności dla rolników uczestniczących w systemie dla drobnych producentów
rolnych (przekazanie gospodarstwa innemu rolnikowi w ramach „programu dla
drobnych producentów rolnych”).
Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich (art. 21)
Pomocą objęte są następujące działania: sporządzenie i aktualizowanie planów
rozwoju gmin, planów odnowy obszarów NATURA 2000 i innych obszarów
chronionych, inwestycje małej infrastruktury, w tym energia odnawialna,
infrastruktura szerokopasmowa, inwestycje w zakresie podstawowych usług
lokalnych, inwestycje organów publicznych w infrastrukturę rekreacyjną,
informację turystyczną itp., badania i inwestycje związane z dziedzictwem
kulturowym i przyrodniczym.
Tworzenie grup producentów (art. 28)
Wsparcie obejmuje: dostosowanie do wymogów rynkowych procesu
produkcyjnego, wspólne wprowadzenie towarów do obrotu, ustanowienie
wspólnych zasad informacji, inne działania biznesowe i marketingowe.
Środek rolnośrodowiskowoklimatyczny (art. 29)
Obejmuje on płatności rolnośrodowiskowoklimatyczne na 1 ha UR dla rolników
lub grup rolników.
Rolnictwo ekologiczne (art. 30)
Obejmuje on również płatności ekologiczne na 1 ha UR dla rolników lub grup
rolników.
Współpraca (art. 36)
Celem tego środka jest wspieranie form współpracy z udziałem co najmniej dwóch
podmiotów, tj.: metod współpracy między różnymi podmiotami w rolnictwie
i łańcuchu żywnościowym Unii, tworzenia klastrów i sieci, ustanawiania
i funkcjonowania grup operacyjnych Europejskiego Parlamentu Innowacyjnego
(EPI) na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa.
Beneficjentami są nowopowstałe klastry i sieci oraz ich partnerzy. Poziom
dofinansowania wynosi 80%.
Zarządzanie ryzykiem (art. 37)
Wsparcie w ramach tego środka obejmuje: wkład finansowy wypłacany
bezpośrednio rolnikom, na rzecz składek z tytułu ubezpieczenia upraw, zwierząt
i roślin od strat gospodarczych, wkład finansowy na rzecz „funduszy wspólnego
inwestowania” (system taki musi być akredytowany przez państwa członkowskie)
w celu wypłacania rolnikom rekompensat finansowych z tytułu strat
gospodarczych, narzędzie stabilizacji dochodów jako rekompensata dla rolników,
którzy doświadczają poważnego spadku dochodów.
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Ubezpieczenie upraw, zwierząt i roślin (art. 38)
Będzie realizowane wyłącznie na podstawie umów ubezpieczeniowych, które
pokrywają straty większe, niż 30% średniej rocznej produkcji rolnika
z poprzednich trzech lat.
Fundusze wspólnego inwestowania dotyczące chorób zwierząt i roślin oraz
incydentów środowiskowych (art. 39)
Fundusze te są akredytowane przez właściwy organ zgodnie z prawem krajowym,
prowadzą transparentną politykę w odniesieniu do wpłat do funduszu i wypłat,
a także posiadają przejrzyste zasady podziału odpowiedzialności za długi.
Wsparcie obejmuje koszty administracyjne utworzenia funduszy wspólnego
inwestowania, rozłożone na 3 lata oraz kwoty wypłacone przez fundusz wspólnego
inwestowania jako finansowe rekompensaty dla rolników.
Narzędzie stabilizacji dochodów (art. 40)
Jest to specjalne wsparcie dla rolników przy spadku dochodu przekraczającego
30% średniego rocznego dochodu z poprzednich 3 lat.
Kwalifikujące się do wsparcia fundusze wspólnego inwestowania są akredytowane
przez właściwy organ zgodnie z prawem krajowym, prowadzą transparentną
politykę w odniesieniu do wpłat do funduszu i wypłat oraz posiadają przejrzyste
zasady podziału odpowiedzialności za długi.

System doradztwa rolniczego w okresie 2014-2020
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1782 z 2003 r.13 państwa
członkowskie zostały zobligowane do utworzenia systemu doradztwa dla
beneficjentów w zakresie zarządzania gruntami i gospodarstwem (zwany dalej
„systemem doradztwa rolniczego” – FAS14), prowadzonego przez jeden lub
większą liczbę wyznaczonych organów. Wyznaczone organy mogą być zarówno
publiczne, jak i prywatne.
System doradztwa rolniczego FAS w Polsce w latach 2007-2013 tworzą CDR
i wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego, izby rolnicze oraz prywatne
podmioty doradcze posiadające akredytację MRiRW.
System doradztwa rolniczego obejmuje przynajmniej:
 wymogi podstawowe w zakresie zarządzania oraz normy w zakresie zasad
dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska;
 praktyki rolnicze korzystne dla klimatu i środowiska oraz utrzymywanie
użytków rolnych;
 wymogi lub działania związane z łagodzeniem zmiany klimatu oraz
odnośnymi działaniami dostosowawczymi, różnorodnością biologiczną,
ochroną wód, zgłaszaniem chorób zwierząt i roślin, oraz innowacjami;
 zrównoważony rozwój działalności gospodarczej małych gospodarstw
rolnych, określony przez państwa członkowskie oraz przynajmniej małych
13

W Rozporządzeniu Rady (WE) nr 73 z 2009 r. doprecyzowano przepisy wspólnotowe w zakresie
zarządzania zdrowiem publicznym, środowiskiem i dobrostanem zwierząt.
14
Farm Advisory System
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Istnieją szczególne wymogi odnoszące się do systemu doradztwa
rolniczego, a mianowicie fakt, że państwa członkowskie gwarantują, że doradcy
systemu doradztwa rolniczego są odpowiednio wykwalifikowani i odbywają
regularne szkolenia. Ponadto państwa członkowskie zapewniają rozdzielenie
funkcji kontrolnych i doradczych.
Jeśli chodzi o dostęp do systemu doradztwa rolniczego, beneficjenci mogą
dobrowolnie uczestniczyć w systemie doradztwa rolniczego, nawet jeżeli nie
otrzymali wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej, w tym w ramach rozwoju
obszarów wiejskich.
Państwa członkowskie mogą jednak określić kategorie beneficjentów,
które będą miały dostęp do systemu doradztwa rolniczego na zasadach
pierwszeństwa. W ramach systemu doradztwa rolniczego beneficjenci otrzymują
porady uwzględniające szczególną sytuację ich gospodarstw.
Doradztwo dla rolników wspierane ze środków UE musi być powiązane
z co najmniej jednym z priorytetów UE w zakresie rozwoju obszarów wiejskich
i obejmować co najmniej jeden z następujących elementów (art. 16):
 co najmniej jeden podstawowy wymóg z zakresu zarządzania lub co
najmniej jedną normę dotyczącą zasad KDPR zgodnej z ochroną
środowiska,
 praktyki rolnicze korzystne dla klimatu i środowiska oraz utrzymania
obszarów wiejskich,
 wymogi lub działania związane z przeciwdziałaniem zmianie klimatu,
różnorodnością biologiczną, ochroną wód i gleb, zgłaszaniem chorób
zwierząt i roślin oraz innowacjami,
 zrównoważony rozwój działalności gospodarczej małych gospodarstw,
 normy bezpieczeństwa pracy oparte na prawodawstwie UE.
Doradztwo może obejmować także inne kwestie związane z efektywnością
gospodarczą, rolną i środowiskową gospodarstwa rolnego.
Doradztwo dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) może obejmować
kwestie związane z efektywnością gospodarczą i środowiskową przedsiębiorstwa,
takie jak: kursy szkoleniowe, warsztaty, coaching, demonstracje, wizyty studyjne,
krótkie staże, działania informacyjne.
Wyzwaniem dla doradców jest
konieczność doskonalenia ich wiedzy
ekonomicznej (ekonomika, zarządzanie, finanse, marketing) przy wsparciu UE
(art. 16).
Doradztwo dla posiadaczy lasów obejmuje co najmniej odpowiednie
zobowiązania na mocy dyrektyw 92/43/EWG, 2009/147/WE i 2000/60/WE. Może
obejmować również kwestie związane z efektywnością gospodarczą
i środowiskową gospodarstwa leśnego.

Wnioski:
1.

Nowy okres budżetowy UE oraz przyjęte cele WPR na lata 2014-2020
niosą ze sobą nowe wyzwania we wdrażaniu planowanych instrumentów.
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2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.

10.

Wiąże się to z odpowiednim przeszkoleniem kadr doradczych w zakresie
planowanych działań (środków), przeprowadzeniem odpowiedniej kampanii
informacyjno-szkoleniowej dla potencjalnych beneficjentów, a następnie
świadczeniem określonych usług doradczych.
Środek pt. „Usługi doradcze dla gospodarstw rolnych, usługi w zakresie
zarządzania gospodarstwem rolnym i zastępstw” musi również uwzględniać
możliwość regularnego doskonalenia wiedzy i umiejętności doradców rolnych
w zakresie nowoczesnych technologii produkcji, przedsiębiorczości rolniczej
i pozarolniczej oraz zakładania, prowadzenia i rozwijania mikro
przedsiębiorstw, a także małych i średnich firm na obszarach wiejskich.
W art. 16 pkt. c widnieje zapis „wsparcie szkolenia doradców” – co należy
ocenić pozytywnie. Proponowane dofinansowanie wynosi 50%.
Pozytywnie należy ocenić propozycję Parlamentu Europejskiego i Rady, że
doradztwo w ramach systemu doradztwa rolniczego FAS będzie mogło
obejmować nie tylko wymogi wzajemnej zgodności, ale również kwestie
związane z efektywnością ekonomiczną, rolną i środowiskową gospodarstwa
lub przedsiębiorstwa.
Usługi doradcze w zakresie zarządzania gospodarstwem rolnym powinny
zatem pomóc rolnikom w podnoszeniu ich konkurencyjności.
Jak wynika z badań prowadzonych przez IRWiR PAN i UR w Krakowie,
dotychczasowe efekty w zakresie realizacji WPR w naszym kraju będące
udziałem doradców rolniczych ODR są wysokie.
W okresie 2007-2010 udział doradców ODR w realizacji poszczególnych
działań był wysoki, np.:
− Program rolnośrodowiskowy - 91,6% wniosków przygotowanych przez
doradców ODR,
− Modernizacja gosp. rolnych - 55,5%,
− Młody rolnik - 52,0%,
− Korzystanie z usług doradczych - 36,9%,
− Dopłaty bezpośrednie - 35,6%,
− Różnicowanie... - 29,1%.
Uzyskane efekty i wiarygodność doradców ODR, podkreślana w opinii
rolników, pozwala optymistycznie patrzeć w przyszłość co do skutecznej
realizacji zadań objętych WPR w przyszłym okresie budżetowym UE.
Nowe Rozporządzenie MRiRW na okres 2014-2020 nie może jednak
zawężać pola działania doradców w zakresie świadczenia usług doradczych
wspieranych ze środków UE jedynie do wymogów cross-compliance, jak to
jest w obecnym okresie 2007-2013.
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Potrzeby doradcze w świetle opinii rolników i przemian systemu
doradztwa rolniczego w Polsce
Sławomir Zawisza∗
Wstęp
Instytucje doradztwa rolniczego w Polsce podlegają nieustannym
zmianom, mającym na celu dostosowanie ich funkcjonowania do zmieniających się
wymagań środowisk wiejskich oraz nowych uwarunkowań prowadzenia
gospodarstw rolnych przez klientów doradztwa w kraju. Do podstawowych
warunków sprawnego działania kadr doradczych należy stałe doskonalenie
zarówno doradców pracujących z radzącymi się rolnikami, jak również
usprawnianie instytucji funkcjonujących w systemie doradztwa rolniczego
w Polsce. Jednym z elementów niezbędnych do tego jest systematyczna ocena
działania systemu doradztwa rolniczego oraz ocena zdolności do zaspokajania
potrzeb rolników.
Po integracji Polski z Unią Europejską (1 maja 2004 roku) uległy zmianom
warunki finansowania sektora rolniczego w Polsce, a w ślad za tym pojawiły się
nowe wymagania dotyczące organizacji doradztwa rolniczego. Z jednej strony,
zgodnie z dyrektywami UE, Polska musiała dostosować działalność istniejących
instytucji doradztwa rolniczego do ogólnie obowiązujących reguł, z drugiej zaś
pojawiło się zjawisko powstawania coraz większej liczby prywatnych biur
doradztwa rolniczego. Dotychczasowe instytucje świadczące usługi doradcze
zyskują więc konkurencję na rynku usług doradczych, rolnicy zaś większą paletę
wyboru spośród instytucji i firm oferujących swoje usługi doradcze. Stwarza to
konieczność zwrócenia większej uwagi na jak najlepsze zaspokajanie oczekiwań
i potrzeb rolników oraz stałe poprawianie własnej oferty dla klientów. Z punktu
widzenia usprawniania systemu doradztwa rolniczego niezmiernie ważne jest
diagnozowanie stanu jego działania oraz systematyczna ocena poziomu
świadczonych usług doradczych przez wszystkie instytucje działające na rynku.
Jednym z najważniejszych etapów zmian stało się wprowadzenie nowych
zaleceń rozporządzeniem Komisji Europejskiej 1782 z 2003 roku,
zobowiązujących państwa członkowskie do wprowadzenia z dniem 1 stycznia
2007 roku systemu doradztwa rolniczego, który ma wspomagać realizację
projektów w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Według założeń w systemie tym
mogą funkcjonować różne instytucje oraz firmy wspierające rolników, w tym także
prywatne. W Polsce istnieje obecnie coraz większe zróżnicowanie na rynku usług
doradczych. Największe tradycje oraz doświadczenie w działalności doradczej
mają ośrodki doradztwa rolniczego, będące państwową instytucją wspierającą
rozwój wsi i rolnictwa. Równolegle, od wielu lat działa także tzw. branżowe
doradztwo, realizowane przez firmy obsługujące rolnictwo, zwłaszcza sprzedające
nawozy, środki ochrony roślin, nasiona czy maszyny dla rolnictwa. Tego typu
doradztwo ma swoją specyfikę i jest najczęściej związane ze sprzedażą
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konkretnych środków do produkcji w połączeniu ze wsparciem doradczym
dotyczącym wyboru najbardziej odpowiedniego produktu oraz właściwego
zastosowania go w gospodarstwie po dokonaniu zakupu. W ostatnim okresie
dynamicznie rozwija się także sektor prywatnych usług doradczych świadczonych
przez wyspecjalizowane biura doradcze pobierające opłaty za świadczone usługi.
Pojawiły się także możliwości komercyjnej działalności usługowej w państwowych
jednostkach ODR, dzięki istniejącym regulacjom prawnym. Mamy więc do
czynienia z coraz większą konkurencją na rynku usług doradczych w Polsce, co
stwarza możliwości wyboru najlepszej oferty przez rolników oraz powinno
motywować jednostki doradcze do podnoszenia poziomu swoich usług.

Rozwój doradztwa rolniczego w świetle integracji z Unią Europejską
Przemiany gospodarcze i społeczne w Polsce zostały znacznie
przyspieszone przez proces integracji z Unią Europejską. Nowe uwarunkowania,
związane z koniecznością dostosowania się do wymagań wspólnego rynku oraz
przepisów regulujących funkcjonowanie różnych obszarów aktywności
ekonomicznej, spowodowały reformowanie instytucji działających dotychczas
w innych realiach. Największe nadzieje na przyspieszenie zmian wiązano
z objęciem regulacjami Wspólnej Polityki Rolnej wsi i rolnictwa – sfery
wymagającej znacznych nakładów finansowych dla dostosowania do standardów
umożliwiających konkurowanie w ramach UE. Tempo przemian obszarów
wiejskich jest uzależnione od wielu czynników, jednak zawsze zmiany te były
skorelowane z troską o usprawnianie działalności doradczej, bez której trudno
sobie wyobrazić unowocześnianie wsi i rolnictwa. Instytucją najdłużej działającą
w tej sferze w Polsce są ośrodki doradztwa rolniczego, wydaje się więc
naturalnym, że należy oczekiwać reformowania i dostosowywania do nowych
wymagań przede wszystkim jednostek WODR w kraju. Oprócz WODR, na rynku
usług doradczych funkcjonują inne firmy, jednak ich działalność jest w znacznym
stopniu zdominowana przez sprzedaż konkretnych produktów, natomiast prywatne
biura doradztwa, które powstały w ostatnim okresie nie doczekały się opracowań
badawczych, które byłyby obecne w literaturze przedmiotu.
W ostatnich latach zmiany w Polsce następują niezwykle szybko.
Integracja z Unią Europejską spowodowała konieczność dostosowywania się
wszystkich sfer życia gospodarczego i społecznego do nowych warunków.
Najbardziej oczekiwane zmiany jako efekt integracji nastąpiły na obszarach
wiejskich, które w sposób wyraźny odbiegały rozwojem od standardów
europejskich. Przemiany wsi i rolnictwa są wspierane dotychczas przez doradztwo
świadczone w Polsce głównie przez państwowe jednostki doradztwa rolniczego.
Jak wskazuje Matuszak [2003] także same ośrodki doradztwa rolniczego ewoluują
wraz ze zmieniającymi się warunkami w otoczeniu. Zmiany te są zatem
nieuniknione w okresie adaptacji do zadań związanych z przystąpieniem do UE.
Ostatnia większa modyfikacja instytucji ODR miała miejsce na przełomie 2004
i 2005 roku. Nastąpiły też zapowiadane nowe rozwiązania organizacyjne od
początku 2007 roku, które miały spowodować dostosowanie tej instytucji do
wymagań stawianych systemom doradztwa rolniczego przez Unię Europejską
[Kania 2006a, Matuszak 2005, Skórnicki 2005, Wiatrak 2006].
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Ośrodki doradztwa rolniczego ewoluowały wraz z uwarunkowaniami
otoczenia, w którym działają adaptując się do nowych zadań i wyzwań [Matuszak
2003]. Zmiany te w znacznym stopniu były spowodowane nowymi oczekiwaniami
związanymi z członkostwem od 1 maja 2004 roku w UE i koniecznością
dostosowania się do przepisów wspólnoty [Kania 2006, Matuszak 2005, Skórnicki
2005, Wiatrak 2006]. Jednym z nich było rozporządzenie Komisji Europejskiej
1782 z 2003 roku zobowiązujące państwa członkowskie do wprowadzenia z dniem
1 stycznia 2007 roku systemu doradztwa rolniczego [Kania 2006b; Skórnicki
2006]. Modyfikacje te wynikają także z nowych uwarunkowań finansowych,
wśród których najważniejsze dotyczą zasad i finansowania Wspólnej Polityki
Rolnej na lata 2007-2013 [Kowalski 2006].
Państwowe doradztwo rolnicze w postaci sieci jednostek WODR było
przez wiele lat największą i najbardziej sprawną instytucją świadczącą usługi
doradcze. Jak wskazują Chyłek [1997] i Matuszak [2002] doradztwo państwowe
odgrywało też główną rolę w dostosowaniu do integracji, wspierając rolników
w przygotowywaniu wniosków o uzyskanie dopłat ze środków UE. Przystąpienie
Polski do Unii Europejskiej spowodowało wzrost oczekiwań środowisk rolniczych
wymagających dalszej intensyfikacji pracy doradczej dla zaspokojenia ich potrzeb.
Intensyfikacja ta związana była przede wszystkim z doradztwem obejmującym
dostosowanie działalności do warunków określonych wymogami UE oraz
wsparciem pozwalającym na zagospodarowanie środków pomocowych [Wiatrak
2004]. W tym celu konieczne były zmiany prowadzące do powstania systemu
doradztwa rolniczego, świadczonego przez różne instytucje, wzajemnie się
uzupełniające i zróżnicowane pod względem finansowania [Wiatrak 2003].
W Polsce istnieje bowiem szereg podmiotów, które zajmują się świadczeniem
różnych usług wspierających rolników, choć na odmiennych zasadach. Różnice są
widoczne w programach i zasadach realizacyjnych stosowanego wsparcia [Chyłek
1996]. Aby sprostać nowym wyzwaniom prowadzono w ośrodkach doradztwa
rolniczego liczne szkolenia w celu przygotowania kadry doradców do nowych
zadań [Matuszak 2003]. Zakres zadań dla doradztwa znacznie się powiększył wraz
ze zmieniającą się polityką państwa oraz nowymi problemami jakie się pojawiły po
wstąpieniu do UE. Następowały zmiany jakościowe w sposobie funkcjonowania
doradztwa rolniczego oraz współpracy doradców z rolnikami [Matuszak 2002].
Dotyczyło to zwłaszcza realizacji podstawowych funkcji oraz najważniejszych
zadań, jakie powinna podejmować kadra doradcza. Jak wskazuje Kujawiński
[2003] należą do nich zadania: doradcze, oświatowe, informacyjne
i upowszechnieniowe. Nowa sytuacja jaka pojawiła się po włączeniu Polski
w struktury UE dotyczy więc zarówno wiejskich środowisk rolniczych jak też
pracowników ośrodków wspierających swymi poradami rolników.
Po integracji Polski z Unią Europejską przemiany polskiego rolnictwa
i konieczność dostosowania się do standardów światowej gospodarki rynkowej
wytyczyły ośrodkom doradztwa rolniczego wiele nowych zadań [Matuszak 2005].
Z doświadczeń krajów o podobnej strukturze gospodarstw rolnych, które wcześniej
przystępowały do UE, a także z doświadczeń Polski związanych z wdrażaniem
pomocy przedakcesyjnej wynikało, że rolnicy będą potrzebowali pomocy
w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do skorzystania z pomocy finansowej
na rozwój i modernizację gospodarstw, co w konsekwencji spowoduje oczekiwane
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przemiany restrukturyzacyjne w rolnictwie i rozwoju wsi [Wiatrak 2003].
Włączenie Polski do Unii Europejskiej narzuciło wzmożoną pracę kadry jednostek
i firm doradztwa rolniczego. Dotyczy to głównie doradztwa obejmującego
dostosowanie do warunków określonych wymogami UE, a także pozwala na
zagospodarowanie środków finansowych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.
Doradztwo dla rolników to głównie doradztwo rolnicze i rolnośrodowiskowe,
natomiast doradztwo dla ludzi mieszkających na wsi, to doradztwo w zakresie
wielofunkcyjnego zagospodarowania wsi, doradztwo socjalno-ekonomiczne
i wiejsko-środowiskowe [Wiatrak 2004]. Jednak może się zdarzyć tak, że
niewielkie zasoby kadrowe kadr doradztwa rolniczego nie pozwolą na podjęcie
nowych zadań bez redukcji aktualnie realizowanych kierunków działalności
[Matuszak 2003]. By sprostać nowym zadaniom związanym z integracją Polski
z Unią Europejską, kadry doradcze są zmuszone zintensyfikować kontakty
z rolnikami, producentami oraz innymi odbiorcami usług doradczych. Doradcy
muszą być wśród odbiorców swoich usług i wsłuchiwać się w ich potrzeby.
WODR powinien posiadać dobrze przygotowaną kadrę specjalistów oraz
wiarygodną informację z wielu ośrodków naukowych i informacyjnych, a także
decyzyjnych [Chyłek 1997]. Obecnie już wiadomo, że zwiększone potrzeby
doradcze spowodowały powstawanie innych podmiotów udzielających takiego
wsparcia rolnikom.
Po 1 maja 2004 roku znacznie zwiększyły się szanse na rozwój
gospodarczy obszarów wiejskich, dzięki objęciu wsi i rolnictwa w Polsce
wsparciem finansowanym ze środków UE. Rozwój lokalnych środowisk wiejskich
jest obecnie uzależniony w znacznym stopniu od aktywności mieszkańców wsi,
w tym zwłaszcza lokalnych władz samorządowych oraz rolników, w pozyskiwaniu
zewnętrznych źródeł finansowania. Same środki finansowe jednak nie wystarczą
do dokonania zmian w funkcjonowaniu obszarów wiejskich. Istotą planowanych
działań powinno być przygotowanie do wprowadzenia zmiany mentalności
w zachowaniach mieszkańców wsi po to, aby wdrażanie nowych technologii
w gospodarstwach, rozwój przedsiębiorczości, motywowanie do samozatrudnienia,
ochrona środowiska, służyły rozwojowi wsi [Potok 2006]. Jednak, aby mogło to
nastąpić musi być także odpowiednio przygotowany program wsparcia udzielanego
przez ośrodki doradztwa rolniczego, który umożliwi poprawę bytu mieszkańcom
oraz nie wpłynie negatywnie na środowisko naturalne [Sass 2006]. Kluczowym
zagadnieniem wydaje się wszakże nastawienie samych rolników do zmian oraz
dostrzeganie nowych możliwości rozwoju wsi i rolnictwa oraz własnej pozycji po
integracji z UE. Badania przeprowadzone przed integracją wskazywały na
sceptyczne postawy wobec akcesji, zwłaszcza wśród mieszkańców wsi [Kotala
1999, Halamska 2000; Gutkowska, Kosicka 2001; Wieruszewska 2001, Pankowski
2002; Kłodziński, Fedyszak-Radziejowska 2003; Niemczyk 2001, Perepeczko
2004].
Doradztwo rolnicze nieustannie musi się zatem przystosowywać do
zmieniających się uwarunkowań, stając w obliczu nowych wyzwań pojawiających
się wraz z przemianami gospodarczymi i społecznymi obszarów wiejskich. Jest to
proces długotrwały, który będzie przebiegał nieustannie, w miarę pojawiających
się nowych potrzeb rolników, a także innych mieszkańców wsi korzystających
z usług doradczych [Zawisza, Augustowska 2006]. Jednym z najważniejszych
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wydarzeń zmieniających uwarunkowania pracy doradczej była wszakże integracja
z UE, która spowodowała powstanie nowej sytuacji dla funkcjonowania
gospodarstw, a także dla działalności doradczej. Ustawa o jednostkach doradztwa
rolniczego [Ustawa 2004] określiła jednocześnie na nowo zadania dla ośrodków
doradztwa rolniczego precyzując, które z nich mają być świadczone bezpłatnie,
a równocześnie wprowadzając po raz pierwszy możliwość pobierania opłat za
wybrane usługi. Zgodnie z ustawą, przedmiotem działania doradców i specjalistów
są główne problemy zawodowe ich potencjalnych klientów tj. rolników i innych
mieszkańców wsi. Problemom tym można nadać różnoraką hierarchię w zależności
od przyjętych kryteriów i wspierać ich rozwiązywanie działaniami doradczymi,
oświatowymi, informacyjnymi i upowszechnieniowymi [Kujawiński 2006].
Doradztwo rolnicze musi także sprostać wyzwaniom związanym z pojawiającymi
się w Europie i na świecie nowymi trendami, jak globalizacja i liberalizacja
rynków rolnych, ograniczanie wydatków budżetowych kierowanych na zadania
doradcze oraz komercjalizacja usług doradczych [Kania 2007].
Jak wynika z zaprezentowanej literatury, integracja Polski z Unią
Europejską spowodowała pojawienie się u rolników nowych problemów, a w ślad
za tym powstanie nowych potrzeb w zakresie doradztwa rolniczego. Doradcy rolni,
a także same ośrodki doradztwa rolniczego muszą podejmować niezbędne
działania, aby sprostać rosnącym wymaganiom swoich klientów – rolników
i innych mieszkańców wsi. Dla sprawnego funkcjonowania systemu doradztwa
rolniczego niezbędne jest jednak stałe monitorowanie działalności instytucji i firm
doradztwa rolniczego poprzez oceny dokonywane przez samych rolników.
Procedura taka pozwala bowiem na bieżącą ocenę efektów przemian w doradztwie
oraz umożliwia planowanie przyszłych modyfikacji systemu wsparcia doradczego.

Potrzeby doradcze rolników w badaniach ankietowych
Badania prezentowane w opracowaniu zostały przeprowadzone pomiędzy
11 grudnia 2007 roku, a 15 stycznia 2008 roku, na zlecenie MRiRW. Dobór
badanej populacji był celowy. Dla zrealizowania badań zostały skierowane ankiety
do wybranych rolników, mających kontakty z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem
Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Populacja taka była konieczna, bowiem dla
dokonania oceny działalności doradczej niezbędne jest to, aby pytane osoby miały
jakieś doświadczenia w kontaktach z kadrą doradczą, w przeciwnym razie
respondenci nie byliby w stanie zająć stanowiska i odpowiedzieć na zadane
pytania. Badani rolnicy pochodzili ze wszystkich powiatów na terenie całego
województwa kujawsko-pomorskiego, co zapewniło pełną terytorialną
reprezentatywność badanej populacji.
Spodziewając się, że część dostarczonych do respondentów ankiet nie
wróci, bądź będzie nieprawidłowo wypełniona, przygotowano 600 ankiet.
W wyniku badań otrzymano 559 wypełnionych kwestionariuszy ankiet. Przy takiej
liczbie respondentów błąd pomiaru wyniósł około 3,5%. Niezbędna populacja przy
takim zakładanym błędzie pomiaru to 536 respondentów. Dzięki dużemu
odsetkowi zwrotów skierowanych do badań ankiet wszystkie wyniki można
podawać ze stosunkowo małym błędem pomiaru. W badanej populacji, wszyscy
rolnicy (559 respondentów) byli klientami państwowej jednostki WODR
działającej na terenie badanego województwa kujawsko-pomorskiego, natomiast
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319 rolników (57,1% całej badanej populacji) zadeklarowało kontakty z doradcami
zatrudnionymi w firmach obsługujących rolnictwo, a 51 pytanych rolników (9,1%)
udzieliło odpowiedzi dotyczących kontaktów z prywatnymi biurami doradczymi.
Wśród badanych rolników najwięcej odpowiadających na pytania ankiety
było mężczyzn (76,6%), kobiety natomiast stanowiły 18,6% badanej populacji.
Niewielka grupa (4,8%) respondentów nie udzieliła odpowiedzi na to pytanie.
Najwięcej było osób w wieku 30-39 lat (34,5%), następnie w kategorii 40-49 lat
(27,2%) oraz 50-59 lat (23,8%). Badani rolnicy legitymowali się stosunkowo
dobrym wykształceniem, bowiem najwięcej było osób ze średnim (40,8%)
i zawodowym (37,2%) wykształceniem. Dosyć wysoki był też udział rolników
posiadających wyższe wykształcenie (13,4%), a tylko zaledwie 4,8% miało
wykształcenie podstawowe. W badanej populacji rolnicy zadeklarowali
użytkowanie gospodarstw o powierzchni najczęściej w granicach 10,1-20,0 ha
(24,2%), 20,1-30,0 ha (24,2%) oraz 30,1-50,0 ha (20,8%). Niemal połowa
respondentów (48,4%) posiadała gospodarstwa w zakresie 10,1-30,0 ha, natomiast
gospodarstwa powyżej 10 ha miało 85,5% wszystkich badanych rolników. Dane te
wskazują, że z usług doradczych korzystali najczęściej lepiej wykształceni rolnicy
oraz użytkujący gospodarstwa o średniej i większej niż przeciętnie powierzchni.
Osoby, które korzystały z usług 3 badanych instytucji i firm doradczych,
w większości przypadków nie różniły się pod względem płci, wykształcenia, wieku
oraz powierzchni użytkowanego gospodarstwa. Wśród respondentów
korzystających z prywatnych biur doradztwa był nieco większy odsetek: mężczyzn,
osób z wyższym wykształceniem, użytkowników gospodarstw powyżej 50 ha oraz
osób w wieku 40-49 lat niż w pozostałych grupach klientów.
Od 1 stycznia 2007 system doradztwa rolniczego ma wspomagać realizację
projektów w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE. W systemie doradztwa
rolniczego funkcjonować mogą instytucje publiczne i prywatne. Skorzystało na
tym wiele prywatnych firm doradztwa rolniczego, rozszerzając swoją działalność
opartą często na pomocy w wypełnianiu wniosków o środki finansowe na
dostosowanie gospodarstwa do standardów UE.
W województwie kujawsko-pomorskim prywatne firmy doradcze prowadzą
usługi w zakresie:
 analiz oraz opracowań finansowych i technologicznych,
 wykonania mapki gospodarstwa (w tym pomiary GPS) i budynków
gospodarskich,
 inwestycji w gospodarstwie rolnym,
 przygotowania planu rozwoju gospodarstwa w ramach ułatwiania startu
młodym rolnikom,
 wypełniania dokumentów o środki UE z instytucji krajowych (płatności
obszarowe, zalesianie gruntów, renty strukturalne)
 rachunkowości rolnej,
 reprezentowania rolnika w ARiMR poprzez kontakt z osobą weryfikującą
wniosek lub biznes plan oraz pilotowanie realizacji przedsięwzięcia
objętego dotacją,
 analiz zdolności kredytowej,
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 tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw,
 różnicowania w kierunku działalności nierolniczej,
 przygotowywania wniosków dotyczących: zbierania, transportu, recyklingu
i utylizacji odpadów pochodzących z działalności rolniczej,
 pomocy w restrukturyzacji dużych gospodarstw,
 wdrażania zasady cross-compliance, zwykłej dobrej praktyki rolniczej
i dyrektywy azotanowej, oferując odpowiedni certyfikat dla gospodarstwa.
Organizowane są także bezpłatne szkolenia poświęcone zasadom
uzyskania wsparcia finansowego. „Jednoosobowe” firmy doradcze oferują pomoc
przy: wyjaśnianiu zasad udzielania pomocy finansowej, wypełnianiu wniosków
o pomoc finansową, kompletowaniu dokumentów i załączników itp. reklamując się
także, hasłem „załatwimy za ciebie wszystko!”. Wychodząc naprzeciw potrzebom
klientów prywatni doradcy oferują również dojazd do domu rolnika na terenie
całego kraju. Prywatne instytucje doradcze proponują także pomoc w zakresie
zakładania (zakupu) i hodowli stad bydła mięsnego.
Rynek usług uzupełniają specjalistyczne firmy, które oprócz fachowych
konsultacji i doradztwa w zakresie planowanych inwestycji w gospodarstwie
oferują kompleksowo wykonanie projektu budynków inwentarskich i składowych,
garaży, płyt obornikowych, zbiorników na gnojowicę, silosów na kiszonki itp. (np.
firma RBPROJEKT). W ofercie dla dużych gospodarstw znajdują się także usługi
wykonywania raportów oddziaływania na środowisko planowanych obór, chlewni,
oczyszczalni ścieków i innych obiektów rolniczych.
Bardzo trudno o dostęp do rolników poprzez prywatnych doradców. Firmy
odmawiają udostępnienia bazy danych (adresowych) swoich klientów, nawet jeśli
chodzi tylko o wysłanie ankiety, z którą też mogą się zapoznać. Przedstawiciele
firm prywatnych uważają, że państwowe doradztwo nie spełnia oczekiwań
rolników, stąd liczba współpracujących z prywatnymi doradcami stale rośnie.
Z drugiej jednak strony badania doradców WODR wskazują na zwiększenie
obowiązków doradczych po integracji z UE. Wynika z tego, że z usług doradczych
zaczęło korzystać więcej rolników, także tych, którzy przed integracją z UE nie
byli zainteresowani doradztwem. Sytuacja uległa zmianie, gdy pojawiło się
znacznie więcej możliwości ubiegania się o środki finansowe, a do złożenia
wniosku potrzebna jest pomoc doradcy.
Jak wynika z badań, prywatne biura doradztwa zajmują się obsługą
różnych klientów, wśród których rolnicy stanowią raczej niedużą grupę. Firmy te
zajmują się głównie przygotowywaniem wniosków o dofinansowanie ze środków
UE na zlecenie różnych instytucji oraz firm, niekoniecznie związanych
z rolnictwem. Wśród klientów są także duże gospodarstwa dzierżawione od ANR.
Prywatne biura doradztwa obejmują swoim zasięgiem działania także klientów
z innych, najczęściej ościennych województw. Jednak wsparcie dla gospodarstw
indywidualnych, jak wynika z rozmów z przedstawicielami tych biur, nie jest
głównym kierunkiem działalności.
Największą jednak instytucją doradztwa rolniczego w Polsce, mającą
najdłuższe tradycje oraz doświadczenie we wspieraniu rozwoju gospodarstw
i obszarów wiejskich są, niezmiennie od wielu dziesięcioleci, wojewódzkie ośrodki
doradztwa rolniczego. Z wykonanych na przełomie 2007 i 2008 roku badań
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wynika, że respondenci najwyżej oceniali zdolność do dostosowywania się do
oczekiwań rolników właśnie WODR (78,5% odpowiedzi: „bardzo wysoko”
i „raczej wysoko”). Znacznie mniej takich ocen otrzymały firmy obsługujące
rolnictwo (45,5%), zaś najmniej prywatne biura doradztwa (39,2%). Należy jednak
zauważyć, że prywatne firmy doradcze uzyskały więcej ocen najwyższych niż
firmy obsługujące rolnictwo, ale równocześnie najwięcej negatywnych ocen
respondenci sformułowali wobec prywatnego sektora w doradztwie (szczegółowe
dane zawiera tabela 1).
Jednym z najważniejszych elementów pracy doradczej jest wypracowanie
przez doradców właściwego wizerunku wśród klientów. Rolnicy oceniają doradcę
przede wszystkim biorąc pod uwagę jego kompetencje oraz życzliwość dla
obsługiwanych klientów. Najwyższe oceny kompetencji uzyskali w badaniach
także doradcy WODR (87,1%), następnie kadra doradcza firm obsługujących
rolnictwo (44,7%), a najniższe oceny otrzymali pracownicy prywatnych biur
doradztwa (37,8%). Ponownie najniższe oceny były najczęściej formułowane pod
adresem prywatnych biur doradztwa (tabela 2). W przypadku oceny życzliwości
dla klientów, oprócz WODR, który uzyskał najwięcej pozytywnych ocen (92,3%),
na drugiej pozycji znalazły się prywatne biura doradztwa (68,6%), a najniżej
oceniono firmy obsługujące rolnictwo (63,7%). Najwięcej negatywnych ocen
otrzymały firmy obsługujące rolnictwo (34,1%) oraz prywatne biura doradztwa
(29,4%). Dane zamieszczono w tabeli 3.
Ocena skłonności do udzielania pomocy ponownie wypadła najkorzystniej dla
WODR, bowiem 91,0% respondentów udzieliło najwyższych ocen: „bardzo
wysoko” oraz „raczej wysoko”. Drugą lokatę zajęły prywatne biura doradztwa
(56,9%), zaś trzecią (52,1%) firmy obsługujące rolnictwo (tabela 4). Należy także
zauważyć, że najwyżej oceniana w badaniach była praca doradców WODR,
wyraźnie wyżej od innych firm doradczych, natomiast pozostałe firmy zajmujące 2
i 3 lokatę uzyskiwały oceny na podobnym poziomie.
Tabela 1. Ocena zdolności instytucji doradczych do dostosowywania się do
oczekiwań rolników (w %)
Instytucja doradcza
ośrodek
firmy
prywatne
Odpowiedzi
doradztwa
obsługujące
biura
rolniczego
rolnictwo
doradztwa
(N=559)
(N=319)
(N=51)
Bardzo wysoko
21,8
3,5
9,8
Raczej wysoko
56,7
42,0
29,4
Przeciętnie
17,3
44,2
39,2
Raczej nisko
2,0
6,0
17,7
Bardzo nisko
0,4
0,9
3,9
Nie mam zdania
1,3
3,1
Brak danych
0,5
0,3
Razem
100,0
100,0
100,0
Źródło: badania własne
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Tabela 2. Ocena kompetencji doradców pracujących w różnych instytucjach
doradczych (w %)
Instytucja doradcza
ośrodek
firmy
prywatne
Odpowiedzi
doradztwa
obsługujące
biura
rolniczego
rolnictwo
doradztwa
(N=559)
(N=319)
(N=51)
Bardzo wysoko
31,8
4,7
7,8
Raczej wysoko
55,3
40,0
29,4
Przeciętnie
11,1
46,4
33,3
Raczej nisko
0,9
4,4
17,7
Bardzo nisko
0,6
9,8
Nie mam zdania
0,9
3,1
2,0
Razem
100,0
100,0
100,0
Źródło: badania własne

Tabela 3. Ocena życzliwości doradców pracujących w różnych instytucjach
doradczych (w %)
Instytucja doradcza
ośrodek
firmy
prywatne
Odpowiedzi
doradztwa
obsługujące
biura
rolniczego
rolnictwo
doradztwa
(N=559)
(N=319)
(N=51)
Bardzo wysoko
54,4
13,2
19,6
Raczej wysoko
37,9
50,5
49,0
Przeciętnie
7,0
30,7
25,5
Raczej nisko
0,3
3,4
3,9
Bardzo nisko
0,2
Nie mam zdania
1,9
2,0
Brak danych
0,2
0,3
Razem
100,0
100,0
100,0
Źródło: badania własne

Tabela 4. Ocena skłonności do udzielania pomocy przez doradców pracujących
w różnych instytucjach doradczych (w %)
Instytucja doradcza
ośrodek
firmy
prywatne
Odpowiedzi
doradztwa
obsługujące
biura
rolniczego
rolnictwo
doradztwa
(N=559)
(N=319)
(N=51)
Bardzo wysoko
42,2
7,2
17,7
Raczej wysoko
48,8
44,9
39,2
Przeciętnie
8,2
38,9
35,3
Raczej nisko
0,4
5,0
5,9
Bardzo nisko
0,3
Nie mam zdania
0,2
3,1
1,9
90

Brak danych
Razem

0,2
100,0

0,6
100,0

100,0

Źródło: badania własne

Pomoc doradcza w rozwiązywaniu problemów technologicznych najwyżej
oceniona została w WODR (72,5%). Niższe oceny uzyskały firmy obsługujące
rolnictwo (45,1%) oraz prywatne biura doradztwa (33,3%), które uzyskały w tym
przypadku znaczny odsetek negatywnych ocen (29,4%). Szczegółowe dane
zawarto w tabeli 5. W przypadku pomocy w rozwiązywaniu problemów
ekonomicznych ponownie WODR uzyskał najwięcej pozytywnych wskazań
respondentów (73,2%). Drugą pozycję zajęły prywatne biura doradztwa (31,4%),
a trzecią firmy obsługujące rolnictwo (25,1%). Pewną liczbę negatywnych ocen
uzyskały zarówno prywatne biura doradztwa (21,6%), jak i firmy obsługujące
rolnictwo (19,1%). Jednak firmy obsługujące rolnictwo otrzymały więcej ocen
przeciętnych w stosunku do prywatnych biur doradztwa, a nieco mniej
negatywnych (Tabela 6).
Najwyższe oceny za organizowanie szkoleń dla rolników otrzymał
ponownie WODR (89,6%), niemal o połowę mniej pozytywnych wskazań
respondentów uzyskały firmy obsługujące rolnictwo (40,5%), natomiast najniżej
oceniono w tym przypadku prywatne biura doradztwa (13,7%), co prezentuje
Tabela 7.
W ocenie poziomu usług świadczonych przez różne instytucje najwyższe
oceny przyznano WODR (85,7%). Drugie miejsce przypadło firmom
obsługującym rolnictwo (37,6%) a trzecie z niewiele mniejszą punktacją (33,4%)
prywatnym firmom doradczym. Najwięcej negatywnych ocen uzyskały prywatne
biura doradztwa (19,6%). Pełne dane zawarto w tabeli 8.

91

Tabela 5. Ocena pomocy doradczej w rozwiązywaniu problemów
technologicznych (w %)
Instytucja doradcza
ośrodek
firmy
prywatne
Odpowiedzi
doradztwa
obsługujące
biura
rolniczego
rolnictwo
doradztwa
(N=559)
(N=319)
(N=51)
Bardzo wysoko
17,0
7,2
5,9
Raczej wysoko
55,5
37,9
27,4
Przeciętnie
23,1
41,7
21,6
Raczej nisko
1,6
7,2
21,6
Bardzo nisko
0,2
1,3
7,8
Nie mam zdania
2,1
4,7
13,7
Brak danych
0,5
2,0
Razem
100,0
100,0
100,0
Źródło: badania własne

Tabela 6. Ocena pomocy doradczej w rozwiązywaniu problemów
ekonomicznych (w %)
Instytucja doradcza
ośrodek
firmy
prywatne
Odpowiedzi
doradztwa
obsługujące
biura
rolniczego
rolnictwo
doradztwa
(N=559)
(N=319)
(N=51)
Bardzo wysoko
27,2
2,2
9,8
Raczej wysoko
46,0
22,9
21,6
Przeciętnie
21,1
48,3
37,2
Raczej nisko
2,0
13,8
17,7
Bardzo nisko
0,5
5,3
3,9
Nie mam zdania
2,9
7,2
7,8
Brak danych
0,3
0,3
2,0
Razem
100,0
100,0
100,0
Źródło: badania własne

Tabela 7. Ocena organizowanych szkoleń dla rolników przez różne instytucje
doradcze (w %)
Instytucja doradcza
ośrodek
firmy
prywatne
Odpowiedzi
doradztwa
obsługujące
biura
rolniczego
rolnictwo
doradztwa
(N=559)
(N=319)
(N=51)
Bardzo wysoko
37,2
6,3
5,9
Raczej wysoko
52,4
34,2
7,8
Przeciętnie
8,8
38,9
29,4
92

Odpowiedzi

Raczej nisko
Bardzo nisko
Nie mam zdania
Brak danych
Razem

ośrodek
doradztwa
rolniczego
(N=559)
0,9
0,5
0,2
100,0

Instytucja doradcza
firmy
obsługujące
rolnictwo
(N=319)
5,6
2,8
12,2
100,0

prywatne
biura
doradztwa
(N=51)
17,7
7,8
29,4
2,0
100,0

Źródło: badania własne

Tabela 8. Ocena poziomu usług doradczych świadczonych przez różne instytucje
doradcze (w %)
Instytucja doradcza
ośrodek
firmy
prywatne
Odpowiedzi
doradztwa
obsługujące
biura
rolniczego
rolnictwo
doradztwa
(N=559)
(N=319)
(N=51)
Bardzo wysoko
29,7
5,3
7,9
Raczej wysoko
56,0
32,3
25,5
Przeciętnie
11,6
50,5
39,2
Raczej nisko
1,3
5,0
15,7
Bardzo nisko
0,2
1,9
3,9
Nie mam zdania
0,7
4,7
3,9
Brak danych
0,5
0,3
3,9
Razem
100,0
100,0
100,0
Źródło: badania własne

Ważną kwestią jest częstotliwość korzystania z usług doradczych, na którą
wpływa z jednej strony liczebność kadry doradczej, z drugiej zaś dogodne dla
rolników rozmieszczenie biur doradców w terenie. Pewne znaczenie może także
mieć przyzwyczajenie do korzystania z usług jakiejś instytucji, a także ewentualne
koszty związane z uzyskiwaniem pomocy doradczej. W tym przypadku
najkorzystniejszą pozycję na rynku usług ma WODR, jest bowiem instytucją
z liczną i doświadczoną kadrą, dobrze usytuowaną wśród klientów w terenie oraz
świadczącą w większości bezpłatne usługi doradcze. W przypadku WODR
najczęściej kontakty klientów odbywały się raz na kwartał, natomiast respondenci
podali w swych odpowiedziach, że z firmami obsługującymi rolnictwo
i prywatnymi biurami doradztwa kontaktowali się nieregularnie. Niektórzy
respondenci wpisywali dodatkowo, że podejmują kontakty w miarę potrzeb,
a w odniesieniu do WODR nawet kilka razy w miesiącu. Odpowiedzi odnoszące
się do prywatnych biur doradztwa dotyczyły sporadycznych kontaktów, jeden raz
w roku lub nawet tylko jednokrotnego skorzystania z usługi. Kontakty z WODR
były więc częstsze i systematyczne, a z innymi firmami okazjonalne (tabela 9).
Respondenci oceniali także w badaniach poziom zadowolenia z usług
świadczonych przez instytucje doradcze. Najwięcej było zadowolonych
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respondentów z usług WODR (85,7%), następnie z firm obsługujących rolnictwo
(34,5%), a najmniej z usług prywatnych biur doradztwa (27,4%). Najwięcej
przeciętnych ocen uzyskały firmy obsługujące rolnictwo (54,6%), a najwięcej
niekorzystnych ocen zebrały prywatne biura doradztwa (31,4%). Omawiane dane
zawarto w tabeli 10.
Tabela 9. Ocena częstotliwości korzystania z usług doradczych świadczonych
przez różne instytucje doradcze (w %)
Instytucja doradcza
ośrodek
firmy
prywatne
Odpowiedzi
doradztwa
obsługujące
biura
rolniczego
rolnictwo
doradztwa
(N=559)
(N=319)
(N=51)
Raz na miesiąc
23,3
8,2
2,0
Raz na kwartał
33,4
24,5
13,7
Raz na pół roku
10,7
19,4
9,8
Raz na rok
2,1
8,2
23,5
Nieregularnie
26,3
35,4
37,2
Inne odpowiedzi
3,8
3,1
11,8
Brak danych
0,4
1,2
2,0
Razem
100,0
100,0
100,0
Źródło: badania własne

Tabela 10. Ocena zadowolenia z usług doradczych świadczonych przez różne
instytucje doradcze (w %)
Instytucja doradcza
ośrodek
firmy
prywatne
Odpowiedzi
doradztwa
obsługujące
biura
rolniczego
rolnictwo
doradztwa
(N=559)
(N=319)
(N=51)
Bardzo wysoko
30,8
3,5
9,8
Raczej wysoko
54,9
31,0
17,6
Przeciętnie
12,3
54,6
37,3
Raczej nisko
0,7
7,2
19,6
Bardzo nisko
0,2
0,6
11,8
Nie mam zdania
0,4
3,1
Brak danych
0,7
3,9
Razem
100,0
100,0
100,0
Źródło: badania własne
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Rolnicy z badanej populacji zostali poproszeni o wskazanie z jakiej instytucji oraz
z jakich usług doradczych korzystali po integracji z UE. Wśród uzyskanych
odpowiedzi najczęściej wymieniano WODR, jako tę instytucję najczęściej
udzielającą pomocy doradczej, zwłaszcza w zakresie:
 przygotowania dokumentów przy ubieganiu się o dotacje z funduszy UE
(84,1%),
 wykonania biznes planu przy korzystaniu z kredytów preferencyjnych
ARiMR (79,1%),
 dostosowywania gospodarstw do standardów UE dotyczących dobrostanu
zwierząt i ochrony środowiska (76,6%),
 doradztwa ekonomicznego (70,1%),
 doradztwa technologicznego (62,3%).
W niektórych kwestiach większość badanych rolników rzadko korzystała
z usług, nie udzielając odpowiedzi. Najczęściej nie korzystano z porady
w zakresie: założenia grupy producentów (79,1%) oraz odnawialnych źródeł
energii, w tym biomasy, biogazu, energii słonecznej i wiatrowej (74,8%).
Najwięcej badanych osób pominęło inny zakres usług, gdzie wymagano wpisania
własnej odpowiedzi (95,2%). Wśród wpisanych usług przeważały problemy
dotyczące: ekologii, ochrony środowiska, programów rolno-środowiskowych,
płatności obszarowych.
Rolnicy biorący udział w badaniach zostali poproszeni o dokonanie oceny
instytucji i firm doradczych (wskazania, która z nich jest najlepsza). W tym pytaniu
można było wybrać tylko jedną instytucję spośród wymienionych. Najwięcej
głosów otrzymał WODR (84,3%), zaś pewna liczba rolników (10,0%) nie potrafiła
wyrazić opinii w tej kwestii. Tylko 2,2% respondentów wskazało firmy
obsługujące rolnictwo, a zaledwie 0,5% prywatne biura doradztwa. Badani rolnicy
jednocześnie w większości wyrazili zadowolenie ze sposobu zorganizowania
systemu doradztwa rolniczego. Najwięcej było odpowiedzi pozytywnych „raczej
tak” (53,7%) oraz „tak” (10,2%), część respondentów nie potrafiła zająć
jednoznacznego stanowiska w tej kwestii (22,7%). Należy zaznaczyć, że badania
przeprowadzono przed 1 sierpnia 2009 roku, kiedy to przekazano nadzór nad
WODR sejmikom samorządu terytorialnego i marszałkom województw.
Nieco ponad jedna trzecia badanych rolników (37,2%) wyraziła
zainteresowanie uzyskiwaniem pomocy doradczej przez internet. Wśród
wskazywanych usług, które respondenci chcieliby uzyskiwać za pośrednictwem
internetu, najczęściej wymieniano: informacje o nowych technologiach uprawy
oraz możliwości rozwoju gospodarstwa (31,0%), a także informacje o funduszach
UE i dostosowywaniu do wymagań UE (20,2%). Szczegółowe dane przedstawiono
w tabeli 11.
Respondentów poproszono również o wpisanie informacji dotyczących
własnych oczekiwań wobec usług doradczych. Wśród dowolnie formułowanych
życzeń w arkuszu ankiety dominowały 3: oczekiwanie wyższych kwalifikacji oraz
większej liczby doradców (22,2%), częstszych wizyt doradców w gospodarstwach
(20,6%), a także, z taką samą liczbą wskazań, zmniejszenia biurokracji (20,6%).
Szczegółowe dane zawarto w tabeli 12. Wśród dowolnych odpowiedzi były także
pojedyncze głosy dotyczące potrzeby uruchomienia internetowych symulatorów
95

uprawy i opłacalności produkcji oraz zachowania bezpłatnego doradztwa, które
przez wiele dziesięcioleci było finansowane z budżetu państwa.
Tabela 11. Zestawienie odpowiedzi dotyczących zakresu najbardziej potrzebnych
usług internetowych w opinii badanych rolników
%
L
Wyszczególnienie
Informacje o nowych technologiach, uprawach itp. oraz dotyczące
52
31,0
rozwoju gospodarstwa
Informacje o funduszach UE i dostosowaniu gospodarstwa do
34
20,2
wymagań UE
Ogólny kontakt z instytucjami dotyczący zróżnicowanych
problemów (porady prawne, bieżących szkoleń, kupno-sprzedaż
19
11,3
itp.)
18
10,7
Dostęp do formularzy i wniosków
15
8,9
Ceny środków produkcji i skupu
13
7,7
Doradztwo ekonomiczne, kredyty
11
6,5
Problemem jest brak dostępu do internetu
6
3,6
Przepisy, ustawy ze stron ARiMR, ARR
159 100,0
Razem
Źródło: badania własne

Tabela 12. Zestawienie odpowiedzi dotyczących ewentualnych działań, które
mogłyby poprawić w przyszłości zadowolenie z usług doradczych
L
%
Wyszczególnienie
Wyższe kwalifikacje doradców i większa ich liczba
40
22,2
37
20,6
Częstsze wizyty doradcy w gospodarstwie
Za dużo biurokracji
37
20,6
Reforma ODR (likwidacja powiatowych biur, oddzielić od Izb,
23
12,8
szerszy zasięg przez Internet itp..)
Doposażyć doradców finansowo i wyposażyć w sprzęt
22
12,2
12
6,7
Więcej szkoleń (w tym w terenie) i bezpłatnych usług
Pozostawić bez zmian
9
5,0
168 100,0
Razem
Źródło: badania własne

Ewolucja instytucji doradztwa rolniczego w świetle potrzeb rolników
Potrzeby i oczekiwania rolników wobec kadr doradczych zmieniały się
wraz ze zmianami otoczenia, w którym funkcjonowały gospodarstwa rolne. Na
potrzeby wpływ miał zawsze: (1) poziom rozwoju gospodarstw, (2) profesjonalne
przygotowanie rolników do gospodarowania, (3) otoczenie gospodarcze. Na
każdym etapie rozwoju wsi i rolnictwa rola doradztwa była nieco inna, zmieniały
się też fazy rozwoju doradztwa oraz potrzeby doradcze. Analizując współcześnie
kolejne etapy rozwoju doradztwa rolniczego można dostrzec kilka głównych
etapów rozwoju. W każdym z nich rola i zadania doradztwa były skierowane na
aktualne w owym okresie oczekiwania i potrzeby środowisk rolniczych oraz
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główne priorytety rozwoju wsi i rolnictwa. U podstaw konstruowania programów
działalności doradczej oraz samych struktur doradztwa leżały zawsze najpilniejsze
zadania, jakie miały być wspierane poprzez doradztwo.
Profesjonalna działalność doradcza zapoczątkowana została w Polsce na
początku XX wieku przez Centralne Towarzystwo Rolnicze (CTR), jednak
wcześniej istniały różne formy upowszechniania wiedzy rolniczej, które nie miały
instytucjonalnej formy działalności doradczej. Praźródłem dzisiejszego doradztwa
były oświatowe formy działalności wśród ludności wiejskiej realizowane poprzez
działalność kółek rolniczych (KR), towarzystw rolniczych (TR), szkół
elementarnych i rolniczych. Fundamentalne znaczenie dla budowania
współczesnego doradztwa rolniczego miał okres agronomii społecznej
dwudziestolecia międzywojennego, bowiem w tamtym okresie powstały niemal
wszystkiej, znane do dzisiaj formy i metody pracy doradczej. Okres budowania
systemu doradztwa rolniczego w powojennej Polsce rozpoczął się po roku 1956,
jednak dopiero powołanie wojewódzkich ośrodków postępu rolniczego (WOPR)
w 1975 roku, jako instytucji powstałej z przekształcenia rolniczych rejonowych
zakładów doświadczalnych (RRZD), a zwłaszcza włączenie do kadry doradczej
WOPR pracowników gminnej służby rolnej w 1981 roku, stanowiło poważny krok
w stronę ustanowienia profesjonalnej instytucji doradczej w kraju. Współcześnie
do najważniejszych przemian doszło w roku 1990, kiedy w miejsce WOPR
utworzono ośrodki doradztwa rolniczego (ODR) w każdym województwie. Od
roku 1990 nastąpiło wiele zmian w funkcjonowaniu instytucji doradztwa
rolniczego, jednak dopiero od roku 2005 wydawało się, że niewiele brakuje do
stworzenia jednolitego, krajowego systemu doradztwa rolniczego w Polsce.
Działania te jednak zostały zaprzepaszczone brakiem zintegrowania Centrum
Doradztwa Rolniczego w Brwinowie z siecią WODR w kraju jako jednostki
nadrzędnej, sprawującej nadzór merytoryczny w systemie doradztwa rolniczego.
Oddalono się od budowania krajowego systemu doradztwa rolniczego decyzją
o przekazaniu od 1 sierpnia 2009 roku nadzoru nad WODR jednostkom samorządu
terytorialnego województw (sejmikom oraz marszałkom województw). Takie
rozwiązanie nie jest spotykane z żadnym rozwiniętym gospodarczo kraju i nie ma
racjonalnego uzasadnienia. W perspektywie kilku lat może przyczynić się do
zaniku systemu doradztwa rolniczego w kraju, bowiem dalsze przekształcenia
WODR w poszczególnych województwach mogą przebiegać odmiennie,
w zależności od wizji lokalnych władz samorządu terytorialnego. Najważniejsze
etapy rozwoju doradztwa rolniczego w Polsce zaprezentowano na rysunku 1.
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Rysunek 1. Ewolucja instytucji doradztwa rolniczego w Polsce

Źródło: opracowanie własne
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Oceniając rozwój doradztwa rolniczego na przestrzeni wielu dziesięcioleci
w Polsce, można określić 6 najważniejszych etapów rozwoju. W każdym z etapów
stworzono rozwiązania mające spełniać podstawowe cele działalności doradczej.
Miały one swoje uzasadnienie w przyczynach, dla których wybierano priorytetowe
zadania do realizacji w programach wsparcia doradczego. Główne etapy realizacji
zadań doradczych i ewolucji doradztwa rolniczego to:
I etap: doradztwo jako wsparcie w edukacji i kształceniu rolników
(cel: uzupełnianie wiedzy i wykształcenia rolników – przyczyna:
niewystarczający poziom wykształcenia i wiedzy rolników) – XIX w.
II etap: budowanie fundamentów profesjonalnego doradztwa
(cel: przygotowanie form i metod pracy doradczej – przyczyna: pomoc dla
odbudowywanego i rozwijającego się rolnictwa) – lata 20. i 30. XX w.
III etap: doradztwo jako wsparcie dla administracji sterującej rolnictwem
(cel: realizacja polityki rolnej poprzez kadry doradcze – przyczyna:
wsparcie dla realizacji planów gospodarki centralnie sterowanej) – lata 50.
i 60. XX w.
IV etap: doradztwo jako wsparcie dyfuzji innowacji rolniczych
(cel: udostępnianie nowych rozwiązań rolnikom i unowocześnianie
gospodarstw – przyczyna: szybki rozwój nauki, gwałtowny przyrost liczby
innowacji, modernizacja rolnictwa – nowe wyzwania gospodarki centralnie
sterowanej) – lata 70. i 80. XX w.
V etap: doradztwo jako wsparcie w gospodarce rynkowej
(cel: pomoc w rozwiązywaniu problemów rolnikom funkcjonującym
w nowym systemie gospodarki rynkowej – przyczyna: zmiana systemu
gospodarki centralnie sterowanej na rynkową, perspektywa integracji z UE
i przyjęcia rozwiązań WPR) – lata 90. XX wieku – do dzisiaj.
VI etap: doradztwo jako system profesjonalnego wsparcia rolników
(cel: zaspakajanie oczekiwań i potrzeb rolników – przyczyna: wymagania
UE, konieczność stworzenia jednolitego systemu doradztwa dla sprawnego
wspierania rolników) – jesteśmy ciągle jeszcze u progu tego etapu: czy
zostanie osiągnięty (doradztwo wydaje się być na rozdrożu)?
Obecnie dla prawidłowego rozwoju doradztwa rolniczego w Polsce
potrzebne jest spełnienie kilku podstawowych wymagań, niezbędnych dla
stworzenia racjonalnie funkcjonującego systemu doradztwa rolniczego, opartego
na kontynuowaniu tradycji oraz wykorzystywaniu dotychczasowych doświadczeń:
 stworzenie jednolitego krajowego systemu doradztwa rolniczego (KSDR)
opartego na WODR oraz CDR jako jednostki wiodącej (WODR powinny
podlegać bezpośrednio CDR),
 ustabilizowanie struktur organizacyjnych doradztwa rolniczego,
 zaprzestanie modyfikacji struktur doradczych w zakresie podległości
służbowej,
 zapewnienie ciągłości rozwoju, co umożliwi prawidłową ewolucję struktur
doradztwa rolniczego w następnych latach,
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 oparcie dalszego rozwoju na tradycji i dotychczasowych osiągnięciach
(został stworzony model państwowego doradztwa rolniczego, które
powinno ewoluować w kierunku stopniowej komercjalizacji usług).
Doradztwo rolnicze powinno zostać skonstruowane w instytucjonalnych
strukturach krajowego systemu doradztwa rolniczego w sposób przemyślany,
logiczny i racjonalny. Przede wszystkim doradztwo rolnicze powinno być:
 niezależnym systemem wparcia profesjonalnego dla rolników
(niezależnym od zmiennej koniunktury w instytucjach władzy
administracyjnej na różnych poziomach),
 organizacją doradczą o statusie państwowym i o jednolitych strukturach
krajowych,
 uczestnikiem otwartego rynku usług doradczych i konkurować z innymi
instytucjami o środki finansowe na swoją działalność (UE, krajowe,
regionalne i inne),
 organizacją składającą się z instytucji WODR posiadających osobowość
prawną,
 organizacją oferującą pakiety usług bezpłatnych (finansowanych przez
zleceniodawców programów doradczych, w tym: UE, krajowych,
regionalnych, instytucjonalnych i innych),
 organizacją oferującą pakiety usług odpłatnych (finansowanych przez
samych rolników, jako klientów organizacji doradczej),
 organizacją współpracującą z innymi instytucjami działającymi na rzecz
rozwoju wsi i rolnictwa na zasadach wzajemnych korzyści (bez
podporządkowania służbowego).
Współcześnie wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego (WODR)
wydają się najlepszą alternatywą dla budowania krajowego systemy doradztwa
rolniczego, bowiem są:
 organizacją doradczą będącą spadkobiercą rozwoju i ewolucji doradztwa
rolniczego w kraju od praźródeł funkcjonowania – WODR jest więc
nośnikiem
wypracowanych
przez
wiele
dziesięcioleci
form
organizacyjnych oraz sposobów wsparcia doradczego dla rolników,
 instytucją mającą ugruntowaną pozycję w środowiskach wiejskich oraz
wśród rolników dysponujących gospodarstwami o rozwojowym
potencjale,
 organizacją doradczą, w oparciu o którą można najskuteczniej budować
dalszy rozwój doradztwa rolniczego w Polsce,
 organizacją doradczą, która posiada największy potencjał i doświadczenie
we wspieraniu przemian wsi i rolnictwa w kraju,
 instytucją cieszącą się znacznym zaufaniem wśród rolników oraz
posiadającą wysokie oceny w zakresie kompetencji w zakresie wsparcia
doradczego w kraju,
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 instytucją, której dorobku i osiągnięć nie można zaprzepaścić
nieroztropnymi decyzjami zmieniającymi jej usytuowanie w strukturach
krajowych, regionalnych i lokalnych.

Podsumowanie
1.

Przeprowadzone analizy oraz badania pozwoliły na dokonanie oceny
oferowanych usług doradczych przez różne instytucje i firmy funkcjonujące
w okresie prowadzenia badań i na ówczesnym etapie rozwoju doradztwa
rolniczego (przed przekazaniem nadzoru samorządowi terytorialnemu
w sierpniu 2009 roku). Najwyżej ocenianą instytucją przez badanych rolników
był WODR, co jak należy sądzić było spowodowane tym, że kadra doradcza
tam zatrudniona ma najściślejsze związki z badanymi rolnikami, duże
doświadczenie w pracy doradczej i jest związana z instytucją, która ma
największe tradycje w obsłudze doradczej mieszkańców obszarów wiejskich.
Oceny formułowane w stosunku do firm obsługujących rolnictwo
i prywatnych biur doradztwa były na podobnym poziomie, z pewnymi
różnicami w konkretnych ocenianych kwestiach. Prywatne biura doradztwa
zostały wyżej ocenione od firm obsługujących rolnictwo w kwestiach:
skłonności do udzielania pomocy oraz pomocy w rozwiązywaniu problemów
ekonomicznych. Z przeprowadzonych badań wynika, że po integracji z UE
rolnicy najrzadziej korzystali z usług prywatnych biur doradztwa, najczęściej
zaś uzyskiwali pomoc w WODR. Z doradztwa korzystali najczęściej rolnicy
lepiej wykształceni oraz mający większe niż przeciętnie gospodarstwa, co
można wywnioskować z charakterystyki badanej populacji. Respondenci byli
też zadowoleni z funkcjonowania systemu doradztwa rolniczego w okresie
prowadzenia badań.
2.
Wśród oczekiwań badanych rolników najwięcej odpowiedzi dotyczyło:
zwiększenia liczebności kadry doradczej oraz podniesienia kwalifikacji
doradców przy jednoczesnym ograniczeniu biurokracji i oczekiwaniu
częstszego pobytu pracowników doradztwa w terenie u rolników. Nieco ponad
jedna trzecia badanych rolników wyraziła zainteresowanie zwiększeniem
kontaktów za pośrednictwem internetu, zwłaszcza w takich sprawach, jak
pozyskiwanie informacji: o nowych technologiach uprawy oraz możliwości
rozwoju gospodarstwa, a także o funduszach UE i dostosowywaniu się do
wymagań UE.
3.
Trudno obecnie zidentyfikować faktyczne miejsce prywatnych biur na
rynku usług doradczych, bowiem ten segment działalności doradczej zaczyna
się dosyć szybko rozwijać, zwłaszcza po integracji z Unią Europejską.
W zasadzie
dominującym
zadaniem
tych
firm
jest
wsparcie
w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie ze środków UE, ale nie tylko
rolników, którzy nie są jedynymi klientami. Usługi prywatnych biur doradztwa
są kierowane do różnych instytucji i firm związanych z wsią i rolnictwem. Nie
sposób ocenić udział poszczególnych instytucji oraz firm doradczych
w przygotowywaniu wniosków, bowiem jak wynika z badań ARiMR nie
prowadzi takiej ewidencji, a w składanej dokumentacji nie ma obowiązku
podawania informacji kto sporządzał lub pomagał wypełnić wniosek.
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W związku z tym nie można precyzyjnie oszacować ani udziału
poszczególnych firm, ani też nie są uprawnione jednoznaczne wnioski
o poziomie wsparcia udzielanego przez różne instytucje doradcze na podstawie
jakości wypełnionych wniosków. Istnieje jednak wyraźna tendencja do
komercjalizacji usług doradczych, o czym świadczy rosnące zainteresowanie
korzystaniem z odpłatnych usług prywatnych biur doradztwa rolniczego oraz
wprowadzaniem odpłatności za wybrane usługi państwowych jednostek
WODR. Zwłaszcza w ostatnim okresie stale powiększała się liczba prywatnych
biur doradczych oraz rolników korzystających z ich usług. Populacja klientów
WODR ulega więc systematycznemu zmniejszaniu się, zwłaszcza w zakresie
usług związanych z przygotowywaniem dokumentacji służącej pozyskiwaniu
środków finansowych w ramach programów WPR UE. Zjawisko to może
wszakże mieć charakter przejściowy, bowiem po wyczerpaniu się funduszy
Unii Europejskiej, oferowanych w ramach perspektywy finansowej 2007-2013,
zainteresowanie usługami prywatnych biur doradztwa może znacznie się
zmniejszyć.
4.
Za najważniejszą i korzystną zmianę w ostatnim okresie można uznać
reformę doradztwa, która nastąpiła z początkiem 2005 roku. Niestety
niefortunnym rozwiązaniem było podporządkowanie WODR na poziomie
województw samorządowi terytorialnemu (nadzór od 1 sierpnia 2009 roku
sprawują marszałkowie województw i sejmiki samorządowe). Takie
rozwiązanie jest niespotykane w innych krajach i nielogiczne z punktu
widzenia racjonalnego zarządzania doradztwem. Zwykle o kierunkach
działalności decyduje jednostka, która finansuje działalność, a środki
finansowe na funkcjonowanie są kierowane w znacznej części jeszcze przez
MRiRW, które oddało rolę nadzorowania działalności doradczej urzędom
marszałkowskim. Trudno doszukać się w takim rozwiązaniu racjonalności –
znacznie bardziej logicznym było poprzednie usytuowanie WODR, jako
instytucji podlegającej wojewodzie, który jest przedstawicielem władz
administracji centralnej, w tym także MRiRW. Wydaje się jednak, że
najkorzystniejszym rozwiązaniem byłoby stworzenie systemu doradztwa
rolniczego, jako struktury niezależnej od administracji i utworzenie jednostki
nadrzędnej w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, jako ośrodka
nadzorującego bezpośrednio funkcjonowanie całego systemu wojewódzkich
ośrodków doradztwa rolniczego. Takie rozwiązanie pozwoliłoby uniknąć
oddziaływania różnych interesów jednostek mających wpływ na działalność
WODR w poszczególnych województwach kraju.
5.
Reasumując należy stwierdzić, że doradztwo rolnicze ewoluuje wraz ze
zmieniającymi się potrzebami środowisk rolniczych w kraju. Należy mieć
nadzieję, że dalszy rozwój doradztwa rolniczego przyczyni się do coraz
bardziej
sprawnej
obsługi
klientów,
umożliwiając
zaspokajanie
najważniejszych potrzeb rolników. Obecnie trudno jednak mówić o istnieniu
systemu doradztwa rolniczego, bowiem Centrum Doradztwa Rolniczego w
Brwinowie nie pełni roli jednostki nadrzędnej i nadzorującej działalność
WODR, wykonując jedynie funkcje szkoleniowe i będąc ośrodkiem
certyfikującym. Doradztwo rolnicze w Polsce jest w rzeczywistości,
w wymiarze instytucjonalnym, zbiorem autonomicznych 16 WODR na terenie
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kraju, nadzorowanym odrębnie przez władze samorządu terytorialnego
każdego województwa. Stwarza to niebezpieczeństwo zaniku jednolitego,
krajowego systemu doradztwa rolniczego w Polsce i ewolucji w kierunku
niezależnych ośrodków doradztwa rolniczego, o strukturze i podległości
merytorycznej odmiennej w różnych województwach. Nie jest to korzystny
kierunek rozwoju, mogący doprowadzić do zagubienia wielu osiągnieć
rozwoju doradztwa rolniczego w Polsce, a efekty budowania systemu
doradztwa rolniczego przez wiele dziesięcioleci mogą zostać zniweczone.

Literatura
1. Chyłek E. K., 1996. Ocena funkcjonowania systemu doradztwa rolniczego
w Polsce. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych nr 433, ss. 263-280.
2. Chyłek E. K., 1997. Zadania doradztwa rolniczego w kontekście zrzeszania się
Polski z Unią Europejską. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 3, ss. 16-23.
3. Gutkowska K., Kosicka M., 2001. Socjoekonomiczne uwarunkowania postaw
mieszkańców wsi wobec integracji z Unią Europejską. Wieś i Rolnictwo, nr 2,
ss. 161-171.
4. Halamska M., 2000. Wiejskie społeczności lokalne w Polsce a problem
integracji europejskiej. Wieś i Rolnictwo, nr 4, ss. 42-53.
5. Kania J., 2006a. Przyszłość doradztwa rolniczego w Polsce. Zagadnienia
Doradztwa Rolniczego, nr 1, ss. 63-74.
6. Kania J., 2006b. Znaczenie doradztwa w rozwoju rolnictwa i obszarów
wiejskich. [W:] Miejsce doradztwa we wspieraniu rozwoju rolnictwa i wsi na
Kujawach i Pomorzu. Materiały konferencyjne. Minikowo, ss. 22-35.
7. Kania J., 2007. Doradztwo rolnicze w Polsce w świetle potrzeb i doświadczeń
zagranicznych. Rozprawy, z.318, Wydawnictwo AR, Kraków, ss. 201.
8. Kłodziński M., Fedyszak-Radziejowska B., 2003. Dylematy polskiej wsi
i polskiego rolnictwa w procesie integracji z Unią Europejską. Wieś
i Rolnictwo, nr 1, ss. 75-84.
9. Kotala A., 1999. Postawy i opinie wobec integracji Polski z Unią Europejską.
Postępy Nauk Rolniczych, nr 4, ss. 75-87.
10. Kowalski A., 2006. Zmiany Wspólnej Polityki Rolnej i polityki rozwoju
obszarów wiejskich - konsekwencje dla Polski. [W:] Miejsce doradztwa we
wspieraniu rozwoju rolnictwa i wsi na Kujawach i Pomorzu. Materiały
konferencyjne. Minikowo, ss. 22-35.
11. Kujawiński W., 2003. Nowy zawód – doradca rolniczy. Zagadnienia
Doradztwa Rolniczego, nr 1/2, ss. 15-27.
12. Kujawiński W., 2006. Planowanie działalności WODR, Centrum Doradztwa
Rolniczego w Brwinowie, Poznań.
13. Matuszak E., 2002. Doradztwo rolnicze w kontekście integracji z Unią
Europejską. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 3/4, ss. 17-23.
14. Matuszak E., 2003. Przygotowanie kadr doradczych do nowych zadań po
akcesji z UE” Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 4, ss. 39-53.
103

15. Matuszak E., 2005. Doradztwo rolnicze po zmianach – wybrane aspekty.
Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 4, ss. 14-25.
16. Niemczyk A., 2001. Szanse i zagrożenia polskiego rolnictwa w świetle integracji z
Unią Europejską. Wieś i Rolnictwo, nr 3, ss. 87-99.
17. Pankowski K., 2002. Proces integracji w opinii mieszkańców wsi. [W:]
Mieszkańcy wsi o integracji europejskiej: opinie, wiedza, poinformowanie.
Kolarska-Bobińska L. /red./, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, ss. 37-59.
18. Perepeczko B., 2004. Obawy o stan rolnictwa po akcesji w świadomości
społecznej Polaków. Wieś i Rolnictwo, nr 2, ss. 134-141.
19. Potok A., 2006. Przyszłość doradztwa rolniczego w Polsce. [W:] Ocena
funkcjonowania doradztwa rolniczego w Polsce oraz kierunki jego rozwoju
w świetle przepisów Unii Europejskiej. Materiały konferencyjne. MRiRW,
Warszawa.
20. Rocznik Statystyczny GUS, Warszawa 1998.
21. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2004 r.
w sprawie nazw i siedzib oraz ramowego statutu wojewódzkich ośrodków
doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 285, poz. 2866).
22. Sass R., 2006. Zadania Ośrodka Doradztwa Rolniczego na przykładzie
K -PODR Minikowo. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 1, ss. 25-38.
23. Skórnicki H., 2005. Doradztwo rolnicze w świetle reformy Wspólnej Polityki
Rolnej. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 4, ss. 7-13.
24. Skórnicki H., 2006. Doradztwo rolnicze w świetle reformy Wspólnej Polityki
Rolnej. [W:] Miejsce doradztwa we wspieraniu rozwoju rolnictwa i wsi na
Kujawach i Pomorzu. Materiały konferencyjne. Minikowo, ss. 36-42.
25. Ustawa z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U.
Nr 251, poz. 2507).
26. Wiatrak A.P., 2003. Charakterystyka, ocena i kierunki doskonalenia doradztwa
rolniczego w Polsce. Wieś i Rolnictwo, nr 3/4, ss. 20-33.
27. Wiatrak A.P., 2003. Kierunki pomocy w rozwoju działań przedsiębiorczych
w środowisku wiejskim. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 4, ss. 19-30.
28. Wiatrak A.P., 2004. Doradztwo rolnicze i doradztwo w zakresie rozwoju obszarów
wiejskich w Polsce w procesie integracji europejskiej. Wieś i Rolnictwo, nr 2, ss.
142-153.
29. Wiatrak A.P., 2006. Wizja i misja doradztwa rolniczego jako wyznaczniki
struktury organizacyjnej jednostek doradczych. Zagadnienia Doradztwa
Rolniczego, nr 1, ss. 39-49.
30. Wieruszewska M., 2001. Problem barier świadomościowych na wsi wobec
integracji Polski z UE. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 1, ss. 46-52.
31. Zawisza S., 1999. Doradztwo rolnicze: między przeszłością a teraźniejszością.
[W:] Doradztwo rolnicze w okresie przygotowawczym do integracji z Unią
Europejską. Materiały konferencji naukowej. Poświętne 1999, ss. 377-391.
32. Zawisza S., Augustowska E., 2006. Wpływ integracji z Unią Europejską na
funkcjonowanie doradztwa rolniczego na przykładzie Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Bratoszewicach. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 1, ss.
96-110.
104

Doradztwo publiczne w opinii przedsiębiorców prowadzących
działalność gospodarczą na obszarach wiejskich
Teresa Miś∗
Wstęp
Rozwój przedsiębiorstw dokonuje się pod wpływem wielu czynników
społeczno-gospodarczych, kulturowych, organizacyjnych. Trudno jednoznacznie
określić, który czynnik odgrywa decydującą rolę. Nie ulega wątpliwości, że
skuteczność
wykorzystania
przedstawionych
czynników
w
rozwoju
przedsiębiorstw zależy w dużym stopniu od sprawnego funkcjonowania instytucji
wspierających ich konkurencyjność na rynku [Kołodziejczyk 2008]. Wyzwaniem
dla współczesnych rynków pracy, w tym także dla rynku polskiego, są zarówno
różne formy niedopasowania kompetencji i kwalifikacji pracowników do potrzeb
przedsiębiorstw, jak i szybkie dezaktualizowanie się kompetencji [Czarnik i in.
2011]. Poziom posiadanej wiedzy determinuje występowanie postaw
przedsiębiorczych, które polegają na prowadzeniu efektywnej organizacji
gospodarczej i ułatwiają poszukiwanie nowych rozwiązań technologicznych,
nowych rynków zbytu oraz niekonwencjonalnych systemów organizacji produkcji
[Spychalski 2005]. Z badań przeprowadzonych na terenie południowo-wschodniej
Polski wynika, że wśród wielu instytucji funkcjonujących na obszarach wiejskich
głównym podmiotem świadczącym wielokierunkową pomoc dla mieszkańców wsi
są nadal ośrodki doradztwa rolniczego. W programach ich działalności zapisana
jest konieczność uwzględniania w działaniach doradczych specyfiki regionu, a tym
samym rolnictwa i obszarów wiejskich. Ponadto jednostki te mają swoje oddziały
na szczeblu lokalnym, w każdym powiecie znajduje się powiatowy zespół
doradców, a w większości gmin gminne punkty doradcze. Doradcy WODR
znajdując się w bliskim otoczeniu gospodarstw i przedsiębiorstw wiejskich, dobrze
orientują się w problemach nurtujących ich właścicieli. Zdecydowana większość
instytucji otoczenia biznesu ma swoje w dużych miastach wojewódzkich lub
powiatowych – w związku z tym są słabo rozpoznawalne dla mieszkańców wsi
[Miś 2011]. Doradztwo publiczne realizuje wiele kluczowych zadań, a wśród
głównych wymienić należy działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków
rolnych, wiejskiego gospodarstwa domowego, wspierania zrównoważonego
rozwoju obszarów wiejskich oraz podnoszenia poziomu kwalifikacji zawodowych
mieszkańców wsi. W doradztwie na rzecz mieszkańców wsi pojawiło się
doradztwo w zakresie wielofunkcyjnego zagospodarowania wsi, socjalnoekonomiczne i wiejsko-środowiskowe [Raport 2012, Wiatrak 2004]. To głównie
doradztwo publiczne zajmuje się problemami ochrony środowiska,
wielokierunkowym rozwojem obszarów wiejskich, uwzględniającym kreowanie
i wspieranie rozwoju przedsiębiorczości pozarolniczej [Kania 2007, Zawisza
2008].
W tym kontekście celem badań była próba oceny funkcjonowania
publicznego doradztwa przez przedsiębiorców wiejskich z regionów: Małopolski
i Podkarpacia. Dla pełniejszego zobrazowania podjętej problematyki w 2009 roku
∗
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przeprowadzono wywiady z wykorzystaniem kwestionariusza wśród 140
właścicieli przedsiębiorstw działających na obszarach wiejskich dwóch
województw
Polski
południowo-wschodniej:
małopolskiego
(N=70)
i podkarpackiego (N=70). Podmioty do badań zostały dobrane według założeń
przyjętych w metodyce projektu badawczego finansowanego przez Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Znaczenie instytucji doradczych w rozwoju
obszarów wiejskich po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej”15.

Relacje przedsiębiorców z instytucjami doradztwa publicznego
W rozwoju organizacji zaczęto dostrzegać potrzebę tworzenia systemów
komunikacyjnych, zwiększa się liczba zespołów w firmie, co rodzi potrzebę
zdobywania informacji na temat zasad koordynacji ich pracy. W dużych firmach
dominuje chęć rozwoju wiedzy technicznej, zwłaszcza w zakresie technologii
produkcji, obok wiedzy na temat zarządzania zasobami ludzkimi [Majewska-Bator
i Bator 2007]. Uczenie się pociąga za sobą otwartość na kreatywność,
innowacyjność i dbałość o rozwój, a także dostarczanie instrumentów dzielenia się
wiedzą oraz przywiązanie wagi do nagradzania innowacyjności [Skuza 2009]. Do
najważniejszych wyzwań przed jakimi staje system dokształcania po zakończeniu
edukacji szkolnej, zidentyfikowanych na podstawie badań przeprowadzonych
w 2010 r. w ramach projektu Bilans kapitału ludzkiego zaliczono [Czarnik i in.
2011]:
 utrzymujący się bardzo niski poziom aktywności edukacyjnej dorosłych
Polaków,
 silne powiązanie aktywności edukacyjnej z wiekiem, a przede wszystkim
brak upowszechnienia aktywności edukacyjnej w starszym wieku,
 wzrastający poziom inwestycji pracodawców w rozwój kadr, jednak ciągle
lokujący Polskę poniżej przeciętnego poziomu europejskiego,
 widoczne niedopasowanie pomiędzy potrzebami szkoleniowymi
pracodawców, a tematyką oferowanych i prowadzonych szkoleń,
 potrzeba strategicznych działań w obszarze kształcenia pozaszkolnego
i zwiększenie znaczenia sektora usług szkoleniowych i doradczych dla
rozwoju kapitału ludzkiego,
 położenie większego nacisku na uczenie się w miejscu pracy.
Aktywność instytucji edukacji dorosłych jest bardzo zróżnicowana
geograficznie. Analiza oferty różnych rodzajów usług szkoleniowych pokazuje
wyraźny prymat województw mazowieckiego, pomorskiego, lubelskiego
i śląskiego oraz o wiele gorszą sytuację w regionach z dominacją obszarów
wiejskich, jak np. w województwie podkarpackim (wykres 1).

15

Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2009-2011 jako projekt badawczy nr N
N114056036, finansowany przez MNiSW, kierownik: dr inż. Teresa Miś.
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Wykres 1. Kształcenie ustawiczne osób w wieku 25-64 lata w 2010 r. w ujęciu
regionalnym
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Województwo podkarpackie posiada największy potencjał edukacyjny
związany z największym w Polsce udziałem dzieci i młodzieży szkolnej
w stosunku do ogółu mieszkańców. Gęsta sieć osadnicza jest gotowa do lokalizacji
ośrodków innowacji i rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych. Istnieje tutaj olbrzymi
potencjał rozwoju przetwórstwa rolno-spożywczego, niszowej produkcji rolnej
o charakterze ekologicznym, usług dla rolnictwa i dystrybucji produktów oraz
zorganizowania grup producenckich. Niestety brak nowoczesnej infrastruktury
transportowej i rynkowej ogranicza rozwój przedsiębiorczości [Węcławowicz
2005]. Z danych PARP wynika, że w 2009 r. na 1000 mieszkańców na
Podkarpaciu przypadało najmniej w skali kraju, bo tylko 30,1 małych i średnich
przedsiębiorstw (średnia dla Polski 43,8). Dlatego też badania własne ulokowano
na terenie woj. podkarpackiego, ale też małopolskiego, czyli w specyficznych
regionach Polski południowo-wschodniej.
Jak już wcześniej wspomniano ważnym elementem decydującym
o podejmowaniu szkoleń jest wiek. Najbardziej aktywne w zakresie udziału
w szkoleniach są osoby do 30 roku życia [Tomczak 2006]. Potwierdzają to
także wyniki przeprowadzonej analizy statystycznej pozwalające stwierdzić, że
zachodzi odwrotna zależność pomiędzy wskaźnikiem relacji przedsiębiorcy a ich
wiekiem – przedsiębiorcy młodsi wiekiem częściej korzystają z usług instytucji
doradczych [Miś 2011]. Dlatego też interesującym wydawało się poznanie
struktury wieku objętych badaniami przedsiębiorców wiejskich. Stwierdzono,
że w Małopolsce blisko 63% spośród badanych przedsiębiorców to osoby, które
nie ukończyły 40 roku życia, na Podkarpaciu zaś ponad połowa (tabela 1).
Oprócz wieku ważne znaczenie w aktywności ekonomicznej osób dorosłych ma
ich wykształcenie. W przypadku badanych przedsiębiorców stwierdzono, że blisko
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co trzeci respondent legitymował się wykształceniem wyższym, więcej niż 46%
uczestników badań to osoby z wykształceniem średnim. Świadczy to o tym, że
badani przedsiębiorcy to osoby, które powinny wykazywać dużą aktywność
w zakresie podnoszenia swoich kwalifikacji i umiejętności.
Tabela 1. Struktura wieku i wykształcenia objętych badaniami przedsiębiorców
wiejskich
Wyszczególnienie
ogółem
Małopolska
Podkarpacie
Wiek
do 40 lat
58,6
62,9
54,2
41-50
24,3
25,7
22,9
51-60 lat
17,1
11,4
22,9
Wykształcenie
wyższe
29,2
24,2
34,3
średnie
46,5
51,5
41,5
zawodowe
22,1
21,4
22,8
podstawowe
2,1
2,9
1,4
Źródło: badania własne

O dużej potrzebie funkcjonowania instytucji doradczych na obszarach
wiejskich świadczą opinie przedsiębiorców (wykres 2). Blisko 2/3 badanych
przedsiębiorców wskazuje, że instytucje świadczące usługi doradcze powinny
zajmować się doradztwem technicznym, finansowym i prawnym na rzecz
właścicieli firm.
Wykres 2 . Opinie przedsiębiorców o potrzebie funkcjonowania doradztwa (w tym
technicznego, finansowego, prawnego)

31,5

62,1
6,4

doradztwo jest niezbędne

nie widzę potrzeby funkcjonowania doradztwa

nie mam zdania

Źródło: badania własne

Najważniejszymi powodami skorzystania z usług doradczych przez
przedsiębiorców, podobnie jak rolników, była chęć uzyskania pomocy przy
ubieganiu się o dofinansowanie działalności z funduszy UE oraz wynikająca z tego
konieczność dostosowania przedsiębiorstwa do wymogów i standardów unijnych
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(wykres 3). Ważnymi powodami było także, w opinii przedsiębiorców,
zwiększenie poziomu kwalifikacji, sporządzenie biznesplanów, promocja firmy
oraz produktów lub usług. Właściciele przedsiębiorstw z analizowanych regionów
(co piąty badany) jako ważny motyw skorzystania z usług świadczonych przez
doradców wskazywali uzyskanie pomocy w pozyskaniu nowych rynków zbytu.
Wykres 3. Motywy korzystania z doradztwa w opinii przedsiębiorców (w %)

Źródło: badania własne

W działalności doradczej jest bardzo ważne właściwe i szybkie
rozpoznanie potrzeb doradczych klientów. Na potrzeby doradcze składa się
korzystanie z doradztwa w danym okresie (najczęściej trzech lub pięciu lat) oraz
plany z tym związane w najbliższej przyszłości. Z badań Mickiewicza [2007]
wynika, że ludność zamieszkująca obszary wiejskie w dużym stopniu wykazuje
zainteresowanie różnego rodzaju formami dokształcania. W badaniach własnych
jednym z celów było sprawdzenie, czy podobne tendencje występują wśród
mieszkańców obszarów wiejskich Podkarpacia i Małopolski. Analizując strukturę
rodzajową doradztwa, z jakiego w latach 2004-2008 korzystali przedsiębiorcy należy
stwierdzić, że było to głównie doradztwo prawne i podatkowe oraz związane
z procesem integracji Polski z UE - podstawowe informacje o możliwościach
korzystania z programów wsparcia unijnego, przygotowanie wniosku aplikacyjnego
(tabela 2). Interesowały ich porady z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem,
opłacalności produkcji, prowadzenia ksiąg rachunkowych, analizy rynku,
opracowywania biznesplanów, wniosków kredytowych. W przyszłości przedsiębiorcy,
bez względu na region, najbardziej potrzebują doradztwa prawnego i podatkowego,
porad związanych z pozyskiwaniem dofinansowania działalności ze środków UE oraz
doradztwa w zakresie zarządzania i marketingu. W dalszym ciągu zgłaszają także
zapotrzebowanie na poradnictwo w zakresie ekonomiki i przedsiębiorczości, czyli
w dobie globalnego kryzysu nadal potrzebują wsparcia związanego z opłacalnością
produkcji lub usług, pozyskiwaniem nowych rynków zbytu oraz możliwością
wprowadzenia nowej lub rozszerzania realizowanej działalności gospodarczej.
Znikomy odsetek przedsiębiorców był zainteresowany doradztwem w zakresie
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ochrony środowiska. Stanowi to kolejne wyzwanie dla instytucji doradczych,
w tym głównie publicznych, które w programach swojej działalności powinny
zwrócić uwagę na zainteresowanie przedsiębiorców tą problematyką.
Tabela 2. Korzystanie z doradztwa przez przedsiębiorców oraz oczekiwania w tym
względzie
Doradztwo (% odpowiedzi)*
uzyskane
oczekiwane
w latach 2004w latach 2007-2013
2008
87,9
93,6
52,9
63,1

Wyszczególnienie

Poradnictwo prawne i podatkowe
Doradztwo w zakresie pozyskania funduszy
UE
Wyjazdy studyjne
29,3
Doradztwo w zakresie zarządzania
27,1
i marketingu
Poradnictwo z zakresu ekonomiki
26,5
i przedsiębiorczości
Doradztwo technologiczne i techniczne
17,6
Poradnictwo w zakresie ochrony środowiska
8,6
Inne
3,6
*
Przedsiębiorcy mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź
Źródło: badania własne

53,6
47,4
50,0
25,8
14,3
1,4

Badani przedsiębiorcy w 2008 r. najczęściej korzystali z pomocy ośrodków
doradztwa rolniczego i prywatnych firm konsultingowych (Tabela 3). Niewielu
badanych zwracało się o wsparcie do Agencji Rozwoju Regionalnego (Lokalnego),
ośrodka wspierania przedsiębiorczości, czy organizacji branżowych – najwięcej na
Podkarpaciu. Badani zwracali się także o pomoc do stowarzyszeń. Przedsiębiorcy
w każdym z badanych regionów najwyższe oceny przyznali prywatnym firmom
konsultingowym.
Patrząc na dane zawarte na wykresie 4 dotyczące długości współpracy
przedsiębiorców z każdego badanego regionu z instytucjami doradczymi można
zauważyć, że najczęściej wskazywanym przedziałem był ten od 2 do 5 lat, czyli jest
to okres czasu związany z członkostwem Polski w UE. Można więc przypuszczać, że
korzystanie z pomocy instytucji doradczych dla znacznej części badanych
respondentów wiązało się koniecznością podjęcia działań dostosowawczych do
wymogów UE.
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Tabela 3. Korzystanie przez przedsiębiorców z pomocy instytucji doradczych oraz
jej ocena
Regiony
Instytucje doradcze

Małopolska
WspółOdsetek Średczynnik
firm
nia
ogółem ocena* zmienności
58,6
4,1
22,1

Podkarpacie
Odsetek ŚredWspółfirm
nia
czynnik
ogółem ocena zmienności
47,0
4,2
21,4

Ośrodek Doradztwa
Rolniczego
Prywatna instytucja
40,0
4,7
20,1
74,3
4,6
16,7
konsultingowa
Stowarzyszenie
27,1
4,1
10,0
24,2
4,0
13,0
Agencja Rozwoju
18,6
3,8
34,7
30,0
3,8
36,9
Regionalnego
(Lokalnego)
Organizacja
11,4
3,8
24,0
32,8
3,8
29,0
branżowa
Ośrodek wspierania
10,0
3,6
23,6
25,6
3,9
45,2
przedsiębiorczości
Fundacja
8,5
2,8
37,5
8,5
3,1
38,2
Inne
4,3
3,0
15,0
14,3
3,7
18,0
* ocena współpracy w skali od 1 do 5, gdzie, 1 to ocena negatywna, zaś 5 bardzo dobra
Źródło: badania własne

Wykres 4. Okres współpracy przedsiębiorców z instytucjami doradczymi

Źródło: badania własne

Najważniejszą
formą
zdobywania
wiedzy
dla
małopolskich
i podkarpackich przedsiębiorców były nie kursy i szkolenia, ale internet, fachowa
literatura i własne doświadczenie (wykres 5). Świadczy to o tym, że badani
przedsiębiorcy, w swojej działalności gospodarczej, w pierwszej kolejności
wszelkich informacji szukają w internecie, następnie studiują fachową literaturę
oraz kierują się własną intuicją i nabytym doświadczeniem. Wśród innych form
i źródeł podnoszenia poziomu wiedzy i umiejętności ważne miejsce w opinii
przedsiębiorców zajmowały rozmowy z innymi przedsiębiorcami, a przede
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wszystkim wyjazdy do firm w innych krajach UE, w tym do Francji, Niemiec,
Estonii, Łotwy.
W przyszłości jednak przedsiębiorcy chcą wziąć udział w praktycznych
formach doradztwa typu wyjazdy do innych przedsiębiorstw w krajach UE oraz
udział w warsztatach praktycznych (wykres 6).
Wykres 5. Formy podnoszenia wiedzy i umiejętności w opinii przedsiębiorców

Źródło: badania własne

Wykres 6. Formy współpracy z jednostkami doradztwa najbardziej potrzebne
w prowadzeniu firmy

Źródło: badania własne

Jest to bardzo ważna wskazówka dla publicznych instytucji doradczych,
jak powinny dobierać metody i formy pracy dla realizacji przyjętych celów
wynikających z potrzeb klientów. Wyraźnie widać, że w okresie kilku lat
członkostwa Polski w UE zmieniają się oczekiwania klientów, którzy nie chcą
już szkoleń teoretycznych, ale cenią sobie nabycie umiejętności praktycznych,
co jest zjawiskiem bardzo pozytywnym i świadczy o aktywności kapitału
ludzkiego.
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Mocne i słabe strony doradztwa publicznego
Wyniki analizy SWOT modelu instytucjonalnego wsparcia polskiego
rolnictwa i obszarów wiejskich przeprowadzone przez Spychalskiego [2009]
wykazały, że wymaga on dalszej modyfikacji i nowych rozwiązań legislacyjnych.
Dlatego też zapytano badanych przedsiębiorców,
jak oceniają doradztwo
publiczne w Polsce, a ich opinie w kwestii ocen mocnych i słabych doradztwa
przedstawiono w tabeli 4. Wynika z niej, że przedsiębiorcy słabo oceniają
znajomość potrzeb klientów przez instytucje doradcze, zaangażowanie w proces
doradczy samych doradców, jak i mieszkańców wsi, a także różnorodność oferty
szkoleń. Jako najsłabszą stronę polskiego doradztwa przedsiębiorcy wskazują
dokonywanie transferu innowacji. Powinno to zwrócić uwagę decydentów
w poszczególnych instytucjach doradczych i zaowocować podjęciem
odpowiednich działań. Z poprzednich danych wynikało, że badani przedsiębiorcy
najczęściej korzystali z pomocy ODR, co może wskazywać, że badani mają
zaufanie do osób pracujących w publicznych jednostkach doradczych, darzą je
sympatią, a więc wiele kwestii zależy właśnie od podejścia doradcy i jego wiedzy
oraz umiejętności, co powinno być wykorzystane w najbliższej przyszłości
w usprawnieniu organizacji pracy doradczej, szczególnie w jednostkach
publicznych.
Tabela 4. Mocne i słabe strony doradztwa publicznego (ODR) w Polsce w opinii
przedsiębiorców w % (-3 oznacza, że dany czynnik jest bardzo słabą stroną, 3 że
bardzo mocną stroną)
Słabe strony

Cechy

0

Mocne strony

Średnia

1

2

3

-3

-2

-1

1) doświadczenie doradców

–

-

5,4

2,7

1,1

19,3

11,4

7,1

2) kontakty z odbiorcami usług
doradczych
3) współpraca z władzami
samorządowymi

–

2,2

5,4

4,4

1,1

17,8

12,9

4,3

–

2,1

8,5

5,7

1,3

22,2

11,4

2,9

4) znajomość potrzeb klientów

2,2

2,2

4,3

8,5

0,8

22,4

7,1

4,3

5) angażowanie się doradców
w projekty rozwoju lokalnego
6) aktywne uczestnictwo
mieszkańców wsi
7) dokonywanie transferu
innowacji
8) koncentracja na
wyspecjalizowanym

1,4

5,7

5,7

8,5

0,2

21,3

7,1

1,4

1,4

5,7

8,7

10,0

0,5

18,6

8,6

1,4

2,9

4,2

15,6

11,4

-0,2

11,4

2,9

0,7

1,4

4,2

10,0

10,0

0,2

11,4

4,2

-

9) różnorodność ofertowa usług

1,4

2,9

13,0

7,1

0,1

18,6

4,2

0,7

10) inne

1,4

1,4

10,0

4,3

0,1

20,0

4,2

0,7

Źr ód ł o: badania własne

Do mocnych stron doradztwa publicznego w 2010 r. zaliczono
rozpoznawalną markę, zasięg terytorialny (sieć 16 ODR), łatwość dostępu do
doradców, a także zaplecze organizacyjne, czyli odpowiednią liczbę doradców.
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Jako bariery działania wskazano brak inwestycji w ODR oraz brak powiązania
działalności doradczej z systemem edukacji na poziomie ponadgimnazjalnym
i wyższym, a także słabą współpracę z uczelniami wyższymi i niedostateczny
dostęp do badań naukowych [Raport 2012].
Blisko ¾ badanych przedsiębiorców, dokonując oceny sprawności
działania instytucji doradczych stwierdziło, że są usatysfakcjonowani poziomem
obsługi doradczej, a należy tutaj przypomnieć, że korzystali głównie z usług
prywatnych firm doradczych (tabela 5).
Tabela 5. Ocena sprawności działania ODR w opinii przedsiębiorców (w %)
Wyszczególnienie

Tak

Nie

Nie w pełni

Czy uzyskał(a) Pan(i) w ODR wyczerpujące informacje
na temat nurtującego Pana(ią) problemu?

51,4

15,7

15,7

Czy uzyskał(a) Pan(i) pomoc w wypełnianiu dokumentów
i regulowaniu innych formalności (wnioski aplikacyjne)
ze strony: – ODR,
– innych instytucji?

50,0

20,0

10,0

84,3

4,3

1,4

Czy ODR pomógł Panu(i) w przygotowaniu biznesplanu,
wniosku kredytowego?

31,4

47,1

2,9

Czy ceny za usługi doradcze nie są zbyt wygórowane?

20,0

57,1

4,3

Czy jest Pan(i) usatysfakcjonowany(a) poziomem obsługi
doradczej?

71,4

4,3

24,3

Źr ó dł o: badania własne

Można tutaj także zauważyć dużą rolę publicznych instytucji doradczych
na szczeblu regionalnym, czyli ośrodków doradztwa rolniczego, ponieważ co drugi
badany przedsiębiorca wiejski wskazywał, że w wielu kwestiach, szczególnie
dotyczących przygotowania dokumentów i dopełnienia formalności związanych
z ubieganiem się o wsparcie z funduszy z UE, uzyskał pomoc ze strony ODR i ich
lokalnych oddziałów. Ponadto prawie co trzeci przedsiębiorca zwracał się do ODR
o sporządzenie biznesplanu, wniosku kredytowego. Postawa i wiedza doradców
zatrudnionych w jednostkach doradczych stanowi potencjał niezbędny do
osiągnięcia sukcesu. W znacznej mierze od wiedzy i umiejętności doradców
zależy, jakie kwoty środków pieniężnych pozyskają beneficjenci [Miś 2008].
W ramach współpracy z instytucjami doradczymi przedsiębiorcy
wskazywali na różne ograniczenia. Czynnikiem najczęściej postrzeganym przez
badanych przedsiębiorców jako bariera rozwoju współpracy okazał się brak
kompleksowej obsługi – podkreśla to ponad 70% badanych z analizowanych
województw (tabela 6).
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Tabela 6. Bariery współpracy z instytucjami w opinii przedsiębiorców
Rodzaj bariery
Brak kompleksowej obsługi
Niedostosowanie oferty do potrzeb
gosp./firmy
Niska jakość oferty ze strony instytucji
Brak doświadczenia we współpracy z
instytucjami
Duża odległość (zła lokalizacja instytucji)
Wysokie koszty korzystania z usług
Brak osoby pierwszego kontaktu
Słaba informacja o ofercie ze strony instytucji
Brak zachęt w nawiązaniu współpracy z
instytucją
Brak oferty współpracy
Mała różnorodność tematyki szkoleń
Inne (biurokracja, brak zainteresowania
współpracą, brak potrzeby, itp.)

Odsetek przedsiębiorstw według
regionów
Małopolska
Podkarpacie
72,9
71,4
20,0
4,3

28,6
25,7

1,4
1,4
5,7
17,1

7,1
7,1
28,6
22,9

5,7
22,9

15,7
30,0

5,7

5,7

Źródło: badania własne

Przedsiębiorcy z każdego badanego regionu jako pewne ograniczenie
w kontaktach z instytucjami wymieniają także małą różnorodność oferty
szkoleniowej oraz słabą informację o oferowanych usługach. Należy zauważyć,
że dla podkarpackich właścicieli firm przeszkodą w korzystaniu z usług
doradczych, są ich wysokie ceny oraz utrudniony dostęp do instytucji doradczych
ze względu na dużą odległość, co podkreślali głównie przedsiębiorcy, których
firmy były położone na obszarach górskich (Bieszczady). Jednocześnie
przedsiębiorcy, których firmy położone były w niekorzystnej odległości od
instytucji, wykazywali największą chęć i potrzebę korzystania z pomocy
instytucji. Pomimo barier i ograniczeń przedsiębiorcy chcą nadal korzystać
z pomocy różnych instytucji doradczych. Zdaje się to potwierdzać opinię, że na
obszarach wiejskich bardzo potrzebne są zarówno publiczne, jak i prywatne
instytucje doradcze. Poza instytucjami doradczymi szczególnie ważny dla małych
i średnich przedsiębiorstw jest kontakt ze szkołami wyższymi i placówkami
naukowo-badawczymi. Transfer wiedzy nie jest operacją jednokierunkową,
ponieważ szkoły wyższe również potrzebują kontaktu z gospodarką, aby móc
rozwijać badania i dyscypliny naukowe. W nowym okresie programowania 2014–
2020 nawiązywanie współpracy między przedsiębiorstwami a uczelniami
wyższymi traktowane będzie priorytetowo.

Wnioski
1.

Największy udział w podnoszeniu poziomu wiedzy i kwalifikacji
przedsiębiorców z regionów Małopolski i Podkarpacia miały instytucje
znajdujące się w bezpośrednim otoczeniu gospodarstw, czyli wojewódzkie
ośrodki doradztwa rolniczego wraz z oddziałami w powiatach i gminach oraz
firmy prywatne. Najwyższe oceny uzyskały jednak
firmy prywatne.
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Najważniejszym źródłem informacji dla właścicieli przedsiębiorstw nie są
instytucje, ale internet oraz środki masowego przekazu, zaś szkolenia i kursy
jako sposób podnoszenia poziomu wiedzy uplasowały się na ostatniej pozycji.
W przyszłości przedsiębiorcy chcą wziąć udział w praktycznych formach
doradztwa typu wyjazdy do innych firm w krajach UE oraz w warsztatach,
w trakcie których mogą zdobyć określone umiejętności i poprzez obserwację
samodzielnie ocenić efekty. Respondenci narzekali na słabe przygotowanie
publicznych instytucji do świadczenia doradztwa podatkowego i prawnego
oraz brak kompleksowej obsługi.
2.
Przedsiębiorcy bez względu na region w dalszym ciągu borykają się ze
zmianami w przepisach prawnych oraz podatkowych i w tym względzie
oczekują pomocy doradczej, a także chcą doradztwa w zakresie finansów,
zarządzania i marketingu. W najbliższej przyszłości przedsiębiorcy
prowadzący działalność gospodarczą na obszarach wiejskich oczekują od
publicznych instytucji doradztwa związanego z pozyskaniem funduszy UE,
nowych rynków zbytu, podejmowaniem i realizacją rozwiązań innowacyjnych.
Dlatego też swoją ofertę instytucje powinny kierować do ludzi młodych, gdyż
młodzi, wykształceni mieszkańcy wsi chcą wprowadzać innowacje, a dzięki
temu przyczyniać się do poprawy warunków i efektów realizowanej
działalności gospodarczej oraz jakości życia na obszarach wiejskich. Ważne
jest, aby w Polsce funkcjonowały instytucje publiczne i prywatne, a w swoich
działaniach zwracały uwagę na zasady prowadzenia działalności gospodarczej
zgodnej z ochroną środowiska, zwracając uwagę na ochronę wód i powietrza,
maksymalne wykorzystanie endogenicznych zasobów, np. agroenergii, czyli
produkcji biomasy z produktów rolniczych, wykorzystania innych
odnawialnych źródeł energii oraz aktywności kapitału społecznego na
obszarach wiejskich do tworzenia sieci współpracy a także przede wszystkim
na poprawę innowacyjności polskich firm.
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Zapotrzebowanie na usługi doradcze rolników z województwa
lubelskiego

Bogdan Kościk∗
Adam Malinowski∗
Wstęp

Doradztwo rolnicze jest definiowane na wiele sposobów, ale najogólniej
można stwierdzić, że jest to udzielanie rolnikom fachowej pomocy, doskonalenie
ich kwalifikacji, pomoc w rozwiązywaniu problemów i wyborze trafnych decyzji,
kształtowanie ich postaw oraz przekazywanie aktualnych informacji
o osiągnięciach nauk rolniczych, innowacjach i szeroko rozumianym postępie
technologicznym, technicznym, organizacyjnym i ekonomicznym. Jest działalnością
praktyczną, ale także naukową – posiada przedmiot i narzędzia badań naukowych,
zaplecze badawcze i kadrę pracowników. Doradztwo rolnicze wywodzi się z nauk
pedagogicznych, a w pracy doradczej wykorzystuje się pedagogikę, wiedzę
technologiczną, ekonomię, psychologię i socjologię.
1.
2.
3.
4.

Wśród wielu zadań doradztwa rolniczego wyróżnia się cztery podstawowe:
zadania doradcze – czyli pomoc w rozwiązywaniu problemów rolnika;
oświatowe (kształceniowe) – czyli przekazywanie wiedzy w czasie szkoleń
i kursów;
upowszechnieniowe – powiązane z dyfuzją innowacji
informacyjne – dostarczanie wiedzy na temat nowych technologii i innowacji,
ale bez ich oceniania.

Wszystkie działania służb doradczych mają na celu sprostanie nowym
wyzwaniom oraz zapoczątkowanie pozytywnych zmian gospodarowania na
obszarach wiejskich16, 17.

Cel i metodyka badań
Celem przeprowadzonych w latach 2010-2011 badań ankietowych było
rozpoznanie potrzeb doradczych i szkoleniowych rolników prowadzących
gospodarstwa na Zamojszczyźnie. Należy tu zaznaczyć, że jest to nazwa umowna
tego regionu. W niniejszym opracowaniu tym terminem będzie określać się
południową część województwa lubelskiego, obejmującą powiaty: biłgorajski,
hrubieszowski, krasnostawski, tomaszowski i zamojski. Obszar badań odpowiada
w przybliżeniu obszarowi dawnej Ordynacji Zamojskiej i późniejszego
województwa zamojskiego (w kształcie sprzed 1999 r.).
∗

Prof. dr hab. Bogdan Kościk, mgr inż. Adam Malinowski; Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
Wydział Nauk Rolniczych w Zamościu, Katedra Produkcji Roślinnej i Agrobiznesu.
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Kiełbasa B. Krzysztoforski M. 2009. Potrzeby doradcze rolników w opinii pracowników
wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, 2, s. 43-44.
17
O zadaniach doradztwa i propozycjach zmian szerzej pisze W. Kujawiński w artykule Zadania
publicznej instytucji doradztwa rolniczego w Polsce. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, 2012, nr 3,
s. 35-49. J. Kania w artykule Doradztwo rolnicze wobec wielofunkcyjności rolnictwa i obszarów
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Badania ankietowe przeprowadzono w grupie 1160 losowo wybranych
rolników. Ankieta zawierała 45 pytań (w tym pytania metryczkowe) typu
otwartego, półotwartego i zamkniętego. Uzyskano 1130 poprawnie wypełnionych
formularzy, które zostały pogrupowane ze względu na powierzchnię posiadanego
przez rolnika gospodarstwa. Wyróżniono pięć grup wielkości gospodarstw: do
5 ha, od 5 do 10 ha, od 10 do 20 ha, od 20 do 50 ha i powyżej 50 ha.

Wyniki badań i dyskusja
Rozważania na temat potrzeb doradczych rolników rozpoczęto od krótkiego
scharakteryzowania badanej grupy. Wśród ankietowanych dominowały osoby
młodsze – prawie połowa rolników (42,8%) była w wieku do 40 lat. W wieku 41-50
lat było 34,4%, 51-60 – 21,8%, a zaledwie 1,1% ankietowanych była w wieku
powyżej 61 lat. Rolnicy charakteryzowali się również wysokim poziomem
wykształcenia – prawie połowa z nich (47,3%) miała wykształcenie średnie, a 13,5%
– wyższe. Odbiega to nieco od danych podawanych w rocznikach statystycznych
GUS. Z przedstawionych tam analiz wynika, że w Polsce w roku 2011 wykształcenie
podstawowe miało 25,6% mieszkańców wsi, zawodowe – 26,5%, średnie – 23,9%,
a wyższe – 9,9%18. Wśród respondentów były osoby o różnym profilu
wykształcenia, ale znaczny udział miały osoby o wykształceniu rolniczym, przede
wszystkim wśród osób posiadających gospodarstwa największe powierzchniowo.
Gospodarstwa o powierzchni do 5 ha posiadało 16,1% respondentów, od 5 do 10 ha
– 28,1%, od 10 do 20 ha – 32%, od 20 do 50 – 19,5% oraz powyżej 50 ha – 4,3%.
Rysunek 1. Częstotliwość korzystania (rocznie) z usług doradców ODR
w zależności od powierzchni posiadanego gospodarstwa.
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Źródło: badania własne

Z badań własnych wynika, że im większa była powierzchnia gospodarstwa,
tym częściej rolnicy korzystali z usług doradców rolniczych (rysunek 1).
18

Rocznik Demograficzny 2012. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, s. 161.

119

Ankietowani, którzy posiadali gospodarstwa mniejsze, korzystali z usług doradców
rolniczych najczęściej 1-2 razy w roku i przypadało to w okresie składania
wniosków o dopłaty19.
Rzadziej z usług ODR korzystały osoby młodsze, co wynikało z ich lepszego
wykształcenia, w wielu przypadkach rolniczego. Innym ważnym czynnikiem był
brak potrzeby konsultacji z doradcami. Część z tych osób, pomimo krótkiego
własnego stażu pracy w rolnictwie, opierała się na doświadczeniu na przykład
swoich rodziców lub korzystali oni z zasobów sieci Internet do rozwiązywania
zaistniałych problemów.
Rolnicy bardzo cenią pomoc doradców, gdyż ponad połowa ankietowanych
ogółem była zainteresowana uzyskiwaniem pomocy od doradców w przyszłości.
Im większa była powierzchnia gospodarstwa, tym takie zainteresowanie było
wyższe (rysunek 2). Co dziesiąty ankietowany stwierdził, że zdecydowanie nie
będzie korzystać z pomocy, natomiast pozostała część wciąż była niezdecydowana
i stanowią oni grupę potencjalnych nabywców usług świadczonych przez ODR-y.
Rysunek 2. Zainteresowanie korzystaniem z usług doradczych w przyszłości
w zależności od powierzchni posiadanego gospodarstwa.
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Źródło: badania własne

Doradztwo publiczne w Polsce, mające już wieloletnią tradycję, ma
zdecydowanie lepszą pozycję w porównaniu do doradztwa prywatnego, które jest
tworzone najczęściej przez komercyjne firmy działające w otoczeniu rolnictwa.
Doradcy prywatni zmuszani są do dbania o interesy firmy, a nie rolnika. Szkolenia
i pokazy organizowane przez takich doradców są nastawione na zaprezentowanie
konkretnych produktów lub technologii i na maksymalizację zysku firmy, a nie
19

Również dane literaturowe potwierdzają, że najczęściej uzyskiwane porady dotyczyły zagadnień
ekonomicznych, opłacalności produkcji i związanych z przygotowywaniem wniosków o dopłaty. Na
dalszym miejscu było doradztwo technologiczne. Por. Krzyżanowska K. Sałata R. 2010. Rola
doradztwa w rozwoju gospodarstw rolniczych. Roczniki Naukowe SERiA, t. XII, z. 2, s. 156 oraz
Niewęgłowski M. 2012. Changes in agricultural advisory in opinion of farmers from the region of
Siedlce. Roczniki Naukowe SERiA, t. XIV, z. 6, s. 193.
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znalezienie optymalnej (z ekonomicznego, społecznego i ekologicznego punktu
widzenia) drogi postępowania20.
Zadaniem państwowych doradców rolniczych powinno stać się
świadczenie wysokiej jakości usług, gdyż rozwój rolnictwa (a co za tym idzie
gospodarki w kraju) jest w dużym stopniu uzależniony od wiedzy i doświadczenia
kadry doradczej. Doradcy państwowi odznaczają się nie tylko wysokim poziomem
wiedzy, ale także znajomością wsi i potrzeb jej mieszkańców. Są najczęściej
dobrze przygotowani do udzielania pomocy rolnikom w zakresie korzystania
z najważniejszych instrumentów pomocy objętych PROW 2007-2013 oraz
technologii produkcji. Niewystarczające przygotowanie zauważalne jest natomiast
w zakresie, który niedawno stał się przedmiotem szerszego zainteresowania
rolników, jest rzadko spotykany lub stosunkowo nowy w wielu przypadkach (np.
rolnictwo precyzyjne, działalność pozarolnicza na terenach wiejskich,
przetwórstwo produktów żywnościowych w gospodarstwie, czy też doradztwo
związane z produkcją biomasy na cele energetyczne i z wykorzystaniem OZE na
terenach wiejskich)21.
W badaniach własnych diagnozowano zainteresowanie tematyką
przyszłych spotkań z doradcami rolniczymi. W odpowiedziach dominowały
zagadnienia ochrony roślin, nawożenia i produkcji roślinnej (tabela 1). Mniejsze
znaczenie miały zagadnienia technologiczne. Wyższe zainteresowanie
zagadnieniami związanymi z agroturystyką czy ochroną środowiska wykazywali
właściciele gospodarstw obszarowo najmniejszych w porównaniu do właścicieli
gospodarstw dużych.
Tabela 1. Oczekiwana tematyka przyszłych konsultacji z doradcami
Powierzchnia gospodarstwa
Tematyka konsultacji
Ogółem

Do 5 ha

5-10 ha

Powyżej 50 ha

Ochrona roślin

26%

23%

28%

22%

Nawożenie

20%

16%

23%

17%

Technologie produkcji roślinnej

16%

14%

16%

21%

Chów i żywienie zwierząt

14%

10%

15%

14%

Ochrona środowiska

10%

13%

9%

12%

Agroturystyka
6%
15%
4%
2%
Źródło: obliczenia własne na podstawie badań ankietowych., rolnicy mogli wskazać więcej
niż jedną odpowiedź

Agroturystyka jest jedną z możliwości powiększenia dochodu własnego
gospodarstwa. Najczęściej małe gospodarstwa nie mają charakteru
specjalistycznego, a zatem możliwości zmian w kierunku działalności nierolniczej
są większe, niż w przypadku gospodarstw dużych, często ukierunkowanych na
20

Witkowski P. 2012. Czy dziś potrzebne nam doradztwo rolnicze? Biuletyn Informacyjny LIR, nr 4,
s. 13.
21
Por. Matuszak E. 2010. Przygotowanie doradców do pracy w opinii kierowników terenowych
zespołów doradztwa. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, 4, s. 21-30.
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produkcję np. wołowiny czy jaj. Każda zmiana musi zostać wtedy dobrze
przemyślana. Często rolnicy w takich wielkoobszarowych gospodarstwach
zwyczajnie nie mają czasu, aby prowadzić działalność agroturystyczną.
Prowadzenia działalności agroturystycznej wymaga również wiedzy i pewnych
cech osobowości, jak np. zaangażowanie, przedsiębiorczość, empatia, radość
z wykonywanej pracy, otwartość na ludzi itp.
Poziom wiedzy rolników jest powiązany z podejmowaniem nowych
wyzwań oraz otwartość na zmieniające się warunki otoczenia. Rolnicy, którzy
posiadają większą wiedzę, są częściej zainteresowani nowymi osiągnięciami nauki
i techniki, starają się na bieżąco zdobywać nowe informacje i je wykorzystywać.
Prowadzą często gospodarstwa duże i osiągają dobre wyniki ekonomiczne22,23.
Poziom wiedzy powinien być stale podnoszony. Jest to możliwe dzięki
działalności oświatowej ośrodków doradztwa rolniczego, realizowanej między
innymi poprzez prowadzenie kursów lub szkoleń dla rolników, mieszkańców wsi
i doradców24. Niekiedy zdarza się jednak, że rolnicy nie uczestniczą
w kursach, nawet jeśli te są dla nich organizowane. Rolnicy twierdzą, że brak jest
informacji o aktualnych kursach, oferta jest niedostosowana do ich potrzeb albo
szkolenia organizowane są w nieodpowiadających im terminach25. Około 60%
doradców z województwa lubelskiego stwierdziło, że zainteresowanie rolników
nawet bezpłatnymi kursami jest średnie lub niskie, co wynika z ich słabej
motywacji wewnętrznej26.
Przeprowadzone badania
własne wykazały, że największym
zainteresowaniem rolników cieszyły się kursy z zakresu rachunkowości rolniczej
(tabela 2)27. Szczególnie zainteresowani nimi byli rolnicy posiadający
gospodarstwa największe (niemal połowa wskazań w tej grupie wielkości). Na
dalszych miejscach były kursy kombajnowania i chemizacyjne (m.in. obsługi
opryskiwaczy). Mniejsza liczba wskazań dotyczyła kursów związanych
z zagadnieniami OZE oraz agroturystyki. Ok. 2% rolników wskazało inne rodzaje
szkoleń, np. szkolenia specjalistyczne (sadownicze, uprawy owoców miękkich,
aronii), szkolenia komputerowe (obsługa komputera, korzystanie z zasobów sieci
internet) oraz językowe.
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Tabela 2. Zainteresowanie rolników kursami w zależności od powierzchni
gospodarstwa
Powierzchnia gospodarstwa
Rodzaj kursu

Ogółem

Do 5 ha

5-10 ha

10-20 ha

20-50 ha

Powyżej
50 ha

Procent wskazań
Rachunkowość
rolnicza

31,5

23,0

26,6

30,3

42,4

45,5

Obsługa
opryskiwaczy

25,7

22,4

31,0

25,7

22,3

18,2

Kurs kombajnowania

20,0

15,3

17,1

24,3

18,3

26,0

Kurs
agroenergetyczny/
OZE

10,4

13,3

10,7

10,8

8,6

6,5

Kurs agroturystyczny

10,2

23,0

12,4

7,6

4,7

2,6

Inne

2,2

3,1

2,2

1,2

3,6

1,3

Razem
100
100
100
100
100
100
Źródło: obliczenia własne na podstawie badań ankietowych, rolnicy mogli wskazać więcej
niż jedną odpowiedź

Ośrodki doradztwa rolniczego w odpowiedzi na zapotrzebowanie prowadzą
kursy i szkolenia obejmujące różne zagadnienia, w tym rachunkowości, co zostało
przedstawione w tabeli 3. W szkoleniach i kursach organizowanych przez LODR
uczestniczyło co roku ponad 25 tys. osób, a ponad 5 tys. osób rocznie brało udział
w kursach.
Tabela 3. Wybrane szkolenia i kursy przeprowadzone w 2010 i 2011 roku przez
pracowników LODR
Rok 2010
Tematyka szkoleń lub
kursów

Liczba
szkoleń lub
kursów

Rok 2011

Liczba
uczestników

Liczba
szkoleń lub
kursów

Liczba
uczestników

Szkolenia
Ogółem

1362

29744

1435

27544

Z zakresu ekonomiki,
w tym:

161

2880

184

2842

- Ekonomika

40

675

43

611

- Rachunkowość

30

447

17

263

- VAT

20

366

38

699

- PROW

54

1014

36

494
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Rok 2010
Tematyka szkoleń lub
kursów

Liczba
szkoleń lub
kursów

Rok 2011

Liczba
uczestników

Liczba
szkoleń lub
kursów

Liczba
uczestników

Kursy
Ogółem

178

5333

224

6421

Chemizacyjne

154

4596

200

5753

Agroturystyczne

9

239

11

399

Ekologiczne

0

0

0

0

Kombajnistów

10

328

8

186

Inne

5

170

5

83

Źródło: Sprawozdanie z realizacji programu działalności – 2010 i 2011 rok, LODR
w Końskowoli

Analizie poddano także znajomość pojęcia innowacyjność oraz badano
skłonność rolników do wdrażania ulepszeń we własnym gospodarstwie. Innowacje
stanowią bowiem jeden z głównych czynników wzrostu i rozwoju nowoczesnej
gospodarki. Jak wykazały badania własne, co drugi z ankietowanych znał
i rozumiał pojęcie innowacyjność, natomiast około 20% rolników zetknęło się
z tym pojęciem, ale nie wie do końca, co ono oznacza (rysunek 3).
Rysunek 3. Znajomość pojęcia innowacyjność przez rolników.
100%
90%

6,5%
11,1%

6,2%

8,6%

7,1%

9,9%

5,0%

11,9%

18,6%

10,9%
8,7%

80%
70%

2,2%

5,0%

24,0%

22,8%

23,6%

25,8%

19,4%
60%
50%
40%
30%

78,3%
61,2%

59,6%

55,8%

53,7%

ogółem

do 5 ha

od 5 do 10 ha

64,3%

20%
10%
0%
od 10 do 20 ha od 20 do 50 ha

powy żej 50 ha

Powierzchnia gospodarstwa
trudno powiedzieć

nie znam

sły szałem

Źródło: badania własne
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znam, wiem co oznacza

Rysunek 4. Zainteresowanie wprowadzeniem innowacji w gospodarstwach
w zależności od wielkości gospodarstwa
2,2%

100%
90%

16,4%

18,9%

14,0%

81,1%

86,0%

6,4%

31,8%

80%
70%
60%
50%
40%

83,6%

93,6%

97,8%

68,2%

30%
20%
10%
0%
ogółem

do 5 ha

od 5 do 10 ha od 10 do 20 ha od 20 do 50 ha powy żej 50 ha

Powierzchnia gospodarstwa
zainteresow any

niezainteresow any

Źródło: badania własne

Bardzo wielu respondentów zauważało konieczność wprowadzenia zmian
i unowocześnień w swoim gospodarstwie (rysunek 4). Najczęściej rolnicy
wymieniali zmiany techniczne, np. zakup maszyn i urządzeń, ciągników lub
kombajnów28. Drugą ważną grupą wskazań były budowa, rozbudowa lub remont
budynków, zmiana ich funkcji, budowa hal magazynowych i chłodni. Rzadziej
deklarowano wprowadzenie innowacji technologicznych w gospodarstwach.
Nieuniknionym jest, że wprowadzanie innowacji (niezależnie od ich rodzaju)
w rolnictwie i na obszarach wiejskich będzie wymagać pomocy doradców
rolniczych.

Podsumowanie
1.

Przeprowadzone badania własne wykazały, że szczególnie wysokie
zapotrzebowanie na usługi doradcze mieli właściciele największych
gospodarstw. Oni też korzystali najczęściej z usług ośrodków doradztwa
rolniczego. Ponadto posiadali największą wiedzę o innowacjach i zauważali
potrzebę wprowadzenia unowocześnień we własnym gospodarstwie.
2.
Na podstawie badań własnych można stwierdzić, że głównymi tematami,
jakie rolnicy chcieliby omówić z doradcami są zagadnienia z zakresu ochrony
roślin i nawożenia oraz kwestie związane z rachunkowością rolniczą. Dla
właścicieli gospodarstwach mniejszych ważnymi tematami są: technologia
produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz działalność pozarolnicza, np.
agroturystyczna.

28

Por. Kałuża H. Rytel M. 2010. Innowacyjność w świetle studium przypadku gospodarstw
rolniczych z gminy Mokobrody. Roczniki Naukowe SERiA, t. XII, z. 5, s. 70.
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Środowisko pracy doradców rolnych i jego uwarunkowania
– studium przypadku
Barbara Kiełbasa∗
Wprowadzenie
Doradztwo rolnicze w Polsce ma długoletnią historię. Jego istota oraz
proces historycznego kształtowania się w Polsce był szeroko opisywany w pracach
m.in. Cz. Maziarza, J. Kuźmy, B.M. Wawrzyniaka, W. Kujawińskiego, Z.J.
Przychodzenia, A.P. Wiatraka, J. Kani, Z. Brodzińskiego, E. Chyłka, S. Zawiszy,
M. Drygasa. Doradztwo rolnicze na rzecz rolników to według A.P. Wiatraka
„świadoma, zorganizowana pomoc instytucji doradczej, świadczącej usługi dla
rolników i mieszkańców wsi, którzy znajdują się lub mogą się znaleźć
w określonej sytuacji problemowej29”. Doradztwo ma za zadanie nauczyć rolnika
samodzielnie wybierać najlepsze rozwiązania, które pozwolą mu na zrealizowanie
jego celów30. Zadania te powinny być realizowane poprzez wykorzystanie
najlepszych metod, technik doradczych oraz narzędzi. Doradca rolniczy musi mieć
szeroką wiedzę, nie tylko z zakresu rolnictwa i ekonomii, ale także z zakresu
psychologii i socjologii. Ważna jest także elastyczność i empatia w podejściu do
klientów doradztwa31.
Badania realizowane metodą studium przypadku (case study) zostały
przeprowadzone w konkretnych trzech środowiskach pracy pojedynczego doradcy.
Celem badania było uzyskanie szczegółowej wiedzy o relacjach zachodzących
w bezpośrednim kontakcie doradcy z rolnikiem, z gminą oraz ze społecznością
wsi. Badanie miało na celu także uzyskanie odpowiedzi na pytania badawcze
dotyczące struktury organizacyjnej publicznych jednostek doradztwa rolniczego,
szans i zagrożeń dla doradztwa w nowej perspektywie finansowej oraz stopnia
przygotowania doradztwa do nowych zadań. Analiza danych pierwotnych
dotyczyła 2012 roku.
Metoda studium przypadku jest metodą jakościową, wykorzystywaną
najczęściej w naukach o zarządzaniu. Służy do rozwiązywania problemów
praktycznych, które są wielostronne i złożone. Studium przypadku pozwala na
dokładną analizę zjawisk, a dane pozyskuje się najczęściej poprzez obserwację,
wywiad lub analizę dokumentów źródłowych.
Studium przypadku przeprowadzono w środowisku pracy trzech doradców
terenowych, przy czym jeden z nich był kierownikiem Powiatowego Zespołu
Doradztwa Rolniczego. Dwóch doradców posiadało ponad 30-letnie doświadczenie
zawodowe, a trzeci był młodym pracownikiem i cały 2012 rok pracował jako
stażysta. Wszyscy doradcy włączeni o badań metodą studium przypadku posiadali
wykształcenie wyższe rolnicze lub związane z rolnictwem oraz posiadali
∗

Dr Barbara Kiełbasa; Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Zakład Rozwoju
Obszarów Wiejskich i Doradztwa,
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30
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uprawnienia do świadczenia usług w zakresie zasady wzajemnej zgodności,
programów rolno-środowiskowych oraz rachunkowości rolnej FADN. Doradcy
pochodzili z obszarów wiejskich, mieszkają na wsi i prowadzą gospodarstwa rolne.
Doradcy pracują 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie, przy czym czas ten
dzielony jest na dyżury w wyznaczonej dla doradcy gminie oraz na pracę w terenie.
Czas jaki doradcy poświęcają na pracę jest jednak znacznie dłuższy, ale trudno go
oszacować, ponieważ spotkania z rolnikami często odbywają się w godzinach
popołudniowych, wieczornych lub nawet w weekendy. Dwóch z badanych
doradców większość czasu spędza w terenie.

Systematyczna współpraca doradcy z rolnikiem
Doradcy realizują zadania upowszechnieniowe, oświatowe, doradcze oraz
promocyjno-reklamowe. Największy udział w zrealizowanych zadaniach ma
doradztwo indywidualne, zarówno na miejscu, tj. w biurze zespołu doradztwa
rolniczego, jak i bezpośrednio w gospodarstwie rolnika. W opinii doradców rolnicy
sami chętnie zgłaszają się po porady, głównie dotyczące środków pomocowych
z PROW 2007-2013, a także doradztwa organizacyjno-ekonomicznego
i technologicznego.
W ciągu miesiąca doradcy odwiedzają około 30 gospodarstw rolnych.
Dostarczają rolnikom czasopisma rolnicze oraz informują o nowych wydarzeniach
i ofercie szkoleniowej. W zakresie współpracy z rolnikiem dominuje doradztwo
indywidualne, w tym pomoc w wypełnieniu wniosków o dopłaty bezpośrednie,
kredyty preferencyjne, wniosków o środki z działań PROW 2007-2013, dopłaty do
materiału siewnego, a także plany biznesu i plany nawozowe. Usługi odpłatne
realizowane przez badanych doradców to przede wszystkim przygotowywanie
wniosków o dopłaty bezpośrednie, planów rolno-środowiskowych i biznes planów.
Doradcy uważają, że przyszłość doradztwa publicznego to rozwiązywanie
problemów związanych z zarządzaniem gospodarstwem rolnym z aktywnym
udziałem rolnika i doradcy (model uczestnictwa). Wielokrotnie stosuje się także
model poradnictwa (konsultacji) oraz model diagnozy-zalecenia. Wszystko zależy
do specyfiki problemu, z którym rolnik przychodzi do doradcy rolnego. W firmach
komercyjnych, w opinii doradców dominuje model diagnozy-zalecenia, a rolnik
chce szybko otrzymać rozwiązanie swojego problemu. Oczywiście inne jest
podejście do doradztwa rolników wyspecjalizowanych, prowadzących bardzo duże
gospodarstwa rolne, a inne rolników drobnotowarowych. Generalnie doradcy
uważają, że głównym zadaniem doradztwa publicznego jest dotrzeć do jak
największej liczby rolników, po to by ich uświadomić, że doradztwo publiczne jest
dostępne dla wszystkich. Jest to tym ważne, że na obszarach wiejskich nadal
występuje problem słabego dostępu do informacji (brak internetu, brak
umiejętności posługiwania się komputerem, brak środków finansowych itd.).
Doradztwo rolnicze powinno polegać na udzielaniu porad, informowaniu, uczeniu
rolników, edukowaniu i wspieraniu w rozwiązywaniu problemów związanych
bezpośrednio lub pośrednio z rolnictwem.
Doradcy rolni pracują głównie w terenie, a praca jest bardzo zróżnicowana.
Zakres wiedzy, którą muszą posiadać jest niezmiernie szeroki: od doradztwa
technologicznego, przez sposoby pozyskiwania środków w ramach Wspólnej
Polityki Rolnej, po zagadnienia specjalistyczne, np. zasady budowy studni
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głębinowych lub uprawa tytoniu. Co więcej doradca często staje się powiernikiem
problemów rolnika. Głównym powodem dla którego rolnicy zgłaszają się do
doradcy jest chęć uzyskania bezpłatnej pomocy, a także możliwość dyskusji na
różne tematy.
Praca doradcy rolnego jest bardzo absorbująca, wymaga wiele wysiłku
i motywacji. Według doradców obecnie, mimo posiadania narzędzi do szybkiej
komunikacji (internet, telefony), ciągle brakuje czasu na bezpośredni kontakt
z rolnikiem. Jak wskazali badani doradcy, powodem tego jest drastyczne
ograniczenie zatrudnienia w jednostkach doradztwa publicznego i rozbudowana
biurokracja. Co więcej brakuje specjalistów zakładowych, co skutkuje tym, że
doradca terenowy musi posiadać bardzo szeroką wiedzę.

Współpraca doradców rolnych z administracją lokalną w gminie
W gminach rolniczych współpraca ma charakter aktywny i przebiega
pozytywnie, a w tych, gdzie rolnictwo ma mniejsze znaczenie – ma wymiar raczej
neutralny. Polega przede wszystkim na użyczaniu miejsca pracy dla doradców,
którzy z reguły raz w tygodniu prowadzą dyżury w urzędach gmin. Doradcy często
wspólnie z gminą organizują imprezy rolnicze (np. konkursy, wystawy, pokazy,
dożynki, festyny), a także wyjazdy dla rolników na targi (gmina zapewnia
transport). Ponadto w budynkach urzędów gmin bardzo często odbywają się
szkolenia, a sale wraz ze sprzętem multimedialnym oraz parkingi są udostępniane
rolnikom bezpłatnie (na wniosek doradcy).

Współpraca doradców ze społecznością wsi
Doradcy współpracują przede wszystkim z sołtysami oraz kobietami
wiejskimi (m.in. w ramach Kół Gospodyń Wiejskich). W mniejszym stopniu
współpracują z właścicielami firm zlokalizowanych na wsi. Firmy te
dofinansowują imprezy rolnicze, sponsorują nagrody dla zwycięzców konkursów
itp. Doradcy współpracują także z członkami różnych stowarzyszeń, grupami
producentów rolnych oraz z Lokalnymi Grupami Działania.

Przygotowanie doradców rolnych do nowych wyzwań związanych
z perspektywą finansową 2014-2020
W opinii doradców rolnych niezbędny jest system doskonalenia
zawodowego. Obecnie dostępne są szkolenia obowiązkowe (np. z zakresu zasady
wzajemnej zgodności) oraz tzw. szkolenia wewnętrzne, które nie zawsze
odpowiadają na ogromne potrzeby doradcze. Wszystko to powoduje, że doradca
terenowy jest zdany sam na siebie, a co więcej nie zawsze może skierować się po
pomoc do specjalistów zakładowych w jednostkach wojewódzkich, bo jest ich
coraz mniej. Doradcy uważają, że konieczne są zorganizowane (i bezpłatne) formy
dokształcania, np. w ramach Centrum Doradztwa Rolniczego (CDR) lub uczelni
wyższych, dotyczące zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, spójności
terytorialnej oraz okresu programowania 2014-2020. Obecnie, aby podnieść swoją
wiedzę doradcy najczęściej opierają się na informacjach z internetu,
z rozporządzeń lub od pracowników rolniczych agencji rządowych (np. ARiMR,
ARR). Jak podają doradcy, strony internetowe są niestety często jedynym źródłem
informacji, a przecież to samo źródło informacji posiadają rolnicy w domu.
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W nowej pespektywie finansowej doradcy wskazali na konieczność
podnoszenia swojej wiedzy przede wszystkim w zakresie doradztwa dla
mikroprzedsiębiorstw, rachunkowości rolnej, ekologii oraz problemów rozwoju
lokalnego. Wzmocnienie kompetencji doradców w zakresie zrównoważonego
i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich oraz spójności terytorialnej może
nastąpić jedynie poprzez zwiększenie oferty i możliwości bezpłatnego udziału
doradców w programach kształcenia, np. przez CDR-y lub uczelnie wyższe.

Preferowane funkcje, zadania i struktura publicznych jednostek
doradztwa
W opinii doradców rolnych obowiązująca struktura publicznych jednostek
doradztwa spełnia swoją rolę, ponieważ odpowiada na potrzeby i specyfikę
każdego województwa (ośrodki wojewódzkie, oddziały, biura/zespoły
powiatowe/terenowe). Według nich utrzymanie takiej struktury jest konieczne
z uwagi na ogromne zróżnicowanie rolnictwa w poszczególnych województwach.
W zakresie preferowanych funkcji i realizowanych zadań doradcy uważają,
że istotnym błędem było zmniejszenie liczby specjalistów zakładowych. Skutkiem
tego jest to, że doradca rolny musi posiadać bardzo szeroką wiedzę, którą jest
zmuszony pozyskiwać w zasadzie sam, gdyż nie ma systemu szkoleń
zewnętrznych. Według doradców powinna funkcjonować poprzednia struktura,
w której doradcy specjalizowali się w wąskich zakresach i było mniej formalności.
Według badanych doradców rolnych wzmocnienie kompetencji w zakresie
zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich oraz spójności
terytorialnej może nastąpić jedynie poprzez zwiększenie oferty szkoleniowej
i możliwości bezpłatnego udziału doradców w zewnętrznych programach
kształcenia, np. w CDR-ach lub na wyższych uczelniach.
Obecna struktura zależności organizacyjnej i finansowej jest dla doradców
zawiła, niejasna i zbiurokratyzowana. Według nich nie wnosi ona nic
pozytywnego, nie dodaje środków finansowych na funkcjonowanie jednostek
doradztwa, a równocześnie dokłada pracy. Konsekwencją dla doradców są bardzo
niskie pensje i konieczność realizowania większej liczby usług płatnych oraz brak
wyposażenia pracy w terenie (służbowy telefon, laptop i samochód).
Doradcy uważają, że publiczne doradztwo powinno zostać utrzymane,
a jednostką nadrzędną nad Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego
powinno być Centrum Doradztwa Rolniczego. Według doradców finansowanie
powinno odbywać się bezpośrednio z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Doradcy uważali, że zmiany organizacyjne, które nastąpiły w 2009 roku oraz
w 2012 roku, nie wprowadziły nic dobrego.

Szanse i zagrożenia dla rozwoju systemu doradztwa rolniczego w opinii
badanych doradców rolnych
Doradcy stwierdzili, że istotną szansą dla rozwoju doradztwa publicznego,
są przede wszystkim zewnętrzne wymogi utrzymania doradztwa rolniczego
(np. obligatoryjny FAS w Unii Europejskiej) oraz środki finansowe w ramach
Wspólnej Polityki Rolnej, które doradztwo pomaga rolnikom absorbować.
Jako zagrożenie doradcy podali zmniejszanie środków z budżetu
krajowego na doradztwo oraz działalność firm prywatnych, które nie tyle
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konkurują, co psują opinię o doradztwie rolniczym, przede wszystkim ze względu
na słabą jakość świadczonych usług. Pojawiają się przypadki oszukiwania
rolników przez firmy prywatne, i mimo, że nie jest ich dużo, to utrwala się
negatywna opinia o doradztwie rolniczym. Firmy świadczą usługi szybciej,
sprawniej i taniej, co jednak wcale nie oznacza, że bardziej profesjonalnie. Firmy
te skupione są na dużych producentach rolnych, a więc jeśli zniknie publiczne
doradztwo ci mniejsi producenci nie będą mieć żadnych szans na uzyskanie
wsparcia. Niesie to za sobą niekorzystne skutki, przede wszystkim skupienie się na
pozyskiwaniu środków z programów UE, a nie wsparciu rolników i rozwiązaniu
ich problemów. Doradcy są zdania, że rolnicy mają większe zaufanie do doradztwa
publicznego, bo znają je od lat.
W zakresie przygotowania do wsparcia osób fizycznych i podmiotów
prawnych w nowej perspektywie finansowej doradcy uważają, że stopień ich
przygotowania jest średni. Aby świadczyć te usługi doradcy znów będą zmuszeni
do samodzielnego poszukiwania informacji, co jest bardzo kłopotliwe i nie zawsze
przynosi oczekiwane rezultaty. Doradcy byli zdania, że system zorganizowanych
szkoleń jest niezbędny, ponieważ obecnie muszą wszystkiego dowiadywać się
sami i niejednokrotnie szukają po omacku, przeglądając Internet.

Podsumowanie
1.

Po dokonaniu analizy środowiska pracy trzech wybranych doradców
rolnych należy stwierdzić, że praca doradcy rolnego (doradcy terenowego) jest
bardzo ciekawa, ale wymaga ciągłej aktywności i dokształcania. Doradcy
mieszkają w środowiskach lokalnych, w których pracują, stąd też
problematyka rolnictwa i obszarów wiejskich jest im bardzo bliska. Doradcy
czują, że są nierozerwalnie powiązani z wsią i jej mieszkańcami, lubią ten
zawód i z nim wiążą swoją przyszłość. To wszystko powoduje, że nie mogą
zignorować żadnego rolnika lub starać się finansowo skorzystać na jego
problemach. Z drugiej strony czują się niedocenieni finansowo. Jak podali
doradcy istotną słabą stroną tej pracy jest bardzo niskie wynagrodzenie
i konieczność realizowania zadań odpłatnych, po to by uzupełnić niewielką
pensję. Ogromną barierą jest także brak wyposażenia stanowiska pracy
doradców terenowych. Obecnie doradcy muszą wyjść zza biurka, dlatego
służbowy telefon komórkowy, laptop z dostępem do sieci bezprzewodowej
i samochód, powinny być standardem.
2.
Podsumowując można stwierdzić, że scharakteryzowanie pracy doradcy
rolnego jest bardzo trudne. Wachlarz usług, problemów oraz ludzi, z którymi
pracuje na co dzień, jest ogromny. Należy także wziąć pod uwagę cechy
osobowe, które są niezbędne w zawodzie doradcy rolnego, takie jak dobra
organizacja pracy i wytrwałość, gdyż doradca często musi sobie sam
zorganizować warsztat pracy, praktycznie bez żadnych środków finansowych.
Doradca rolny musi być cały czas aktywny i umieć przekonać rolników do
zmiany mentalności, a to jest bardzo trudne zadanie.
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Drobne gospodarstwa rolne jako nowe wyzwanie dla publicznego
doradztwa rolniczego
Wiesław Musiał∗
Wprowadzenie
Drobne gospodarstwa rolne stanowią ponownie ważną sferę zainteresowań
ekonomistów, polityków rolnych, czy socjologów, ale także rolniczych organizacji
syndykalnych i instytucji okołorolniczych. Choć są one obecnie trudno
identyfikowalne w sposób ścisły i jednoznaczny, gdyż brak jest w tym zakresie
stosownych uregulowań na płaszczyźnie ekonomii normatywnej a duża liczba
regulacji prawnych delimitujących samo pojęcie gospodarstw wprowadza swoisty
zamęt, to jednak ze względów chociażby ilościowych stanowią one nadal ważne
ogniwo polskiego rolnictwa. Przyjmując za PSR 2010, że z ok. 609 tys.
gospodarstw rolnych poddanych spisowi o powierzchni poniżej 1 ha ok. 360 tys. tj.
59,1 % prowadzi działalność rolniczą uwidacznia się skala zjawiska rolniczej
działalności prowadzonej na bardzo małą skalę tj. tzw. działek przyzagrodowych,
czy też mikro-gospodarstw. Jednakże o wiele większym problemem gospodarczym
i społecznym wydaje się stwarzać gospodarstwa tzw. drobne lub też małe. Ich
wielkość można mierzyć przy pomocy różnych mierników tj. standardową
produkcją, wielkością ekonomiczną, wielkością obszarową, czy poziomem
zaangażowanych zasobów pracy, a dyskusja w tym zakresie nadal trwa.
Przyjmując jednak, że analiza i ocena dotyczy wyłącznie gospodarstw
prowadzących tzw. podstawowe kierunki produkcji rolniczej, na średnim poziomie
intensywności nakładczej, wówczas adekwatnym miernikiem wielkości
gospodarstwa pozostaje nadal jego wielkość obszarową. Można ją oczywiście
korygować o jakość użytkowanej ziemi rolniczej np. wskaźnikiem bonitacji, choć
tu zasadna jest znaczna ostrożność ze względu na wielki rozstęp skali ocen.
Korekta może być prowadzona również poprzez lokalnie wyznaczony wskaźnik
waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Za kryterium delimitacji
gospodarstwa w kategoriach małe, czy średnie może być uznany – to ma
wieloaspektowe uzasadnienie – jego poziom dochodów odniesionych do
angażowanych w proces produkcji zasobów pracy. Wówczas możemy odwołać się
do uśrednionych dochodów jakie uzyskują się z pozarolniczej pracy najemnej
(eliminując z tej grupy np. tzw. zawody elitarne). Gospodarstwa, które przynoszą
dochody dysparytetowe powinny być wówczas zaliczane do gospodarstw małych,
ale także i ekonomicznie słabych i dysparytetowych. Zwykle, gdy ich właściciele
nie pozyskują dodatkowych dochodów pozarolniczych, są one wówczas także
gospodarstwami o akumulacji ujemnej. Obecnie górną granicę obszarową tej grupy
wyznacza powierzchnia gospodarstw mieszcząca się w granicach 15-20 ha. Ten
rozstęp wynika zarówno z uwarunkowań przyrodniczych, prowadzonych
kierunków produkcji jak też i jej poziomu intensywności. Gdy w gospodarstwach
prowadzona jest wyłącznie produkcja roślinna, wówczas obszar warunkujący
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dochody parytetowo powiększa się o ok. 50% tj. do 22-30 ha. Gospodarstw tych
określanych jako małe jest w Polsce ok. 1320 tys.
Rozpatrując tę grupę gospodarstw bardziej szczegółowo uwidacznia się
potrzeba dzielenia jej na mniejsze kategorie ze względu na status ekonomiczny
rolnika i poziom gospodarowania. Potrzeba taka wynika (lub będzie wkrótce pilną)
z zapowiadanego wsparcia tych gospodarstw specjalnymi instrumentami
pomocowymi wynikających z WPR (I filara), uczestniczenie rolników w systemie
ubezpieczeń KRUS, czy też z możliwości skorzystania z opodatkowania
ryczałtowego. Wówczas powstaje dylemat jaka wielkość ekonomiczna, czy
obszarowa może stanowić kryterium wyodrębniania z podgrupy gospodarstw
małych tzw. gospodarstw drobnych (nazwa oczywiście może budzić polemikę).
Czy powinny to być gospodarstwa do 2-3 ha, czy też licząc się z postępującą
ekstensyfikacją produkcji i porzucaniem produkcji zwierzęcej norma ta nie
powinna być podniesiona do 5-6 ha. Gospodarstw takich tj. mieszczących się
w przedziale do od 1,0 do 6,0 ha jest w Polsce ok. 910 tys. a w południowej
i południowo wschodniej części kraju dominują także w odniesieniu do
użytkowanego areału ziemi. Tak więc gospodarstwa małe dysparytetowe i drobne
ze swej natury głęboko dysparytetowe i socjalne stanowią łącznie ok. 1680 tys.
podmiotów (choć często trudno uznać je za gospodarstwo). Są one z oczywistych
powodów zbyt słabe ekonomicznie, aby korzystać na skalę masową z odpłatnego
doradztwa prywatnego. Z drugiej strony są zbyt ważne ze względu na zajmowany
areał ziemi, angażowane zasoby prace, posiadane zasób środków produkcji
i możliwości produkcyjne a nade wszystko, ze względu na pełnione przez nie
funkcje socjalne i ekonomiczne, aby były wykluczone lub pomijane przez
publiczne doradztwo rolnicze.

Wyzwania i bariery rozwoju rolnictwa indywidualnego w Polsce
Perspektywa 20 lat jest na tyle odległa, aby można było precyzyjnie
wskazać na potrzeby (możliwości) istotnych w stosunku do stanu wyjściowego
zmian w rolnictwie. Jednakże dwadzieścia lat to tylko dwadzieścia pełnych cykli
produkcyjnych w produkcji rolniczej (roślinnej), trzy cykle życia produkcyjnego
krowy mlecznej, czy jeden cykl produkcji sadu owocowego. Najważniejsze jest
jednak odniesienie tego okresu do cyklu biologicznego i zawodowego życia
rolnika, dla którego perspektywa dwudziestolecia to zwykle nieco ponad połowa
życia zawodowego. Cezura czasowa dwudziestolecia jest, także bardzo istotna dla
planowania perspektywy zawodowej zarówno dla osoby dwudziestoletniej,
rozpoczynającej samodzielną pracę w gospodarstwie rolniczym (lub zamierzającej
to gospodarstwo przejąć po rodzicach) jak też i dla rolnika „w pełni sił”, który
mając czterdzieści lat, ma przed sobą co najmniej kolejne dwadzieścia lat
działalności produkcyjnej.
Rozpatrując wyzwania jakie stają przed drobnymi gospodarstwami rolnymi
w Polsce, można podjąć się ich podziału na te, które odnoszą się do zagadnień
makroekonomicznych tj. m.in. miejsca rolnictwa w polityce gospodarczej oraz na
wyzwanie dotyczących samych gospodarstw tj. niezbędnych w nich przemian
i dostosowań do wskazanych w badaniach nowych wymogów i wyzwań
instytucjonalnych i stricte ekonomicznych. Respondenci badań w 2011 r. i 2012 r.
wskazywali na liczne wyzwania, których klucz do rozwiązania leży w sferze
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legislacyjnej państwa i UE oraz na wyzwania, które odnoszą się do samych
rolników, wyjściowego stanu organizacji ich gospodarstw (i koniecznych reform),
wielkości kreowanych dochodów i otoczenia instytucjonalnego w których żyją.
Wyzwanie pierwsze – potrzeba zmian mentalnych rolników. Pomimo, że
szkolnictwo rolnicze jest w Polsce wysoce rozbudowane, to jednak badania
wskazują, że otwarcie rolników na nowe wzorce, na świat, czy Europę jest nadal
dużym problemem. Tradycyjne drobne rolnictwo chłopskie oparte jest
o dziedziczenie pokoleniowo ziemi, czyniąc rolnika, a więc przedsiębiorcę
prowadzącego produkcję na własny rachunek i własne ryzyko, nieco na siłę. Słabo
przygotowany do samodzielnego zarządzania gospodarstwem spadkobierca często
o mentalności pracownika najemnego trudno radzi sobie w realiach gospodarki
rynkowej. Bardzo często, młody następca wychowany w tradycyjnie prowadzonym
gospodarstwie nawet ze statusem absolwenta studiów rolniczych, przejmując
niewielkie gospodarstwo rolne nie zmienia w sposób istotny jego organizacji,
sposobu zarządzania, skali i kierunku produkcji. Myśli raczej o zmniejszeniu
swego zaangażowania w produkcję rolniczą poszukując innych pozarolniczych
jego zdaniem, lepszych i być może łatwiejszych źródeł dochodu. Następuje
wówczas „konserwowanie” starych technologii produkcji, gdyż nowe niosą z sobą
podwyższone ryzyko, wiążą się z kosztami inwestycyjnymi, burzą dotychczasowy
porządek w gospodarstwie, co może napotykać na opór współgospodarujących
i uczestniczących w zarządzaniu gospodarstwem rodziców. Własne niepowodzenia
w sferze gospodarowania, a zwłaszcza ekonomiki produkcji interpretowane są tu
zwykle niekorzystnymi warunkami do produkcji rolnej, których przyczyny mają
czasem charakter przyrodniczy a częściej tkwią w polityce rolnej. Raczej oczekuje
się na poprawę poziomu i relacji cen, wysokości dopłat, a przez to opłacalności
produkcji nie podejmując istotnego wysiłku dostosowawczego do nowych, zwykłe
trudniejszych warunków ekonomicznych. Większość rolników w drobnych
gospodarstwach rolnych nadal nie przestawiła się mentalnie na prowadzenie
produkcji w warunkach gospodarki rynkowej, czego dowodem jest m.in.
podtrzymywanie produkcji i gospodarowanie – nawet, gdy posiadają inne źródło
dochodów – gdy gospodarstwo z roku na rok nie przysparza zysków a nawet
przynosi straty.
Aby na rolniczej wsi następowały pozytywne zmiany agrarne i strukturalne
– zdaniem respondentów – konieczne jest pokonanie wyzwania drugiego tj.
zmniejszenia atrakcyjności socjalnej bycia rolnikiem. Funkcjonujący obecnie
system ubezpieczeń zdrowotnych i emerytalnych w rolnictwie jest głównym
determinantem podtrzymywania ziemi jako zabezpieczenia socjalnego zarówno
drobnych rolników jak i tych, którzy chcą dotrwać do emerytury i nie widzą dla
siebie poza rolnictwem innej alternatywnej szansy ekonomicznej. Posiadanie ziemi
stwarza podstawę ubezpieczenia pracujących „na czarno” lub w „szarej strefie” np.
męża, czy żony, która już nie hoduje krów, tuczników czy nawet drobiu ale ma
status rolnika bo posiada ziemię. Przyzwyczajeni od lat do obecnego systemu
ubezpieczeń emerytalnych rolnicy zatracili świadomość, że jest to system
uprzywilejowany, który im nadało państwo, a całe społeczeństwo ponosi za nich
koszty świadczeń. Stąd też, zasadnymi są reformy systemu emerytalnego rolników,
które służyć będą ustaleniu uzasadnionego ekonomicznie zakresu świadczeń
i wysokości składek. Należy sobie, także zadać pytanie, czy młodzi ludzie
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przejmujący 1-2 ha ziemi powinni być rejestrowani w systemie ubezpieczeń
rolnych i pozostać przez wiele lat a może nawet do końca swej pracy zawodowej
(wykonywanej często w szarej strefie) dofinansowanymi przez podatników. Czy
tak niewielka aktywność zawodowa, jaką można realizować na 1 czy 2 ha ziemi
jest wystarczająca aby przeżyć. Jeżeli osoby te wykonują dodatkowo inną pracę,
nawet dorywczą, sezonową, czy na ułamek etatu, czy nie powinny mieć
możliwości skorzystania z odrębnych uprzywilejowanych ubezpieczeń socjalnych.
W puli takiej powinni się znaleźć, także osoby pracujące na własny rachunek, ale
uzyskujące zbyt niskie przychody (i dochody), aby płacić pełną stawkę
ubezpieczeniową ZUS, stąd też obecnie wolę pozostawać w szarej strefie.
Wyzwaniem jest więc, także walka z fikcją bycia rolnikiem i rozrastającą się szarą
strefą ubezpieczeń w KRUS.
Zwolnienie z podatku rolnego ziemi rolniczej najsłabszej (klasy bonitacji
V i VI), a także istotne ulgi w sytuacji użytkowania ziemi wyższej jakości sprawia,
że posiadanie ziemi nie wiąże się z jakimkolwiek kosztami (lub bardzo niskimi
opłatami). Posiadanie statusu rolnika (tj. użytkowania ponad 1 ha ziemi) stwarza
dodatkowa szansę na tańsze ubezpieczenia budynków gospodarczych i domu na
zasadach obowiązkowych a nie komercyjnych, jak to mogą uczynić właściciele
zabudowań nie mający ziemi. W polskim systemie podatkowym i prawnym, w
sytuacji, gdy ziemia jest niskiej jakości (np. położona jest w górach), można
podtrzymać jej własność nie interesując się w ogóle jej użytkowaniem. Właściciel
(lub użytkownik) ziemi nie ponosi żadnych konsekwencji w sytuacji zmiany
sposobu użytkowania ziemi (gdy zmiany prowadzą w kierunku ekstensyfikacji),
zachwaszczenia, pól, odłogowania, zakrzaczenia, czy też samoistnego zalesienia.
Wyzwaniem trzecim jest przyspieszenie pozytywnych przemian
strukturalnych w zakresie gospodarki ziemią rolniczą. Niezbędnym z punktu
widzenia rachunku mikroekonomicznego, a także poprawy konkurencyjności,
poprawy wydajności pracy, dochodowość gospodarstw, unowocześnienia
technologii produkcji itd. jest zwiększenie skali produkcji poprzez radykalny
i możliwy szybki wzrost średniej powierzchni gospodarstw. Na terenach
rozdrobnionych agrarnie oraz o silnym obciążeniu demograficznym do rangi
wyzwania wzrasta powstrzymanie dalszego rozdrobnienia ziemi i podziałów
rodzinnych. Narasta tu presja na odrolnianie ziemi, jej podział wewnątrz rodziny,
a także sprzedaż na cele budowlane, działki rekreacyjne, budownictwo biznesowe
itp. Podziałowi i rozproszeniu ziemi ulegają nawet gospodarstwa relatywnie
większe, które mogłyby być pionierami w zakresie „kolekcjonowania” ziemi
sąsiadów, która wypada z produkcji rolniczej. Zbudowanie nowych ram prawnych
godzących w możliwości podziału ziemi dając możliwości wyodrębnienia działek
nierolniczych w obrębie wsi (i sąsiedztwie dróg) i powstrzymania tego procesu na
zwartych obszarach rolniczych poza wsią, wydaje się być pilnym i dużym
wyzwaniem dla polityków rolnych (i legislatury).
Zapobieganie podziałom i rozdrabnianiu ziemi powinno być skojarzone
z dążnością do powiększenia części istniejących i już relatywnie większych
gospodarstw. Jest to kolejne duże wyzwanie, gdyż wartość ziemi w warunkach
polskich nie tylko wynika z renty jaką przynosi produkcja (lub dzierżawa), czy też
ceny rynkowej (nawet spekulacyjnej) lecz jest, także warunkowana emocjonalnie.
Nadal ziemia stanowi, zwłaszcza w sytuacjach zagrożeń bytu rodziny „żelazne
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zabezpieczenie” ich interesów ekonomicznych. Argumentów, które przemawiają
przeciw pozbywaniu się ziemi przez rolników jest zapewne o wiele więcej i każdy
z nich przemawia przeciw pojawianiu się zwiększonej podaży ziemi. Stąd też
można odpowiedzialnie prognozować, że poprawa struktury obszarowej
gospodarstw na obszarach rozdrobnionych agrarnie, może nastąpić jedynie poprzez
dzierżawę, w tym średniookresową i (np. 20-letnia). Aby dzierżawa była bardziej
powszechną formą wzmacniania obszarowego gospodarstw powinno być
spełnionych kilka warunków, które być może nie będą łatwo akceptowane przez
część rolników, ale są istotne z punktu widzenia społecznego, ekonomii
subregionu, w tym jego pomyślnego rozwoju i bezpieczeństwa żywnościowego.
Niewątpliwie respektowanie prawa i pozbawienie możliwości pobierania przez
właścicieli wydzierżawiających ziemie dopłat obszarowych wzmocniło by pozycje
dzierżawiącego. Natomiast wprowadzenie obowiązku podtrzymania rolniczej
sprawności ziemi, na której zaprzestano uprawę, a więc zapobiegania jej
zakrzaczenia (i zalesiania) stanowiło by argument przemawiający za oddawaniem
ziemi w dzierżawę (by jej posiadanie nie wiązało się z kosztami). Zasadnym
wydaje się, także wprowadzenie zakazu odłogowania ziemi na obszarach
o różnych reżimach ochrony przyrody i krajobrazu, aby nie powodować
niezamierzonych zmian w zakresie bioróżnorodności i w strukturze krajobrazu.
Tak więc dzierżawa ziemi wzorem wielu krajów UE powinna stać się w Polsce
powszechnym jej sposobem użytkowania. Drobnotowarowi rolnicy nie są i raczej
nie będą zainteresowani wykupem większych areałów ziemi ze względu na długi
okres zwrotu nakładów inwestycyjnych i relatywnie wysokie koszty finansowe.
Stąd, też celowe jest podjęcie problemu nowej instytucjonalizacji dzierżawy,
umocnienia funkcji właścicielskich i uściślenia praw długoletniej dzierżawy, czy
też określenie przedziałów czynszu płaconego przez dzierżawce.
Prawdziwym wyzwaniem wobec polskiego rolnictwa chłopskiego jest
poprawa skali, zakresu i skuteczności scalania ziemi. Z problemem tym dość
sprawnie potrafiła się uporać Polska w okresie międzywojennym. Po wojnie
scalanie, a właściwie komasacja, była także subregionalnie intensywnie
wykorzystywanym instrumentem niezbędnym do wydzielania większych areałów
i (tworzenia większej własności państwowej). Obecnie od 20 lat obserwowane jest,
w tym zakresie pasmo porażek. Wsie południowej Polski mają w tym względzie
raczej złe doświadczenia. Dotychczasowe ustawodawstwo oraz praktyka
geodezyjno-prawna okazały się wysoce nieskuteczne. Zapewne zawiniły w dużej
mierze zbyt demokratyczne regulacje chcące szanować prawa wszystkich i nie
naruszać interesów żadnego rolnika – traktowanego oddzielnie. Z drugiej strony
niemal każdy rolnik chciałby na scalaniu ziemi „coś ugrać dla siebie”, a to działkę
o lepszej jakości ziemi, czy też lepiej położoną, np. o potencjale budowlanym lub
biznesowym. Za ziemie położoną przy drodze, a także za ziemie lepszej jakości
rolnik oczekuje rekompensaty w formie zwiększenia areału przydzielonej ziemi na
inne działce. Gdy nie ma zapasu ziemi z przeznaczeniem na potrzeby scalania
(np. PFZ) wówczas pojawiają się konflikty, spory, procesy sądowe, długotrwałe
procedury odwoławcze, które faktycznie wstrzymują proces scalania. Jedyną
zmianą we wsi jest wówczas całkowite zburzenie struktur społecznych i skłócenie
mieszkańców wsi. Otóż w sytuacji komasacji ziemi rolniczej zwłaszcza na
obszarach otwartych pól oddzielonych od wsi pierwszoplanowym powinien być
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interes rolników – producentów rolnych. Za takich można by uważać właścicieli
gospodarstw rolniczych spełniających wymogi określonej wielkości ekonomicznej.
Wyzwaniem wobec rolników europejskich, szczególnie tzw. starych
krajów UE, ale także i polskich mogą być zmiany w sposobie, zakresie i wielkości
wspierania gospodarstw środkami pomocowymi. Utrwalane przez lata systemy
wspierania, stosunkowo duże, a często wzrastające transfery finansowe obecnie
tworzą faktyczny wynik ekonomiczny gospodarstwa, decydują o jego poziomie
intensywności nakładczej, reprodukcji majątku, finansach gospodarstw domowych.
Zburzenie obecnego systemu dopłat, rekompensat, wspierania inwestycyjnego (np.
po roku 2013), może oznaczać dla rolników, rolnictwa, a być może i konsumentów
prawdziwe wyzwanie. Być może, będzie to swoista rewolucja ekonomiczna
w rolnictwie, która doprowadzi do utworzenia się wielkiego rynku ziemi (i pracy),
nowych relacji ekonomicznych w rolnictwie, wyższego poziomu cen na produkty
rolne (przynajmniej przejściowo). Czy reformy takie, mogą być wprowadzone
jednorazowo, w sposób warunkujący szybką i pełną liberalizację, czy powinna to
być deregulacją postępującą to pytanie na, które musi odpowiedzieć Unia
Europejska w najbliższym czasie.
Dużym wyzwaniem dla polskiego rolnictwa na najbliższe lata będzie
konieczność sprostania zewnętrznej konkurencji ze strony dużych i efektywnych
producentów rolnych UE-15. Gospodarstwa tych krajów od lat zasilane środkami
pomocowymi zbudowały duży potencjał produkcyjny, powstały sprawne łańcuchy
dostawców, zintegrowane pionowo i poziomo firmy agrobiznesu. Badania
wskazuje jednak na poprawę konkurencyjności polskiego rolnictwa, będzie
przebiegać bardzo wolno tj. przez około 30 lat, co nie rokuje dobrze dla krajowego
bilansu żywności. Duży potencjał ziemi i siły roboczej nie przełoży się
w najbliższych latach na wzrastający potencjał produkcyjny oraz produkcję rolną
i stanowić będzie zagrożenie uzależnienia się rynku żywnościowego od importu.
W warunkach globalizacji zwiększają się bowiem dysproporcje we wzroście
gospodarczym pomiędzy poszczególnymi krajami. Wydaje się, że nie jest temu
w stanie zapobiegać wzrost mobilności kapitału, gdyż rolnictwo nie jest dziełem
gospodarki o dużej konkurencyjności wynikającej chociażby z wzrastającego
popytu na żywność. Szansę ochrony przed ujemnymi skutkami procesów
globalizacji w rolnictwie i sektorze rolno-żywnościowym jest rozwój różnych
procesów integracji wewnątrz sektorowej. Nie może być ona jednak jedyną
przesłanką polityki rolnej
Wśród różnorodnych wyzwań, za godne podkreślenia uznaję zwiększenie
się zróżnicowania dochodowego i statutu materialnego ludności wiejskiej.
Bogaceniu się i wzrostowi poziomu życia ludności wiejskiej utrzymujących się
z pracy na własny rachunek, pracy najemnej, a także nielicznej grupy rolników
dysponujących dużym potencjale ekonomicznym, towarzyszyć będzie liczna grupa
ludności ubogiej. Rolnicy prowadzący produkcję w gospodarstwach
drobnotowarowych, emeryci rolni, ludzie, którzy nie zadbali o swe zabezpieczenie
emerytalne (emigranci pracujący na czarno i pracownicy szarej strefy) stanowić
będą duży problem i wyzwanie ekonomiczne społeczne (i polityczne). Będzie to
grupa społeczna uzależniona w znacznym lub decydującym stopniu od wsparcia
socjalnego samorządów lokalnych (i państwa) stanowiące duże obciążenie
budżetowe. Skutki ubóstwa tej ludności widoczne będą wieloaspektowo. Jednak
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godnym podkreślenia są spodziewane negatywne następstwa w zakresie estetyki
wsi i ochrony środowiska, gdyż ludność uboga z zasady nie przestrzega wielu
zasad współczucia społecznego. Stąd też, nadal wyzwaniem mogą być dzikie
wysypiska, spalanie śmieci w celu ogrzewania domów, ale także nieczynne obory
czy zaniedbane zagrody. Pojawia się tu, także zagrożenie rozwoju zjawisk
patologicznych, które decydować będą o spadku akceptacji wsi jako miejsca życia,
rekreacji, wypoczynku itp. Podobnie negatywne konsekwencje dla rozwoju wsi
wielofunkcyjnej stanowiącej atrakcyjne miejsca do zamieszkania mogą wynikać
z intensyfikacji produkcji roślinnej, a zwłaszcza rozwoju nielicznych lecz dużych
gospodarstw prowadzących skoncentrowaną produkcję zwierzęcą (fermy drobiu,
trzody, bydła).
Ostatnim wyzwaniem, które musimy podjąć w najbliższym czasie odnosi
się do sfery nauki i badań naukowych. Wynika ono z odchodzenia w badaniach,
zwłaszcza na uczelniach rolniczych od nauczania ekonomiki gospodarstw rolnych.
Zanikają katedry i zakłady ekonomiki rolnictwa, organizacji gospodarstw,
zarządzania rolnictwa itp. Następuje ich przekształcenie w jednostki o profilu
ekonomicznym bardziej ogólnym. W konsekwencji zmienia się profil kształcenia
studentów studiów rolniczych polegający na odchodzeniu od gospodarstw na rzecz
często abstrakcyjnie pojmowanego rozwoju wsi. W perspektywie 20 lat, może to
spowodować istotny brak kwalifikacji kadry potrafiącej podjąć wyzwanie
prowadzenia wydajnych i nowoczesnych gospodarstw rolnych i firm agrobiznesu.
Podsumowanie
Gospodarstwa drobne, w polskiej rzeczywistości gospodarczej są formą
gospodarowania, która wykazuje relatywnie dużą odporność na bodźce
ekonomiczne i polityczne. W szczególny sposób odnosi się to do regionów
rozdrobnionych agrarnie i zurbanizowanych, w których ziemia przekazywana była
pokoleniowo i ma duża wartość emocjonalną i kulturową.
Problemy, które wydaje się, że będą się nasilać w najbliższych latach
i z którymi muszą zmierzyć się gospodarstwa, wieś i polityka rolna a które
zapewne oddziaływać będą na pracę publicznego doradztwa są bardzo liczne.
Stanowić będą one dylematy dla polityki gospodarczej kraju struktur
instytucjonalnych państwa i stwarzać konieczność poszukiwania rozwiązań i dróg
wyjścia tj. jak im przeciwdziałać lub zmniejszać ich negatywne następstwa.
1.
Zapewne nadal postępować będą procesy dezagraryzacji wsi, w tym
zarówno w aspekcie produkcyjnym jak też i ekonomicznym. Ich skutkiem
będzie dalsze porzucanie rolniczego użytkowania ziemi, zwłaszcza najsłabszej
rozproszonej i rozdrobnionej, ale także położonej wokół miast, w tym
zwłaszcza większych. Czy całości tej ziemi ma wypadać z rolniczego
użytkowania(?), jak ułatwić jej przepływ do gospodarstw rozwijających lub
podtrzymujących produkcję(?), jak przywrócić ziemie do użytkowania(?)
2.
Gospodarstwa małe nadal dysponują łącznie dużym majątkiem
produkcyjnym (kapitałem), który w sytuacji porzucenia lub zmniejszeniem
produkcji rolniczej podlega deproduktywizacji. Można spodziewać się, że
najbliższe lata przyniosą nasilanie się procesów dywestycyjnych, w tym
dywestycji o charakterze paliatywnym. Powstają złożone i trudne do
rozwiązania dylematy: jak użytkować (zastosować) w sposób zasadny
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ekonomicznie porzucane budynki inwentarskie, gospodarcze, ciągniki, czy
maszyny(?), jak zasoby te wykorzystać dla rozwoju przedsiębiorczości
pozarolniczej(?), jak przewidywać i sterować procesami przemian gospodarstw
o charakterze dezinwestycyjnym(?).
3.
Znaczne części gospodarstw małych, a nawet drobnych, kilkuhektarowych
nadal z racji braku alternatywy i stąd przymusu ekonomicznego lub
z świadomego wyboru, prowadzić będzie produkcję rolniczą. Część z tych
gospodarstw, korzystając z nadarzającej się okazji i z racji swych umiejętności
rolniczych i przedsiębiorczych będzie powiększać areał ziemi, intensyfikować
produkcję, inwestować. Będą one poszukiwać nowych, adekwatnych
technologii produkcji i form wzmacniania swej pozycji rynkowej. Jak im
pomóc? Jakimi instrumentami oddziaływać, aby rolnicy – właściciele
gospodarstw drobnotowarowych mogli skorzystać ze wsparcia w ramach
WPR, inwestowali, rozwijali majątek produkcyjny, odnaleźli się na
konkurencyjnym rynku rolnym? Jak usprawnić obrót ziemią rolniczą, jej
scalanie, koncentracje produkcji i jej unowocześnienie(?). Są to rozległe pola
działania dla służby doradczej.
4.
Wieś w coraz to większym stopniu zdezagraryzowana musi swój byt
ekonomiczny oprzeć niemal wyłącznie o pozarolnicze źródła dochodu.
Ludność niejako skazana jest wówczas na swoją przedsiębiorczość, zaradność,
poszukiwania pozarolniczego zatrudnienie, czy na tworzenie nowych
podmiotów gospodarujących. Dotyczyć to będzie przede wszystkim
młodzieży, ale także innych grup wiekowych mieszkańców wsi. Pola działania
publicznych służb doradczych są tu bardzo obszerne, a doradcy mają już
obecnie na tym polu duże doświadczenie. Być może celowym było by
przejęcie przez służby doradcze doradztwa socjalnego mieszkańców wsi
i zagadnień dotyczących proorientacji zawodowej oraz zinstytucjonalizowanego wspierania rozwoju przedsiębiorczości pozarolniczej.
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Rozdział 3. Doradztwo rolnicze w Systemie Wiedzy i Informacji
Rolniczej
Uwarunkowania rozwoju publicznego doradztwa rolniczego
w kontekście oczekiwanej współpracy środowisk naukowych
z praktykami
Zbigniew Brodziński∗
Wprowadzenie
Jednym z podstawowych warunków rozwoju współpracy między
środowiskiem naukowym a praktyką rolniczą jest zapewnienie odpowiedniego
poziomu finansowania procesu komercjalizacji badań na wszystkich jego etapach.
To przeświadczenie wynika m.in. z analizy obecnej sytuacji w zakresie
funkcjonowania systemu transferu wiedzy w rolnictwie. Niepokoi fakt, że nieliczne
są przykłady współdziałania instytucji naukowo-badawczych i doradczych na rzecz
opracowania i wprowadzenie na rynek produktów lub usług bazujących na
wynikach prac naukowych.
Analizując rolę doradztwa jako pośrednika między nauką a praktyką
rolniczą, m.in. J. Kania i wsp. [2011], zwracają uwagę na niski poziom
wzajemnych powiązań między tymi sferami, co zdaniem autorów uniemożliwia
prawidłowe funkcjonowanie Systemu Wiedzy i Informacji Rolniczej (SWiIR).
Niedoskonałości tegoż systemu32 dostrzeżono także we wnioskach z I Kongresu
Nauk Rolniczych, gdzie w jednej z konkluzji wskazano na brak rzeczywistego
koordynatora powiązań praktyki z badaniami rolniczymi, co znacząco utrudnia
realizację ważnych kompleksowych badań interdyscyplinarnych i prowadzi do
osłabienia efektywnego wykorzystania środków finansowych przeznaczanych na
badania33.
W dyskusji jaka miała miejsce w polskim Parlamencie podczas konferencji
nt. "Jaki system doradztwa rolniczego w Polsce po 2013 roku?", dn. 6 listopada
2012 r., wyraźnie został zaakcentowany pogląd, że jednym z głównych wyzwań
doradztwa jest (a raczej wciąż pozostaje), zapewnienie jego powiązania z nauką
i oświatą rolniczą34. Realizacji tego celu nie służy z pewnością obecny system
finansowania publicznego doradztwa rolniczego. Ośrodki doradztwa rolniczego
koncentrują bowiem działania na świadczeniu usług związanych z pozyskaniem
(przez różne grupy beneficjentów) unijnego wsparcia, co sprawia że stopniowo
zatracają one funkcje kreatywne.
Pamiętając o służebnej roli doradztwa, w artykule podjęto próbę wskazania
licznych uwarunkowań i możliwości rozwoju współpracy na polu nauka - praktyka
rolnicza w partnerstwie z publicznym doradztwem rolniczym jako instytucją
poszukującą nowego miejsca w systemie transferu i komercjalizacji
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dr hab. Zbigniew Brodziński; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Agrobiznesu
i Ekonomii Środowiska
32
W rzeczywistości jest trudno określić mianem systemu nieliczne i mające charakter okazjonalny
przykłady współpracy.
33
Wnioski z I Kongresu Nauk Rolniczych - „Nauka – Praktyce”
http://www.minrol.gov.pl/pol/Media/Files/Ministerstwo2/Biuro-Prasowe/InformacjePrasowe/Wnioski-z-I-Kongresu-Nauk-Rolniczych-1-doc.pdf (11.03.2013).
34
patrz cz. Informacje, Zagadn. Dor. Roln. nr 4(70)/2012, s. 91-121.
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specjalistycznej wiedzy, reorientującą się na nowe wyzwania i cele społecznogospodarcze wsi i rolnictwa. Źródłem informacji były dokumenty źródłowe,
raporty, dane zamieszczone w publikacjach innych autorów, a także własne
obserwacje autora zebrane dzięki współpracy z ośrodkami naukowo-badawczymi,
ośrodkami doradztwa rolniczego, producentami rolnymi i instytucjami otoczenia
rolnictwa.

Uwarunkowania transferu wiedzy i technologii w rolnictwie
Analiza powiązań między nauką a praktyką rolniczą stanowi szczególny
przedmiot zainteresowania różnych środowisk i grup specjalistów zajmujących się
problematyką instytucjonalnego wsparcia rozwoju wsi i rolnictwa [Nowogródzka,
Niewęgłowski 2011, Kania 2009, Chyłek 2012]. Nie budzi kontrowersji pogląd, że
wyniki prac badawczych i rozwojowych powinny być jak najszybciej
wykorzystywane w edukacji oraz upowszechniane i wdrażane w praktyce rolniczej.
Przy czym skuteczność tej ścieżki działań zależy m.in. od stopnia zaangażowania
pracowników nauki na rzecz doskonalenia systemów produkcji oraz wdrażania
innowacji w rolnictwie. Postępowi biologicznemu, chemizacyjnemu, czy
technologicznemu musi towarzyszyć postęp związany z rozwojem technologii
informatycznych na wsi, w rolnictwie i całej gospodarce żywnościowej.
Poważnym zastrzeżeniem wobec sektora nauki jest oderwanie generowanej na
poziomie badawczym wiedzy rolniczej od potrzeb i oczekiwań jej odbiorców
[Chyłek 2012].
Uwzględniając funkcje nauki, badania naukowe można podzielić na trzy
kategorie [Michałek 2009]:
1. Podstawowe, podejmowane bez praktycznego celu, dla chęci poznania świata
i odkrywania nowych praw;
2. Stosowane, zmierzające do wykorzystania badań podstawowych w praktyce,
których rezultatem są dobra materialne a także różnego rodzaju modele;
3. Rozwojowe, polegające na opracowaniu nowych metod i technik dla
zastosowania wyników badań w produkcji, będące końcowym etapem cyklu
badawczego, oznaczające przeniesienie wyników badań do szeroko rozumianej
praktyki.
Fakt, że przez długi okres nauka była finansowana przez granty,
a działalność naukowo-badawcza kończyła się głównie publikacją sprawił, że
rezultaty wielu prac mają charakter czysto teoretyczny, bez realnej możliwości ich
implementacji do praktyki. W tym przypadku nawet bardzo sprawny system
doradztwa nie jest w stanie sprostać funkcji ogniwa transferu wiedzy. Tak
pojmowany efekt prac badawczych ma bowiem niewielkie szanse na
zainteresowanie ze strony praktyki rolniczej. Trzeba również zaznaczyć, że taka
sytuacja znacząco obniża efektywność całego systemu i sprawia, że jest
marnotrawiony potencjał intelektualny ośrodków naukowo-badawczych,
a pośrednio maleje także autorytet publicznego doradztwa rolniczego mającego
niewielkie wsparcie ekspertów w rozwiązywaniu problemów, szczególnie tych
związanych z funkcjonowaniem towarowych gospodarstw rolnych.
W relacjach z producentami rolnymi doradztwo, obok pomocy przy
wypełnianiu wniosków obszarowych i innych związanych z uzyskaniem wsparcia
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w ramach PROW jest współodpowiedzialne m.in. za efekty produkcji, poprawę
konkurencyjności gospodarstw rolnych, podnoszenie kwalifikacji zawodowych
rolników, czy poprawę stanu bezpieczeństwa żywności, a także za jakość życia
mieszkańców wsi35. Przy obecnych zasobach publicznego doradztwa (kadrowych,
finansowych, sprzętowych), to szerokie spektrum działań znacząco ogranicza
zdolność tej instytucji do przedłożenia rolnikom prowadzącym towarowe
gospodarstwa rolne oferty kompleksowej obsługi doradczej. W odniesieniu do tej
grupy gospodarstw jest również faktem znaczne zróżnicowanie przestrzenne
wielkości gospodarstw, kierunków i skali ich produkcji, powiązań z rynkiem itp.,
co utrudnia standaryzację usług doradczych. W takich warunkach wielu rolników
prowadzących gospodarstwa towarowe, nie uzyskując u doradców WODR
kompleksowego wsparcia w rozwiązywaniu problemów, nawiązuje współpracę
z dostawcami środków produkcji, czy z innymi podmiotami para-doradczymi, przy
czym korzyści tej współpracy w wielu przypadkach są generowane po stronie
usługodawcy.
Przedstawione opinie nt. obecnej sytuacji dotyczącej związków nauki
z praktyką rolniczą i udziału w tych relacjach publicznego doradztwa rolniczego
stanowią ważny przyczynek do zainicjowania debaty dotyczącej wypracowania
nowych zasad współpracy przedstawicieli środowisk naukowo-badawczych
z doradztwem i producentami rolnymi. Obserwowane na obszarach wiejskich
dynamiczne zmiany społeczno-gospodarcze stanowią dla ww. ogniw systemu
transferu wiedzy rolniczej szczególne wyzwanie polegające na potrzebie
zainicjowania praktyki zarządzania systemem transferu i komercjalizacji wiedzy
rolniczej36. Jest to trudne przedsięwzięcie chociażby ze względu na fakt, że pilną
jest także potrzeba wzmocnienia jakości kapitał ludzkiego i społecznego, jakim
dysponuje polska wieś i rolnictwo. Te dwie kwestie wymagają współdziałania
doradztwa nie tylko ze sferą naukowo-badawczą, ale także z różnymi instytucjami
i podmiotami życia społeczno-gospodarczego wsi (w tym m.in. z samorządem
lokalnym, organizacjami pozarządowymi, LGD i LGR, podmiotami
gospodarczymi, instytucjami finansowymi i ubezpieczeniowymi, a także
z prywatnymi podmiotami doradczymi).
Szerokie spektrum działań mieszczących się w zakresie doradztwa
rolniczego sprawia, że istnieje pilna potrzeba zawiązywania partnerstw i koalicji na
rzecz wsparcia rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa, jest także niezbędna
aktualizacja celów realizowanych przez publiczne doradztwo rolnicze
(uwzględniających regionalne uwarunkowania) oraz racjonalizacja działań
polegająca na kompleksowym (holistycznym) podejściu do rozwiązywania
skomplikowanych problemów polskiej wsi i rolnictwa. Przyjęcie takiej strategii
działania przez doradztwo rolnicze może przyczynić się do tworzenia korzystnych
35

Nie należy zapominać, że w przypadku publicznego doradztwa rolniczego jego aktywność
znacząco wykracza poza wsparcie adresowane do producentów rolnych i obejmuje poza ww. sferami
także przedsiębiorczość (w tym przetwórstwo rolno-spożywcze i turystykę wiejską), propagowanie
wykorzystania odnawialnych źródeł energii, czy sferę szeroko rozumianej aktywności społecznej
mieszkańców wsi.
36
Podejście „zintegrowane“ w odniesieniu do procesu zarządzania zmianą gospodarczą opiera się na
równoczesnym przyjęciu określonego celu i wizji rozwoju, ustaleniu instrumentów do osiągnięcia
celów, zaangażowaniu odpowiednich szczebli administracji oraz współpracy z przedstawicielami
różnych sektorów życia gospodarczego.
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warunków
ułatwiających
powstawanie
interdyscyplinarnych
zespołów
specjalistów, zajmujących się opracowaniem nowych, zgodnych z oczekiwaniami
praktyki rolniczej, a także uzasadnionych społecznie i gospodarczo rozwiązań oraz
ich wdrażaniem.

Bariery i ograniczenia w rozwoju współpracy
Najczęściej wskazywane bariery transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie
można zaszeregować do kilku podstawowych grup, takich jak:
1. Bariery systemowe, dotyczące:
− istniejącej struktury funkcjonowania doradztwa rolniczego,
− braku wzorców formalnych prowadzenia wspólnych przedsięwzięć
z ośrodkami naukowymi i spójnej wizji wykorzystania wyników
prowadzonych badań w praktyce rolniczej,
− braku solidnych podstaw metodologicznych implementacji wyników
badań,
− braku bodźców do podjęcia takich zadań zarówno przez przedstawicieli
sektora nauki jak i doradców37;
2. Bariery strukturalne mające przyczyny m.in. w:
− niekorzystnej strukturze gospodarstw rolnych i we względnie niskim
poziomie kwalifikacji ich właścicieli,
− niewłaściwej organizacji badań i usług doradczych,
− niskim poziomie konsolidacji oraz w nastawieniu ośrodków naukowobadawczych i doradztwa na oferowanie mieszkańcom wsi, w tym
rolnikom, głównie usług edukacyjnych,
− złożonym charakterze wielu problemów, których rozwiązanie wymaga
znacznych nakładów środków i zaangażowania ekspertów,
− traktowaniu podejmowanych przedsięwzięć, przez część przedstawicieli
nauki i doradztwa, jako działalności biznesowej (co wynika z przymusu
finansowego),
− deklaratywnego charakter wielu umów o współpracy,
− niskich nakładów budżetowych na naukę oraz z braku systemu
premiowania jednostek badawczych i ich pracowników za współpracę
z praktyką;
3. Bariery mentalne, związane z poziomem świadomości, do których można
zaliczyć:
− zainteresowania służb doradczych i rolników głównie działaniami
przynoszącymi szybkie efekty (np. możliwością pozyskania wsparcia
finansowego),
− incydentalny charakter kontaktów ośrodków naukowo-badawczych
z doradztwem (mający przyczyny w braku długofalowych programów
37

w przypadku przedstawicieli nauki chodzi tu np. o odpowiednio wysoką ocenę w dorobku
naukowym danego pracownika wdrożeń lub projektów związanych z transferem wiedzy.
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współdziałania oraz w niewielkim zainteresowaniu części kadry naukowej
wdrożeniem wyników prowadzonych badań do praktyki,
− niską skłonność pracowników nauki, a także doradców i rolników do
podejmowania ryzyka;
4. Bariery kompetencji związane z:
− niskim poziomem aktywności i niewielkim doświadczeniem
przedstawicieli nauki we współpracy z praktyką oraz w kontaktach
z instytucjami otoczenia rolnictwa,
− brakiem interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywania złożonych
problemów, czy wprowadzania wdrożeń,
− dużą łatwością podejmowania komercyjnej działalności doradczej przez
przypadkowe osoby,
− kompleksowym charakterem wielu problemów związanych z produkcją
rolniczą, co wymaga organizacji tzw. "serwisu" doradczego,
− propagowania jednostronnych opinii dotyczących mało rozpoznanej
problematyki (np. możliwości wykorzystania OZE w rolnictwie),
− niskim poziomem zaangażowania, w procesie transferu wiedzy,
interdyscyplinarnych zespołów mających silne związki z praktyką
rolniczą.
Analizując ww. bariery należy stwierdzić, że organizacja
interdyscyplinarnych zespołów służących rozwiązywaniu ważnych z punktu
widzenia społeczno-gospodarczego problemów sektora rolniczego może sprzyjać
tworzeniu kompleksowych ofert kierowanych do rolników. W obecnie wdrażanych
projektach, bez względu na fakt, czy mają one charakter wyłącznie badawczy, czy
końcowym ich efektem są wdrożenia, znacznie większa uwaga jest koncentrowana
na monitorowaniu i ocenie procesów, niż na rezultatach. Ta patologiczna sytuacja
sprawia, że zarówno nauka jak i doradztwo nie są w stanie właściwie wykorzystać
posiadanego potencjału.
Dotychczasowe doświadczenia współdziałania ośrodków naukowobadawczych z publicznym doradztwem rolniczym skłaniają do refleksji nad
uwarunkowaniami rozwoju publicznego doradztwa, które to uwarunkowania mogą
mieć charakter:
 zewnętrzny i dotyczą obecnego stanu organizacji badań naukowych,
systemu doradztwo, a także rolnictwa,
 wewnętrzny, związany z działalnością wdrożeniową wyników badań
prowadzonych w jednostkach naukowo-badawczych i z aktywnością
gospodarczą grup pracujących w tych jednostkach specjalistów oraz
z kondycją ekonomiczną gospodarstw rolnych w powiązaniu
z zainteresowaniem ich właścicieli wprowadzaniem innowacji, otwartością
na zmiany, chęcią rozwijana produkcji rolniczej, czy podjęcia współpracy.
Jak można zauważyć, uwarunkowania rozwoju doradztwa publicznego
koncentrują się wokół możliwości transferu wiedzy i innowacji, dla którego to
systemu jest korzystne funkcjonowanie doradztwa w środowisku sieciowym,
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zapewniającym dostęp do zróżnicowanych źródeł informacji
pochodzących od różnych podmiotów [Machnik-Słomka 2010].

i wiedzy,

Propozycje na rzecz przełamania barier współpracy nauki z praktyką
rolniczą
Kontekst i tło przedstawionych propozycji sprzyjających przełamaniu
barier związanych z rozwojem współpracy środowisk naukowych z praktyką
rolniczą ma uzasadnienie m.in. w opiniach uczestników konferencji pt. „Jaki
system doradztwa rolniczego w Polsce po 2013 r.?”, zorganizowanej wspólnie
przez Komisje Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu i Senatu RP. Studium wypowiedzi
uczestników ww. konferencji pozwala na przedstawienie następujących
rekomendacji:
1. Należy podjąć wysiłki ukierunkowane na poprawę stanu świadomości zarówno
przedstawicieli sektora nauki, doradców jak i producentów rolnych.
W świadomości szerokiej reprezentacji przedstawicieli tych grup wiedza musi
przerodzić się w czynnik wspierający poprawę konkurencyjności rolnictwa.
Jednym z priorytetów doradztwa rolniczego stać się powinno wdrażanie
bardziej efektywnych ekonomicznie i społecznie oraz przyjaznych środowisku
systemów produkcji rolnej, ograniczanie strat i poprawa jakości produktów,
a także dbałość o "rejestrację" informacji o procesach produkcji i wytwarzanych
produktach.
2. Doradztwo, mimo wielu krytycznych uwag co do jego roli i znaczenia jako
podstawowego elementu systemu wiedzy i informacji rolniczej, ma kluczowe
znaczenie dla procesu modernizacji rolnictwa, popularyzowania odnawialnych
źródeł energii, czy wspierania polityki wielofunkcyjnego rozwoju obszarów
wiejskich i rolnictwa oraz ochrony środowiska. W każdym z tych obszarów jest
niezbędne współdziałanie z ośrodkami naukowo-badawczymi, co przy
właściwej organizacji systemu może znacząco poprawić kontakt nauki
z praktyką. Wskazane jest, by doradcy uzupełniali swoje kompetencje,
aktywnie uczestnicząc w pracach zespołów problemowych i grup badawczych.
3. Jednostkom naukowo-badawczym należy uświadomić korzyści ze współpracy
z publicznym doradztwem rolniczym na rzecz wdrażania wyników badań do
praktyki rolniczej. Jednym z obszarów współpracy może być np. możliwość
prowadzenia badań w oparciu o rozpoznane potrzeby producentów rolnych, czy
realizacja prac badawczych, w tym prac dyplomowych, w oparciu o dane
zgromadzone w warunkach produkcji "w toku", w konkretnych sytuacjach
problemowych.
4. Istnieje potrzeba stworzenia forum wymiany poglądów i doświadczeń
w sprawach sprzyjających rozwojowi nowoczesnego rolnictwa. Rolę takiego
forum mogą pełnić regularne spotkania zespołów problemowych
reprezentujących wszystkie strony procesu transferu wiedzy. Z uwagi na
bierność znacznej części naukowców, ale także doradców w zakresie
inicjowania programów doradczych38, należy wypracować system promowania
38

pod pojęciem programu doradczego autor rozumie takie wspólne działanie ekspertów (doradców i
pracowników naukowych jednostek badawczo-rozwojowych), którego efektem będzie propozycja
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dobrych praktyk zapewniających wdrożenie korzystnych rozwiązań w praktyce
rolniczej.
5. Należy zainicjować działania edukacyjne, których celem będzie poprawa
efektywności gospodarowania w rolnictwie. Aktualizowanie programów
nauczania, tak na poziomie szkół średnich jak i wyższych powinno odbywać się
z udziałem przedstawicieli służb doradczych. Mało eksplorowanym jest także
możliwość współpracy z proinnowacyjnymi podmiotami gospodarczymi
działającymi w rolnictwie i jego otoczeniu w zakresie prowadzenia praktyk
zawodowych, tak dla uczniów szkół średnich i studentów, jak i kadry naukowej
oraz doradczej.
6. W pracy doradczej należy zwrócić większą uwagę na dobór odpowiednich form
i metod działania, odpowiadających zmieniającym się oczekiwaniom ze strony
producentów. W relacjach doradca - rolnik, to producent rolny ocenia, która
z instytucji doradczych funkcjonujących na rynku zapewni mu maksimum
korzyści. Pasywność doradztwa publicznego w tym zakresie skutkuje m.in.
wdrażaniem częściowych programów i rozwiązań, które w ostatecznym
rozrachunku mogą przynosić więcej strat niż korzyści, prowadząc do spadku
zainteresowania producentów rolnych współpracą lub jej ograniczeniem do
pomocy w przygotowaniu wniosków, a taki stan w dłuższej perspektywie
oznacza, że będzie miało miejsce dalsze spowolnienie transferu wiedzy
i innowacji do praktyki rolniczej.

Możliwości budowania sieci współpracy w doradztwie
W złożonej sytuacji funkcjonowania doradztwa publicznego jednym
z obiecujących rozwiązań wydaje się zaproponowanie nowego podejścia do
problemu współpracy, a mianowicie podejścia sieciowego. Zgodnie z tym
podejściem powiązanie nauki z praktyką rolniczą - poprzez system doradztwa –
oznacza wypracowanie licznych formalnych i nieformalnych kontaktów między
podmiotami. Powiązania te powinny dotyczyć takich sfer jak rozwój badań,
wdrożeń, doradztwa i upowszechnienia wiedzy głównie w zakresie
technologicznej, ekonomicznej, ekologicznej i energetycznej efektywności
produkcji rolniczej w Polsce [Wójcicki 2006].
W tradycyjnym podejściu sieciowym należy uwzględnić długofalowy
charakter współpracy, oparty na partnerskich zasadach oraz powtarzających się
kontaktach między partnerami, w tym szczególnie interakcjach o charakterze
biznesowym. W ściśle zdefiniowanych warunkach współdziałania zainteresowane
nim podmioty mogą wymieniać się posiadanymi zasobami, które to zasoby mogą
następnie być udostępniane kolejnym ogniwom sieci. Barierą nakreślonej ścieżki
współpracy może okazać się często wskazywana przez specjalistów pasywna
postawa rolników oraz niski poziom ich zaangażowania w powstanie powiązań.
Z kolei niedomaganiem sektora nauki wydaje się zbytnia koncentracja jej
przedstawicieli (ekspertów) głównie na ocenie bieżącej sytuacji i niedocenianie
rozwiązań służących wypracowaniu długofalowej strategii funkcjonowania
gospodarstw. Należy zauważyć, że we współczesnym łańcuchu agrobiznesu
wdrożenia w gospodarstwie technologii, sposobu organizacji produkcji itp., które to rozwiązania
zapewnią wymierne korzyści rolnikowi.
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rolnictwo jest otaczane licznymi, wyspecjalizowanymi i sprawnie działającymi
podmiotami. Jak zauważa J. Machowski [2009], realizowane przez te podmioty
cele i zadania mają charakter podstawowy (dotyczą spraw produkcji i handlu),
wspierający (obejmują funkcjonowanie infrastruktury, zaopatrzenie, zarządzanie
kadrą, czy pracami badawczo-rozwojowymi), koncentrują się także na fizycznym
tworzeniu produktów (wyrobów i usług), ich dostawach, zbycie i obsłudze. Wzrost
koordynacji działalności produkcyjnej, usługowej, handlowej, czy badawczej może
przyczynić się do usprawnienia całego łańcucha agrobiznesu. W związku z tym
polskie rolnictwo, jak nigdy w przeszłości, potrzebuje sprawnego, zintegrowanego
systemu transferu i komercjalizacji wiedzy rolniczej, nakierowanego zarówno na
rozwiązywanie problemów poszczególnych odbiorców usług doradczych, jak
i służącego zaspokajaniu zbiorczych oczekiwań, czy służących organizacji
łańcucha powiązań między partnerami.
Strategiczne podejście do współpracy w ramach sieci musi dokonać się
poprzez zmianę form i zasad współpracy, a także zdynamizowanie badań nad
powiązaniami nauki z praktyką rolniczą. Szczególnie ważnym wyzwaniem dla
doradztwa publicznego jest tu kwestia uświadomienia rolnikom faktu, że
podstawowym elementem umożliwiającym osiągnięcie przewagi konkurencyjnej
są strategiczne zasoby, w tym przede wszystkim wiedza39.
Zasadniczą kwestią mającą wpływ na poprawę skuteczności wdrażania
zintegrowanego systemu transferu i komercjalizacji wiedzy rolniczej jest
rozpoznanie motywów, jakimi kierują się producenci rolni w podejmowaniu
decyzji gospodarczych. Bowiem to od rolników zależy kierunek, zakres i formy
podejmowanych przez partnerstwo działań na rzecz zarządzania zintegrowanym
systemem transferu i komercjalizacji wiedzy rolniczej, zaś nauka i doradztwo
mogą jedynie wspierać, w ramach swoich własnych celów i zadań, rozwój sektora
rolnego. W najbardziej ogólnym ujęciu chodzi o zapewnienie zrównoważonego
rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej, a konsumentom – pełnej informacji
o wszystkich etapach produkcji żywności.
W zarządzaniu zintegrowanym systemem transferu i komercjalizacji
wiedzy rolniczej należy wykorzystać zasady i techniki zmierzające do
identyfikowania obszarów wymagających zmiany gospodarczej, ich śledzenia,
oceny, sterowania i autoryzacji poprzez dostęp do informacji udostępnianej
osobom (zespołom) związanym z wdrażaniem systemu. Z tych względów
w długofalowej strategii działań na rzecz poprawy współdziałania nauki z praktyką
należy skoncentrować wysiłki na tych aspektach systemu przepływu informacji,
które dotyczą jej gromadzenia, przechowywania, aktualizowania i dostarczania
(zainteresowanym nimi producentom), a także czuwania nad stosowaniem się do
przyjętych rozwiązań.
Zintegrowany systemem transferu i komercjalizacji wiedzy rolniczej może
znaleźć zwolenników i partnerów wśród tej grupy producentów rolnych, którzy są
szczególnie zainteresowani zwiększeniem ekspansji na nowe rynki, uzyskaniem
przewagi konkurencyjnej na tych rynkach, poprawą jakość produkcji, czy
generalnie poprawą efektywności gospodarowania. Te warunki spełnia ok. 20-30%
gospodarstw mających charakter towarowy. Dla tej grupy odbiorców usług
39

Zasób ten oznacz zbiór informacji, które poprzez odpowiednie kanały dystrybucji zostanie
przekształcony w specyficzną dla rolników wiedzę, umożliwiającą podejmowanie decyzji produkcyjnych.
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doradczych jest ważne kilka kwestii decydujących o tym, czy będą oni
zainteresowani współdziałaniem, czy też ich skłonność do wprowadzania zmian
będzie ograniczona, a mianowicie chodzi o wypracowania wysokich standardów
świadczonych usług doradczych. Podniesienie roli i znaczenia oferty publicznego
doradztwa rolniczego jako instrumentu wsparcia rozwoju gospodarstw rolnych
(zwiększenie zainteresowania usługami doradczymi wśród producentów rolnych
i skłonności do ich wykorzystania) wymaga przede wszystkim wprowadzenia
kryteriów oceny ilościowej i jakościowej usług doradczych, co przedstawiono na
rysunku 1.
Wskazane propozycje na rzecz rozwoju współpracy powinny być
koordynowane na szczeblu regionalnym (WODR) i krajowym. Spójny system
współdziałania powinien zapewniać bieżącą informację i dokonywanie oceny
wsparcia rozwoju rolnictwa w ramach zarówno PROW, jak i polityki spójności
i terytorialną identyfikację udzielonego wsparcia.
Wsparcie systemu transferu wiedzy powinno dotyczyć m.in.:
 zapewnienia określonej puli środków na realizację projektów wdrażanych
w rolnictwie, przynoszących korzyści ekonomiczne,
 wyodrębnienia działań kierowanych na projekty realizowane regionalnie
i lokalnie,
 promowania wdrożeń jako instrumentu zapewniającego większe
zainteresowanie środowisk naukowych praktyką,
 ujmowania w działaniach doradczych, w oparciu o odpowiednie wskaźniki,
tych problemów, które są charakterystyczne dla danych zbiorowości
beneficjentów doradztwa,
 wspierania kompleksowych rozwiązań, które obejmują zidentyfikowane
grupy klientów doradztwa.
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Rysunek 1. Poziomy oceny systemu transferu i komercjalizacji wiedzy rolniczej

Zarządzanie systemem transferu wiedzy rolniczej może obejmować
szerokie spektrum działań organizacyjnych, ekonomicznych, politycznych,
społecznych itp., służących stworzeniu warunków sprzyjających efektywnemu
funkcjonowaniu wszystkich jego uczestników. Odnosząc się do wprowadzania
nowoczesnych wzorców wsparcia doradczego w sferze gospodarczej oraz nowych
form współpracy, zarządzanie ww. systemem powinno charakteryzować się:
 wdrożeniem wypracowanych przez strony (partnerów) zasad
współdziałania na rzecz stymulowania rozwoju gospodarstw rolnych,
 naciskiem na rozwiązywanie problemów gospodarczych,
 większym zintegrowaniem działań doradczych z dążeniami i potrzebami
rolników.
Dzięki takiemu podejściu istnieje szansa zorganizowania sieci kooperacji,
które to sieci umożliwią podmiotom (naukowo-badawczym, doradczym,
gospodarczym, w tym rolnikom, społecznym i sfery samorządowej) wzajemne
interakcje bazujące na rzeczowej argumentacji i negocjacjach.
Przyjmując podejście zintegrowane do budowy systemem transferu
i komercjalizacji wiedzy rolniczej należy uznać za ważną potrzebę aktywnego
udziału partnerów w zbieraniu informacji, poszukiwaniu rozstrzygnięć w sprawach
ważnych dla rozwoju gospodarczego, w zarządzaniu systemem, a także kontroli
efektów działań. Powstały na bazie tego założenia Zintegrowany systemem
transferu i komercjalizacji wiedzy rolniczej nie powinien ograniczać się tylko do
sfery "zarządzania" transferem wiedzy i informacji, czy też terytorialnie do regionu
(obszaru oddziaływania poszczególnych WODR). Ze względu na fakt, że
doradztwo rolnicze ma charakter otwarty (w sensie oddziaływania na otoczenie),
istnieje potrzeba rozszerzenia skali i granic działania systemu uznawanych za
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optymalne, a także uwzględnienia wewnętrznych i zewnętrznych czynników
mających wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy wsi i rolnictwa.

Podsumowanie
1.

Pożądane kierunki rozwoju współpracy nauki z praktyką, realizowane
w ramach zarysowanej w niniejszej pracy koncepcji funkcjonowania
zintegrowanych sieci transferu wiedzy, w perspektywie najbliższych lat
powinny być zorientowane na:
− Konkurencyjny sektor rolno-spożywczy (modernizację sektora, wspieranie
jego innowacyjności oraz integracji pionowej i poziomej), uwzględniający
zaspokajanie potrzeb żywnościowych i nowe wyzwania dla rolnictwa
europejskiego (związane ze zmianami klimatycznymi, gospodarką wodną,
czy ochroną różnorodności biologicznej).
− Zrównoważone wykorzystanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej do
produkcji energii ze źródeł odnawialnych, ochronę, pielęgnowanie
i optymalne wykorzystanie zasobów przyrodniczych, krajobrazowych
i kulturowych obszarów wiejskich.
− Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i zwiększanie atrakcyjności
inwestycyjnej obszarów wiejskich, rozwijanie kapitału ludzkiego
i społecznego oraz wyrównywanie szans edukacyjnych mieszkańców wsi,
działania na rzecz poprawy jakości i zwiększenia dostępności usług
publicznych na obszarach wiejskich.
− Działania na rzecz poprawy standardu i zwiększenia dostępności narzędzi
z zakresu społeczeństwa informacyjnego dla mieszkańców obszarów
wiejskich.
− Rozszerzenie zasięgu oddziaływania centrów rozwoju gospodarczego na
obszary wiejskie poprzez zwiększenie ich dostępności dla mieszkańców
obszarów wiejskich (zwiększenie wahadłowej mobilności przestrzennej).
− Poprawę dostępności pracy, w tym elastycznych form zatrudnienia dla
mieszkańców obszarów wiejskich i zwiększenie mobilności zawodowej
ludności, kompleksowe projekty zapobiegania i ograniczania wykluczenia
społecznego.
2.
Przedstawione kierunki działań, służące przełamaniu barier współpracy
nauki z praktyką, należy kierować do wszystkich trzech grup uczestników
systemu transferu wiedzy i informacji40. Niezadowalający stan w zakresie
współpracy środowisk naukowych stanowi jedną z głównych barier transferu
wiedzy i technologii41 do praktyki rolniczej, przy czym ta opinia może być
także adresowana do innych uczestników systemu transferu wiedzy, w tym
także do publicznego doradztwa rolniczego i beneficjentów usług doradczych.
40

Transfer technologii to w istocie transfer wiedzy, czyli przekaz uporządkowanych informacji
i „...przekazywanie określonej wiedzy technicznej i organizacyjnej i związanej z nią know-how celem
gospodarczego (komercyjnego) wykorzystania” [Matusiak, Głodek 2008].
41
Transfer technologii to w istocie transfer wiedzy, czyli przekaz uporządkowanych informacji
i „...przekazywanie określonej wiedzy technicznej i organizacyjnej i związanej z nią know-how celem
gospodarczego (komercyjnego) wykorzystania” [Matusiak, Głodek 2008].
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Obiecującym pomysłem mogłoby być tworzenie klastrów tematycznych42,
które w perspektywie długookresowej sprzyjałyby znacznemu wzmocnieniu
współpracy wszystkich uczestników rynku i znacząco oddziaływałyby na
poprawę konkurencyjności poszczególnych branż.
3.
Zapewnienie zrównoważonego rozwoju rolnictwa wyznacza priorytetowe
kierunki działania doradztwa rolniczego, do których to kierunków można
zaliczyć m.in. propagowanie i wspieranie poprawy efektywności ekonomicznej
i energetycznej w rolnictwie, popularyzowanie rolnictwa precyzyjnego, a także
wdrażanie systemów monitorowania produkcji płodów rolnych na wszystkich
etapach ich produkcji i obrotu.
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Dotychczasowe doświadczenia we współpracy instytutów
badawczych i środowisk akademickich z publicznymi jednostkami
doradztwa rolniczego 43
Eugeniusz Karol Chyłek∗

Wstęp
Współpraca zaplecza naukowo-badawczego z publicznymi jednostkami
doradztwa rolniczego w ramach realizowanych polityk, w tym zwłaszcza polityki
rolnej i polityki naukowej państwa jest strategicznie ważnym procesem,
jednocześnie złożonym i uwarunkowanym wieloma zależnościami. Złożoność tych
procesów wynika z faktów, że zachodzą one w określonym otoczeniu prawnym,
ekonomicznym i organizacyjnym funkcjonowania nauki i doradztwa, ale także
całego sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich. Działalność badawczorozwojowa, a także efektywny system transferu wiedzy w dużej mierze decydują
o rozwoju cywilizacyjnym kraju i społeczeństwa. Wzrost innowacyjności
i konkurencyjności polskiego rolnictwa, przemysłu spożywczego oraz wielu
innych dziedzin życia gospodarczego i społecznego korzystających z surowców
pozyskiwanych z produkcji rolniczej i rybołówstwa, a także funkcjonowania
obszarów wiejskich uzależniony jest od racjonalnego, zgodnego z celami
gospodarczymi i społecznymi inwestowania w naukę i badania. Spójność
realizowanych polityk, a także logiczne inwestowanie pieniędzy przeznaczanych
z budżetu państwa, czy środków pozabudżetowych na badania, rozwój i transfer
wiedzy, zawsze przynosiło i przynosić będzie korzyści zarówno gospodarcze jak
i społeczne.
Rozwiązaniem pozwalającym na właściwy rozwój sektora rolnożywnościowego jest funkcjonowanie skutecznego przepływu wiedzy i informacji
miedzy wszystkimi uczestnikami systemu wspomagającego ich transfer
i komercjalizację. Szczególną rolę w tym rozwiązaniu spełniać powinny instytucje
odpowiedzialne za realizacje badań naukowych, instytucje systemu doradztwa
rolniczego, a także instytucje kształtujące politykę rolną, naukowo-badawczą oraz
politykę informacyjną i innowacyjną.

Zaplecze naukowo-badawcze nauk rolniczych i pokrewnych
W Polsce mimo znacznych osiągnięć zaplecza naukowo-badawczego nauk
rolniczych i pokrewnych konieczne są działania na rzecz poprawy efektywności
wsparcia wynikami badań zarówno sektora rolno-żywnościowego jak i obszarów
wiejskich. Kluczowym zadaniem dla poprawy efektywności tych działań jest
wprowadzenie całkowicie nowego podejścia do sposobu współpracy zaplecza
naukowo-badawczego z instytucjami transferu wiedzy. Konieczność tych zmian
43

Opracowano na podstawie monografii Chyłek E.K.(2012) „Uwarunkowania innowacyjnego
rozwoju sektora rolno-żywnościowego i obszarów wiejskich w ramach polityki rolnej” ss. 279 .
Chyłek E.K., Warszawa 2012.
∗
Prof. dr hab. Eugeniusz Karol Chyłek; Przedstawiciel RP w Stałym Komitecie ds. Badań
w Rolnictwie przy Komisji Europejskiej - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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wynika między innymi z faktu, że w dalszym ciągu pracownicy nauki, instytucje
naukowe i jednostki doradztwa rolniczego działają w warunkach rozproszenia
nadzoru nad ich funkcjonowaniem. Rozproszony nadzór administracji rządowej
i Polskiej Akademii Nauk nad zapleczem naukowo-badawczym (rysunek 1)
prowadzi do braku spójności realizowanych badań, a także daleki jest od realizacji
oczekiwań Ministra odpowiedzialnego za realizację polityki rolnej. Istniejące
struktury podziału w zapleczu naukowo-badawczym, powodują, że tylko niewielka
grupa jednostek naukowych, prowadzących badania w obszarze rolnictwa, rynków
rolnych, rybołówstwa i rozwoju wsi jest nadzorowana przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi.
Rysunek 1. Struktura organizacyjna nadzoru nad działalnością statutową jednostek
zaplecza naukowo-badawczego w zakresie rolnictwa, rynków rolnych, rybołóstwa
i rozwoju wsi oraz zasad budżetowego finansowania nauki.

Źródło: Opracowanie własne, „Rolnictwo i Gospodarka Żywnościowa w Polsce (2011)”,
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W obecnym stanie prawnym (Rozporządzenie RM z maja 2006 roku
w sprawie utworzenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego /Dz.U. Nr 76,
poz. 533/, oraz rozporządzenie RM z maja 2006 roku w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego /Dz.U. Nr 76, poz.
540/), Minister właściwy do spraw nauki posiada pełne uprawnienia nie tylko
w zakresie tworzenia polityki naukowej i naukowo-technicznej oraz koordynacji
działalności naukowej i badawczo-rozwojowej, ale przede wszystkim podejmuje
decyzje o przyznawaniu środków finansowych na działalność badawczą z budżetu
państwa (rysunek 1).
Specyfika nauk rolniczych, jaką jest ich interdyscyplinarność wyrażająca
się bazowaniem na podstawach wiedzy szerokiej gamy dyscyplin naukowych,
powinna być wykorzystywana przy opracowywaniu przyjaznych dla środowiska,
a jednocześnie racjonalnie ekonomicznych technologii produkcji oraz poprawy
warunków życia na obszarach wiejskich. Nauki rolnicze powinny wspierać
przygotowanie rolnictwa na prognozowane zmiany wynikające zarówno
z procesów globalizacji, jak i przewidywanych zmian klimatu. Efektywne
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wykorzystywanie osiągnięć nauki i innowacyjności nie jest mocną stroną
w polskim modelu badań i transferu wiedzy. Zagadnienia te nie zajmowały
należnego miejsca w opracowywanych programach zarówno polityki naukowej,
naukowo-technicznej, innowacyjnej jak i polityk gospodarczych, w tym także
polityki rolnej. Istniejące struktury instytucjonalne i organizacyjne badań
naukowych oraz słabo zorganizowane struktury odbiorców wyników badań i ich
znikome zainteresowanie finansowym udziałem w realizacji badań, stwarzały
i nadal stwarzają poważne bariery rozwoju.
Analizując złożone zjawisko transferu wyników badań do praktyki i wdrażania
innowacji w sektorze rolno-spożywczym i na obszarach wiejskich uznać można, że
do najważniejszych barier w obszarze polityki, które decydują o innowacjach
zaliczyć należy istniejące uwarunkowania związane z:
 brakiem synchronizacji polityki naukowej i naukowo-technicznej
z polityką rolną;
 brakiem wyznaczenia priorytetowych obszarów działalności gospodarczej
i społecznej państwa w sektorze rolno-spożywczym i na obszarach
wiejskich;
 brakiem rozwiązań politycznych na rzecz innowacyjności oraz
intensyfikacji wdrożeń.
Bariery transferu rozwiązań innowacyjnych występują również po stronie
odbiorców wyników badań. Ich wyeliminowanie powinno przyspieszyć i udrożnić
proces wdrażania innowacji.
Do najistotniejszych barier w tym obszarze zaliczyć należy między innymi:
 brak wiedzy merytorycznej w społeczeństwie o wartości opracowań
naukowych;
 niski poziom wiedzy z zakresu nowoczesnych i konkurencyjnych metod
produkcji;
 niedobór własnych środków finansowych;
 wysokie koszty kredytu inwestycyjnego i niechęć do korzystania z tej
formy wsparcia przy wdrażaniu innowacji.
Podstawowe bariery występujące w polskim systemie transferu wiedzy
i wdrażania innowacji do praktyki zostały przedstawione na rysunku 2.
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Rysunek 2. Podstawowe bariery w transferze wiedzy z nauki do praktyki.

Źródło: Chyłek E.K. „Uwarunkowania innowacyjnego rozwoju sektora rolnożywnościowego i obszarów wiejskich w ramach polityki rolnej” ss. 27, Warszawa 2012

Znaczącymi w swoim oddziaływaniu barierami we współpracy instytutów
badawczych i środowisk akademickich z doradztwem rolniczym i praktyką są
bariery finansowe i fiskalne, których istnienie odbiera chęć współpracy z nauką
i wdrażanie rozwiązań innowacyjnych. Ta sytuacja, zwłaszcza przy istniejącym
rozproszeniu odbiorców wyników badań, powoduje kumulacje tych barier
w procesach wykorzystywania wyników badań w praktyce, ograniczając w ten
sposób warunki do kreowania innowacji i konkurencyjności polskiego sektora
rolnego, w porównaniu do rozwiniętych systemów gospodarczych.
Obecnie w warunkach funkcjonowania rozwiązań wynikających ze
Wspólnej Polityki Rolnej oraz działań proponowanych przez Światową
Organizację Handlu oraz strategię Europa 2020 cały sektor rolno-spożywczy
i obszary wiejskie wymagają intensywnego wsparcia ze strony nauki.
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Struktury doradztwa rolniczego
Struktura doradztwa rolniczego w Polsce, powiązana z obecnie
obowiązującymi przepisami Unii Europejskiej, ma charakter publiczno-prywatny,
co obrazuje rysunek 3.
Rysunek 3. Organizacja struktur doradztwa rolniczego w Polsce.

Źródło: Chyłek E.K. „Uwarunkowania innowacyjnego rozwoju sektora rolnożywnościowego i obszarów wiejskich w ramach polityki rolnej” ss. 279,Warszawa 2012

Jego podstawę stanowią ośrodki doradztwa rolniczego, funkcjonujące na
podstawie ustawy z 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego44. Instytucje te
obecnie podlegają sejmikom wojewódzkim. Posiadają osobowość prawną, więc
mogą samodzielnie prowadzić gospodarkę finansową i świadczyć odpłatne usługi
doradcze. W 16 wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego zatrudnionych jest
łącznie ok. 4,5 tys. osób.
Usługi doradcze mogą świadczyć również izby rolnicze, działające na
podstawie ustawy z 1995 roku o izbach rolniczych45. Ponadto, usługi doradcze,
mogą świadczyć również prywatne podmioty doradcze pod warunkiem posiadania
przez nie akredytacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Akredytacja prowadzona
jest w dwóch kategoriach: doradztwa rolniczego i doradztwa leśnego. Obecnie
(stan na 28 lutego 2013 r.) wpisane na listę są 173 prywatne „rolnicze” podmioty
akredytowane i 271 tzw. „leśnych” (nadleśnictwa Lasów Państwowych).
W ramach struktur doradztwa rolniczego wyznaczona jest jedna instytucja
– Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie – odpowiedzialna za szkolenie
doradców, prowadzenie list doradców uprawnionych do doradzania,
opracowywanie metodyki świadczenia usług doradczych oraz kontrolę
akredytowanych podmiotów doradczych. Warunkiem uzyskania wpisu na list
44

45

Ustawa z 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz.U. z 2004 r. Nr 251, poz. 2507 z późn.
zmianami)
Ustawa z 1995 roku o izbach rolniczych (Dz.U. z 1996 r. Nr 1, poz. 3, z późn. zm.)
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uprawnionych doradców jest posiadanie wyższego wykształcenia w zakresie
rolnictwa lub kierunków pokrewnych, odbycie przeszkolenia podstawowego
i zdanie
egzaminu
oraz
systematyczne
uczestnictwo
w szkoleniach
uzupełniających.
Zasoby kadrowe jednostek doradztwa rolniczego w części nie spełniają
wymagań, jakie powinny być wartością tej grupy zawodowej. Dostęp do
infrastruktury technicznej oraz dostępność do narzędzi nowoczesnego
komunikowania się, również nie spełnia wszystkich oczekiwań doradców,
zwłaszcza działających w terenie. System finansowania jest niejasny i stopniowo
ograniczane są środki na działalność w jednostkach doradztwa rolniczego. Fakt
braku wpływu przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na skalę finansowania
jednostek doradztwa rolniczego, należy uznać za rozwiązanie zwiększające barierę
efektywnego oddziaływania ministra odpowiedzialnego za realizację WPR na
zakres realizacji zadań doradztwa na rzecz rolników i innych beneficjentów usług
doradczych. Stan prawny również nie spełnia standardów zadawalających nie tylko
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz terytorialną administrację
samorządową, ale także Samorząd Zawodowy Izb Rolniczych i beneficjentów
usług doradczych. Przy zmianach systemu finansowania i stosowanych kryteriach
oceny działalności instytutów badawczych (dawniej jbr) oraz pozostałych
jednostek zaplecza badawczo-naukowego dla nauk rolniczych i pokrewnych,
transfer wiedzy do praktyki rolniczej stał się jeszcze trudniejszy. Ten stan wraz ze
sposobem realizacji polityki naukowej, zwłaszcza w odniesieniu do priorytetów
krajowej polityki rolnej, tworzy barierę trudną do pokonania przez aktualnie
działające doradztwo rolnicze. Praktycznie jedynym czynnikiem, który
zdecydowanie ułatwia realizację działań jednostek doradztwa rolniczego jest WPR.
Rozwiązania proponowane, w WPR, przy wsparciu finansowym z funduszy
strukturalnych, w tym zwłaszcza Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich, stanowią dużą wartość dla podwyższenia jakości
i zakresu świadczonych usług doradczych.
W odniesieniu do struktur doradztwa rolniczego zbyt często, zwłaszcza
w kwestiach sposobu realizacji zadań statutowych, a także w zakresie obsadzania
stanowisk kierowniczych jednostek doradztwa rolniczego, podejmowane są
decyzje nie mające związku ze specyfiką działalności doradczej. Dodatkowym
utrudnieniem dla właściwych relacji współpracy między nauką, a doradztwem jest
występująca niepewność zabezpieczenia finansowego działalności statutowej
zarówno jednostek naukowo-badawczych jak i jednostek doradztwa rolniczego.
Aktualny stan prawny nie ułatwia realizacji współpracy instytutów
badawczych i środowisk akademickich z publicznymi jednostkami doradztwa
rolniczego. Potrzeba zmian wynika również z faktu, że obowiązujące regulacje
unijne, w tym zwłaszcza dotyczące funkcjonowania systemu doradztwa rolniczego
(Farm Advisory System - FAS) jak i spodziewane rozwiązania we Wspólnej
Polityce Rolnej na lata 2014-2020 nakładają na administrację państw
członkowskich wymóg zapewniania rolnikom właściwego dostępu do doradztwa
rolniczego i innowacyjnego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Również
planowane działania w ramach programu strategii Europa 2020, a także
w inicjatywie przewodniej (flagship initiatives) Unii innowacji oraz programie
Horyzont 2020 wskazują na konieczność takiego dostosowania przepisów
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krajowych, by w maksymalnym stopniu ułatwić realizację poprawy
konkurencyjności poprzez wdrożenie rozwiązań Europejskiego Partnerstwa
Innowacyjnego (European Innovetoin Partnership -EIP). Rozwijanie partnerstw na
rzecz wdrażania innowacji w ramach EIP między zapleczem naukowo-badawczym
(instytutami naukowymi, instytutami badawczymi i szkołami wyższymi),
instytucjami wspierającymi transfer wiedzy, w tym publicznymi jednostkami
doradztwa rolniczego oraz rolnikami - beneficjentami transferu wiedzy zapewnić
powinno:
 wzmacnianie interakcji między beneficjentami - rolnikami, a środowiskiem
naukowym i doradczym;
 usprawnienie rozpowszechniania wyników badań i rozwiązań
innowacyjnych;
 realizację interdyscyplinarnych projektów i działań;
 usprawnianie uczestnictwa zwłaszcza mikro i małych przedsiębiorstw
w transferze wiedzy;
 efektywne korzystanie ze struktur integracji poziomej (grup
producenckich, zrzeszeń branżowych, spółdzielni produkcyjnych),
a także platform technologicznych i klastrów w zakresie powstających
rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych;
 upowszechnienie systemu wsparcia na rzecz rozwiązań innowacyjnych;
 osiąganie dalszych postępów w upraszczaniu i wydajnym zarządzaniu
funduszami przeznaczonymi na badania, rozwój i transfer wiedzy.

Współpraca nauki i doradztwa na rzecz innowacji
Procesy innowacje to efekt współpracy i interakcji między ludźmi
i organizacjami, a ich otoczeniem. Innowacja, to zespół czynności lub/i procedur,
jakie są lub mogą być wprowadzone w odniesieniu do techniki, technologii,
procesów, logistyki zarządzania i organizacji działalności produkcyjnej czy
usługowej. W tych działaniach niezbędny jest udział zaplecza naukowobadawczego, instytucji transferu wiedzy (w tym jednostek doradztwa rolniczego)
oraz podmiotów gospodarczych, w których innowacje te są wdrażane.
Niestety polski potencjał innowacyjny niezbędny do budowania
gospodarki bazującej na wiedzy na tle średniej krajów Unii Europejskiej prezentuje
się bardzo niekorzystnie. Potwierdza to raport Komisji Europejskiej European
Innovation Scoreboard 200846, opublikowany w styczniu 2009 roku. Przedstawia
on informacje na temat stanu innowacyjności krajów członkowskich Unii oraz
wybranych państw spoza Wspólnoty. Za pomocą syntetycznego wskaźnika
innowacyjności Summary Innovation Index (SII)47 dokonuje porównania
46

European Innovation Scoreboard, 2008.
Złożony wskaźnik innowacyjności (SII) jest stworzony na podstawie 29 wskaźników cząstkowych
mierzących czynniki stymulujące wzrost poziomu innowacyjności oraz pozwalających stwierdzić,
jakie są efekty działań proinnowacyjnych. Dotyczą one 3 obszarów: motory innowacji (zasoby
ludzkie oraz finansowanie i wsparcie innowacji), aktywność firm w procesach innowacyjnych
(inwestycje w B+R, powiązania i przedsiębiorczość, własność intelektualna), rezultaty działań
47
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innowacyjności krajów UE i dzieli je na grupy [European Innovation Scoreboard
2008-2009]. Polska ze wskaźnikiem SII równym 0,305 (w skali od 0 do 1)
przynależy do krajów nieinnowacyjnych i zaliczana jest do grupy „doganiających”,
czyli catching up. W 2008 roku nasz kraj zajął w rankingu EIS pozycję za Maltą,
Węgrami i Słowacją. Gorszy wynik od Polski spośród państw unijnych posiadają
jedynie: Litwa, Rumunia, Łotwa i Bułgaria. Średnia wskaźnika SII dla UE 27
w 2008 r. wynosiła 0,475. „Liderzy innowacji” charakteryzują się najwyższym
wskaźnikiem syntetycznym innowacyjności – osiąga on wielkości znacznie
powyżej średniej. Wśród nich znajdują się kraje najbardziej zaawansowane
w budowaniu „Gospodarki opartej na wiedzy” (GOW), tzn. Szwecja (0,637),
Finlandia (0,61), Niemcy (0,581), Dania (0,570) i Wielka Brytania (0,547).
Podobnie źle oceniany jest w Polsce wskaźnik indeksu B, który mówi
o tym, ile pieniędzy z jednego dolara zainwestowanego w badania i rozwój można
odzyskać w formie ulg podatkowych w danym kraju.
Na 30 sklasyfikowanych państw.
Zgodnie z danymi zaktualizowanymi w lutym 2013 roku:
 Francja - można odzyskać - 43 centy
 Portugalia
- 41 centów
 Hiszpania
- 45 centów
 Czechy
- 27 centów
 Węgry
- 22 centy
 Polska - trzeba dopłacić - 2 centy (co daje Polsce 3 miejsce od końca).
Przywołane dane wskazują, że w Polsce występują liczne i znaczne w skali
swojego oddziaływania bariery wdrażania rozwiązań innowacyjnych oraz
warunków współpracy zaplecza naukowo-badawczego z praktyką. Występujące
bariery w efektywnym transferze wiedzy nakładają się na ogólny, niestety nie
najlepszy obraz współpracy świata nauki z beneficjentami ich działalności.
Polscy producenci rolni i przedsiębiorcy sektora rolno-żywnościowego
napotykają we wdrażaniu innowacyjnych technologii oraz podnoszeniu, jakości
i konkurencyjności ich wyrobów dodatkowe liczne bariery. Poza wyżej
wymienionymi barierami i brakiem środków na współfinansowanie prac
badawczo-rozwojowych, mają oni utrudniony dostęp do informacji niezbędnych do
podejmowania racjonalnych decyzji w sprawach rozwoju i inwestycji. Wynika to
z faktu, że większość podmiotów zajmujących się produkcją i przetwarzaniem
surowców przemysłu spożywczego należy do mikro- i małych przedsiębiorstw.
Zgodnie z definicją przyjętą w Unii Europejskiej, w krajowym sektorze rolnożywnościowym występują tylko nieliczne podmioty, które zaliczyć można do
grupy średnich przedsiębiorstw. Ten stan organizacyjny powoduje, że mikroi małe przedsiębiorstwa poza brakiem środków na prowadzenie badań i wdrażania
nowych technologii, zazwyczaj nie dysponują wyspecjalizowaną kadrą
innowacyjnych (liczba i udział innowacyjnych MSP, efekty ekonomiczne, np. zatrudnienie, wielkość
sprzedaży wyrobów nowych). Szerzej na temat metodologii SII w: European Innovation Scoreboard
2008-2009, s. 5-7.

161

technologów i managerów, którzy mogliby wspierać działalność innowacyjną
zarówno w zakresie technologii, jak i technikach zarządzania i marketingu.
Rozwiązania systemowe, sprzyjające innowacjom, powinny generować
efekty synergii między różnymi instrumentami, takimi jak doradztwo, szkolenia,
przekazywanie informacji, usługi upowszechniania wiedzy rolniczej i badania,
przy uwzględnieniu specyfiki poszczególnych instrumentów i jednoczesnym
zintegrowaniu ich w logicznym ciągu zdarzeń. Uwzględniając istniejące
uwarunkowania udziału nauki i doradztwa w procesach innowacyjnych
w rolnictwie, przemyśle spożywczym i na obszarach wiejskich stwierdzić należy,
że konieczne jest podjęcie zdecydowanych działań naprawczych na wszystkich
poziomach decyzyjnych administracji państwowej i samorządowej oraz
w instytucjach stanowiących poszczególne ogniwa transferu wiedzy. Konieczna
jest zmiana sposobu podejścia do procesów innowacyjnych zarówno wśród
twórców jak i odbiorców innowacji.
Na poziomie administracji państwowej i samorządowej powinny być:
 opracowane i wdrożone do praktyki trwałe i jednoznaczne rozwiązania
legislacyjne gwarantujące stabilność systemową tworzenia i wdrażania
innowacji;
 opracowane i wdrożone trwałe, powiązane z polityką rolną rozwiązania
gwarantujące stabilność systemu doradztwa rolniczego;
 zarówno twórców jak i beneficjentów rozwiązań innowacyjnych do ich
przygotowywania i stosowania w procesach produkcyjnych oraz
w usługach;
 wprowadzone systemowe rozwiązania dostosowujące przepisy istniejących
ustaw do realnych rozwiązań, które skłoniłyby działających w Polsce
przedsiębiorców,
w
tym
również
działających
w
skali
mikroprzedsiębiorstw rolników, do większego angażowania się w prace
badawczo-rozwojowe, których wyniki będą znajdować konkretne
zastosowania komercyjne.
Istniejąca w Polsce gospodarka rynkowa wymusza, zwłaszcza wobec
procesów globalizacji, konieczność poszukiwania rozwiązań efektywnego systemu
transferu wiedzy. Współpraca nauki z praktyką, to nie tylko sprawa „dobrych chęci
współpracy” placówek naukowo-badawczych z odbiorcami wyników badań, ale
konieczność budowy systemu zapewniającego z jednej strony zabezpieczenie dóbr
własności intelektualnej, a z drugiej ułatwiony dostęp do najnowszych wyników
badań. Uwzględniając zalecenia unijne wskazujące na opracowanie w krajach
członkowskich rozwiązań poprawiających transfer wiedzy zasadnym byłoby
utworzenie „Centrum Transferu Wiedzy”(CTW). CTW usytuowane przy Centrum
Doradztwa Rolniczego byłoby jednostką skupiającą zbiór informacji z zaplecza
naukowo-badawczego nauk rolniczych i pokrewnych oraz z innych podmiotów
działających na rzecz badań naukowych i prac rozwojowych, rozwoju innowacji
i wdrożeń. W szczególności do zadań Centrum Transferu Wiedzy należeć
powinno:
 prowadzenie działań promocyjnych, zapewniające stałość i ciągłość
wdrożeń wyników badań do praktyki gospodarczej i ich komercjalizację
na rynku produktów lub usług,
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 wspieranie działań zapewniających koncentrację potencjału naukowego
i wdrożeniowego umożliwiającego prowadzenie dużych projektów
naukowych i rozwojowych, poprawiających konkurencyjność polskiego
zaplecza B+R i polskiej gospodarki, w tym przede wszystkim sektora
rolno-spożywczego,
 ocena zapotrzebowania na nowe technologie, produkty, usługi w danym
regionie lub / i kraju oraz możliwości zaspokojenia tych potrzeb przy
udziale krajowego potencjału badawczego,
 ocena możliwości wdrożeń nowych technologii, produktów i usług poprzez
budowę instrumentów współpracy pomiędzy partnerami i inicjację prac
wdrożeniowych,
 współudział w realizacji wdrożeń w ramach programów krajowych
i europejskich oraz prac dofinansowywanych z funduszy strukturalnych,
 prowadzenie działań wspomagających powstawanie przedsiębiorstw
innowacyjnych,
 wspieranie badań naukowych i prac rozwojowych będących podstawą
innowacji technologicznych i innych, a także upowszechnia i promocji
wyników tych działań,
 prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej, eksperckiej
i doradczej.
CTW powinno być strukturą otwartą. Oznacza to, że mogą do niego
przystępować nowi uczestnicy na podstawie odpowiednich regulacji zawartych
w umowie dwustronnej. CTW na podstawie zawartych umów pomiędzy jego
członkami, zobowiązane powinno być do prowadzenia działalności o charakterze
interdyscyplinarnym służącym wdrażaniu i komercjalizacji nowych rozwiązań
innowacyjnych w sektorze rolno-spożywczym i na obszarach wiejskich, co
w konsekwencji powinno umożliwić efektywną realizację transferu wyników
badań do praktyki i interaktywne powiązanie nauki z praktyką przy udziale
doradztwa rolniczego co obrazuje rysunek 4.
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Rysunek 4. Relacje powiązań obszaru badań z praktyką

Źródło: Chyłek E.K. [2012] „Uwarunkowania innowacyjnego rozwoju sektora rolnożywnościowego i obszarów wiejskich w ramach polityki rolnej” ss. 279, Warszawa

Wykorzystanie CTW jako bazy dla budowy Interaktywnego Portalu
Internetowego dla sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich wydaje się być
rozwiązaniem możliwym do realizacji i korzystnym dla poprawy relacji między
beneficjentami informacji, a przedstawicielami środowiska naukowego.
Zmniejszenie istniejącego dystansu rozwojowego Polski wobec najlepiej
rozwiniętych państw Unii możliwe jest przy zapewnieniu tempa wzrostu PKB
w Polsce, wyprzedzającego tempo jego wzrostu w innych krajach UE.
Społeczeństwo i gospodarka Polski skorzystają ze wspólnego rynku tylko wtedy,
gdy zrealizowane zostaną działania na rzecz rozwoju i innowacji w odniesieniu do
strategicznie ważnych obszarów gospodarczych oraz priorytetowych technologii.
Ta teza jest słuszna przy założeniu istnienia trwałego związku konkurencyjności
z działalnością badawczo-rozwojową. Przyjąć również można, że dobro zarówno
jednostek, jak i całej społeczności zależy, od jakości i trafności badań i rozwoju
technologii. Potrzebna jest, więc nowoczesna polityka innowacyjnego rozwoju
oraz logiczne powiązanie istniejących struktur stanowiących podstawowy warunek
strategicznego programowania rozwoju społeczno-gospodarczego kraju przy
racjonalnym wykorzystaniu przeznaczonych dla Polski środków z Unii
Europejskiej, a tym samym szans wynikających z członkostwa Polski w Unii.
Rozwiązaniem zbliżonym do właściwego modelu integracji i spójności
realizowanych polityk i działań na rzecz beneficjentów usług doradczych
w rolnictwie i na obszarach wiejskich, jest rozwiązanie, zaprezentowane na
schemacie przedstawionym na rysunku 5.
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Rysunek 5. Powiązania instytucji wspierających beneficjentów usług doradczych
w rolnictwie i na obszarach wiejskich

Źródło: Chyłek E.K. [2012] „Uwarunkowania innowacyjnego rozwoju sektora rolnożywnościowego i obszarów wiejskich w ramach polityki rolnej” ss. 279, Warszawa

Zaproponowane rozwiązanie uwzględniające istniejący kompetencyjny
stan prawny dysponowania środkami finansowymi na badania naukowe, przy
wprowadzeniu znaczącego wpływu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na
kształtowanie priorytetów polityki naukowej w zakresie nauk rolniczych
i pokrewnych zapewniłoby podstawowe standardy integracji polityki naukowej
z polityką rolną. Ta sytuacja wpłynęłaby na spełnienie oczekiwań zarówno
administracji odpowiedzialnej za realizację polityki rolnej, jak i instytucji systemu
doradztwa rolniczego (FAS), Samorządu Zawodowego Izb Rolniczych, a także
beneficjentów usług doradczych. Przy racjonalnym finansowaniu priorytetów
badawczych, zgodnych z celami polityki rolnej, transfer wiedzy do praktyki
rolniczej stałby się bardziej efektywny. To rozwiązanie wraz z poprawą
efektywności współpracy instytucji zaplecza naukowo-badawczego z obszaru nauk
rolniczych i pokrewnych z jednostkami doradztwa rolniczego oraz budową
Zintegrowanego Interaktywnego Systemu Elektronicznego Doradztwa Rolniczego
(ZISEDR) stanowiłoby warunki do realizacji budowy Systemu Doradztwa
Rolniczego (Farm Advisory System – FAS) w Polsce i zadań wyznaczonych
w ramach WPR. Dobrze, a co najważniejsze trwale zbudowany System Doradztwa
Rolniczego powinien służyć rolnikom, dostarczając im szerokiego wachlarzu
usług, a także administracji odpowiedzialnej za sposób realizacji polityki rolnej.
Wspomniane powyżej zasady finansowania nauki w Polsce oraz stan
strukturalny instytucji transferu wiedzy wpływają na obniżenie efektywności
przekazu informacji z nauki do praktyki rolniczej, a tym samym poprawienia
efektywności innowacyjnej w gospodarstwach rolnych. Struktura agrarna
i nadmierne rozdrobnienie gospodarstw rolnych powoduje, że procesy innowacyjne
w rolnictwie zachodzą w powolnym tempie i pozostają w znacznej mierze
niedostępne dla niewielkich (mikro i małych), słabszych ekonomicznie
gospodarstw rolnych, których właścicielami są bardzo często rolnicy o nie
najwyższych kwalifikacjach zawodowych. Ten stan rzeczy w sposób jednoznaczny
wskazuje jak ważnym procesem jest integracja realizowanych polityk, w tym
zwłaszcza polityk wpływających na funkcjonowanie nauki, oświaty i innowacji,
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czyli trójkąta wiedzy wspierającego transfer wiedzy, doradztwo i politykę rolną.
Uzasadnieniem dla tej integracji są uwarunkowania przedstawione na rysunku 6.
Rysunek 6. Uwarunkowania integracji polityk trójkąta wiedzy na rzecz polityki rolnej.

Źródło: Chyłek E.K. [2012] „Uwarunkowania innowacyjnego rozwoju sektora rolnożywnościowego i obszarów wiejskich w ramach polityki rolnej” ss. 279, Warszawa

Integracja polityk i celów zmierzających do poprawy efektów współpracy
instytucji otoczenia sektora rolno-żywnościowego i obszarów wiejskich w Polsce
jest możliwa mimo występowania pewnych barier. Powiązania instytucjonalne,
finansowe i merytoryczne kluczowych podmiotów odpowiedzialnych za transfer
wiedzy z nauki do praktyki działających w Polsce na rzecz rolnictwa i obszarów
wiejskich obrazuje rysunek 7.
Rysunek 7. Schemat powiązań instytucjonalnych i finansowych na rzecz rozwoju
rolnictwa i obszarów wiejskich.

Źródło: Chyłek E.K. [2012] „Uwarunkowania innowacyjnego rozwoju sektora rolnożywnościowego i obszarów wiejskich w ramach polityki rolnej” ss. 279, Warszawa

Schemat powiązań i oddziaływania poszczególnych podmiotów na
wykorzystanie środków finansowych, zarówno unijnych jak i krajowych,
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wskazuje, że urząd Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie ma wpływu na zakres
badań naukowych wspieranych środkami finansowymi zarówno pochodzącymi
z Programów Ramowych Unii Europejskiej jak i z budżetu krajowego (strzałki
koloru niebieskiego i czerwonego skierowane do zaplecza naukowo-badawczego).
W tym zakresie uprzywilejowaną pozycję ma Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego. Zdecydowanie lepszą pozycję, ma urząd Ministra Rolnictwa,
w zakresie wpływu na sposób wykorzystania środków zarówno krajowych jak
i unijnych (strzałki koloru niebieskiego i żółtego skierowane do MRiRW i CDR) na
działania związane z realizacją zadań wykonywanych przez jednostki doradztwa
rolniczego, w tym zwłaszcza przez podległe Centrum Doradztwa Rolniczego.
Znaczącym utrudnieniem wykorzystania wojewódzkich jednostek doradztwa
rolniczego do realizacji działań związanych z celami WPR i krajowej polityki
w obszarze sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich, jest brak
merytorycznej podległości tych struktur Ministrowi Rolnictwa. Minister Rolnictwa
może zlecić jednostkom doradztwa rolniczego (strzałka koloru białego) wykonanie
zadań ważnych z punktu widzenia realizowanej przez siebie polityki, ale
zobowiązany jest za ich realizację zapłacić, co przy bardzo ograniczonym budżecie
powoduje, że nie może on w pełni wykorzystać potencjału tych jednostek.
W aktualnym stanie finansów budżetu państwa wykorzystanie przez Ministra
Rolnictwa, wojewódzkich struktur terenowych realizowane jest tylko dzięki
środkom Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
(EFRROW).
Mimo tych trudności MRiRW stara się rozwijać współpracę na rzecz
sektora rolno-żywnościowego i obszarów wiejskich z zapleczem naukowobadawczym i jednostkami doradztwa rolniczego. Dotychczasowe światowe
doświadczenia wskazują, że inwestycje w naukę, transfer wiedzy i doradztwo
zmniejszają koszty produkcji żywności, co skutkuje obniżeniem cen żywności dla
konsumentów i umożliwia rolnikom lepsze konkurowanie na rynku światowym,
a także prowadzi do zmian w systemach produkcji, w tym zwłaszcza zespołowych
jego form z wykorzystaniem grup producenckich i spółdzielczości

Podsumowanie i wnioski
1.

Uwzględniając możliwości jakie powstać mogą dla poprawy rozwoju
gospodarczego kraju przy racjonalnym wykorzystaniu rozwiązań
innowacyjnych, konieczne są działania na rzecz poprawy warunków transferu
wiedzy. Wprowadzenie rozwiązań prawnych i ekonomicznych, zachęcających
do
aktywnego
udziału
podmiotów
gospodarczych
w tworzeniu
i wykorzystywaniu innowacji w praktyce sektora rolno-żywnościowego,
z wykorzystaniem instytucji trójkąta wiedzy wspieranych systemem doradztwa
rolniczego jest konieczne. Realizacja WPR bazuje na fundamentach dobrej
edukacji, nauce i badaniach wspierających wdrażanie oczekiwanych rozwiązań
innowacyjnych oraz doradztwie ułatwiającym transfer wiedzy. Jednak bez
stosownych ułatwień proceduralnych w działalności gospodarczej, a także
finansowych, w tym zwłaszcza fiskalnych, polskie rolnictwo i przemysł
spożywczy, będą traciły dystans w stosunku do krajów Europy Zachodniej.
Poszukiwanie nowych podstaw przewagi konkurencyjnej dla polskich firm
i produktów staje się coraz trudniejszym wyzwaniem dla nauki.
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Dotychczasowe podstawy konkurencyjności cenowej polskiego rolnictwa
szybko tracą na znaczeniu. Realizacja WPR przy zwiększających się w Polsce
kosztach pracy, cenach ziemi i energii oraz niekorzystnych wskaźnikach
struktury polskiego rolnictwa, będą hamowały poprawę konkurencyjności nie
tylko wobec partnerów unijnych, ale także wobec rolnictwa światowego.
2.
Koniecznym, więc jest wprowadzenie do systemu poprawy
konkurencyjności w działalności gospodarczej rozwiązań tworzących cykl
logicznych procesów decyzyjnych i działań umożliwiających aktywne
włączanie się do tego procesu przedstawicieli trzech kluczowych struktur –
nauki, doradztwa i beneficjentów (przedsiębiorców).
3.
Aktualny stan i możliwości efektywnej współpracy systemu doradztwa
rolniczego (Farm Advisory System FAS) ze środowiskiem naukowym,
z beneficjentami usług doradczych, w tym również przedstawicielami biznesu
wskazuje na występowanie w naszym systemie licznych barier utrudniających
efektywny transfer wiedzy z nauki do praktyki. Bariery te występują zarówno
po stronie nauki, gdzie środowisko naukowe, przy aktualnych kryteriach oceny
swojej pracy, stosowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
nie stawia sobie, jako priorytetu wdrażania wyników swoich badań do
praktyki, jak i struktur transferu wiedzy oraz beneficjentów rozwiązań
innowacyjnych.
4.
Na podstawie przeprowadzonej analizy i oceny istniejącego stanu
uwarunkowań innowacyjnego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, można
sformułować następujące wnioski i zalecenia:
− w Polsce nie ma dotychczas dobrze funkcjonującego systemu koordynacji
badań rolniczych oraz transferu wiedzy i informacji rolniczej;
− brak zarówno formalnych jak i faktycznych powiązań instytucji
działających w obszarach know-haw uniemożliwia współdziałanie oraz
funkcjonowanie ich jako systemu;
− zaplecze naukowo-badawcze nauk rolniczych i pokrewnych nie w pełni
wykorzystuje swój potencjał intelektualny w procesie wprowadzania do
praktyki
rozwiązań
innowacyjnych
wspierających
poprawę
konkurencyjności sektora rolno-żywnościowego i obszarów wiejskich;
− system finansowania zaplecza naukowo-badawczego nauk rolniczych
i pokrewnych nie sprzyja transferowi wiedzy do praktyki rolniczej;
− w niedostatecznym stopniu zapewnia warunki upowszechniania wiedzy
i informacji na rzecz praktyki, preferując publikacje w czasopismach
o wysokim wskaźniku „miary oddziaływania” i prestiżu wśród czasopism
naukowych, ustalanym przez Instytut Filadelfijski (Institute of Scientific
Information).
5.

Konieczne jest podjęcie zdecydowanych działań politycznych, by na
poszczególnych etapach tworzenia budżetu państwa warunki finansowania
badań w Polsce zgodne były z deklaracjami i zobowiązaniami wobec Komisji
Europejskiej i założeniami strategii Europa 2020, w tym także by finansowanie
badań naukowych trwale powiązane zostało z upowszechnianiem wyników
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badań i ich wdrażaniem do praktyki.
W odniesieniu do działalności struktur doradztwa rolniczego, konieczne jest
wprowadzenie rozwiązań, by:
− doradztwo rolnicze realizowane w jednostkach doradztwa rolniczego
finansowane było z części 33 budżetu państwa będącej w dyspozycji
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach dotacji celowej, co
gwarantowałoby realizacje działań zgodnych z priorytetami polityki rolnej
państwa, realizowanej z uwzględnieniem przyjętych zasad WPR;
− Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie pod nową nazwą np.
Krajowe Centrum Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, powinno
odpowiadać za ustanowienie i wprowadzenie w życie jednolitych zasad
i metodyki doradztwa oraz standardów kwalifikacji zawodowych
pracowników doradztwa rolniczego;
− przy Krajowym Centrum Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich
powinno działać Centrum Transferu Wiedzy;
− Centrum Transferu Wiedzy powinno stanowić bazę dla budowy
Interaktywnego Portalu Internetowego dla sektora rolno-spożywczego
i obszarów wiejskich.
6.
Konieczne są też zmiany w polityce fiskalnej, prowadzące do poprawy
warunków zachęcających przedsiębiorców do inwestowania w badania
w rozwój (R&D) i wdrażania rozwiązań innowacyjnych.
7.
Realizacja powyższych wniosków powinna doprowadzić do ułatwienia
działalności wszystkich środowisk, których zakres kompetencji obejmuje
zagadnienia związane z sektorem rolno-żywnościowym. Rozwinięcie,
a w pewnych obszarach wytworzenie trwałych powiązań prawnych
i ekonomicznych podmiotów uczestniczących w działaniach na rzecz
wdrażania wyników badań w sektorze rolno-żywnościowym i na obszarach
wiejskich, przyczyni się do rozwoju w naszym kraju polityki proinnowacyjnej,
a tym samym spowoduje zdecydowaną poprawę pozycji Polski na arenie
międzynarodowej zarówno pod względem gospodarczym, ekonomicznym jak
i społecznym.
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Możliwości transferu wiedzy do praktyki w warunkach Wspólnej
Polityki Rolnej 2014-2020
Paweł Radomski∗
Piotr Moskała∗
Wstęp
Polityka rozwoju obszarów wiejskich, jako element Wspólnej Polityki
Rolnej (WPR), ma za zadanie wspierać: konkurencyjność rolnictwa,
zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych (w tym działania na rzecz
klimatu) oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.
Jednocześnie ma być ściśle powiązana, w szczególności przez włączenie we
Wspólne Ramy Strategiczne i Umowę Partnerską, z polityką spójności
ukierunkowaną na cele strategii Europa 2020 tj. na inteligentny, trwały,
zrównoważony wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu.

Propozycje Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej
2014-2020
Strategicznym celem Unii Europejskiej w ramach Europa 2020 jest
poprawa konkurencyjności Wspólnoty na forum międzynarodowym we wszystkich
obszarach jej działania.
Dla rozwoju obszarów wiejskich określono 6 priorytetów UE:
1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i leśnictwie i na
obszarach wiejskich.
2. Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej
i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych.
3. Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania
ryzykiem w rolnictwie.
4. Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa
i leśnictwa.
5. Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na
gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorze rolnym,
spożywczym i leśnym.
6. Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie
rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.
Jako cele przekrojowe wskazano: innowacyjność, środowisko oraz klimat.
Celem powyższych priorytetów jest stworzenie pomostu między
najnowszymi badaniami i technologiami a rolnikami, przedsiębiorcami i usługami
doradczymi.
∗
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Najważniejszymi instrumentami realizacji celów strategii Europa 2020 są
opracowywane przez państwa członkowskie UE Krajowe Programy Reform oraz
przygotowane przez KE inicjatywy przewodnie (flagship initiatives), realizowane
na poziomie UE oraz państw członkowskich.
Z siedmiu zaproponowanych przez KE inicjatyw przewodnich na
szczególne podkreślenie zasługuje Unia innowacji, która zakłada poprawę
warunków ramowych dla innowacji oraz wykorzystanie innowacji do rozwiązania
najważniejszych problemów społecznych i gospodarczych wskazanych w strategii
Europa 2020. Dokumentem finansowym wspierającym wdrażanie Unii Innowacji
jest Horizon 2020.
W propozycjach Komisji Europejskiej można wyodrębnić cztery elementy,
które mają przyczyniać się do wzrostu znaczenia badań i innowacji w europejskim
rolnictwie:
1. Kontynuacja wsparcia działań proinnowacyjnych w ramach II filara WPR, tj.
inwestycji, rozwoju działalności, współpracy w rozwijaniu nowych produktów,
procesów i technologii w rolnictwie i sektorze spożywczym, jak również
usprawnienie działania systemu usług doradczych dla rolników (rozszerzenie
ich dostępności, zakresu i skuteczności);
2. Stworzenie sieci europejskiego partnerstwa innowacyjnego (EPI) na rzecz
wydajnego i zrównoważonego rolnictwa, wspieranej w ramach II filara WPR;
3. Ustanowienie nagrody za innowacyjną współpracę lokalną na obszarach
wiejskich w ramach II filara WPR (fundusz 30 mln euro);
4. Zwiększenie budżetu na badania w rolnictwie i gospodarce żywnościowej
w ramach nowego programu badań i innowacji (Horizon 2020) do 4,152 mld
euro.
Kłopoty z finansowaniem wdrażania i upowszechniania rezultatów prac
badawczych oraz brak wyraźnego zainteresowania wdrażaniem innowacji
ze strony praktyki, spowodowane często słabą kondycją ekonomiczną podmiotów
gospodarczych w rolnictwie i przetwórstwie rolno-spożywczym, prowadzą do
strat, których nadrobienie będzie trudne, a w wielu przypadkach praktycznie
niemożliwe. Obecna struktura instytucjonalna i organizacyjna oraz skala i warunki
finansowania badań naukowych - stwarzają poważne bariery rozwoju nauk,
ograniczające, w procesie umacniania się gospodarki rynkowej, zdolności do
kreowania innowacji i konkurencyjności polskiej myśli naukowo-technicznej.
Instytuty badawcze są znaczącą strukturą instytucjonalnego systemu,
w którym realizowane są badania, w tym zwłaszcza aplikacyjne, które decydują
o poziomie innowacyjności polskiej gospodarki. Ich finansowanie bazuje zarówno
na środkach budżetowych, których podział jest konsekwencją przyjętych założeń
w sferze poszczególnych rodzajów polityki państwa jak i środkach
pozabudżetowych.
W Polsce badania w obszarze rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych
realizuje:
 12 instytutów badawczych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju
Wsi;
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 9 instytutów badawczych podległych ministrom: gospodarki, środowiska
i zdrowia;
 47 wydziałów w 9 państwowych szkołach wyższych;
 9 placówek podległych Polskiej Akademii Nauk.
Rolę i istotę nauk rolniczych należy rozpatrywać w szerokim kontekście
ich oddziaływania na całą gospodarkę żywnościową oraz obszary wiejskie.
Specyfika nauk rolniczych, jaką jest ich interdyscyplinarność wyrażająca się
bazowaniem na podstawach wiedzy szerokiej gamy dyscyplin naukowych,
powinna być wykorzystywana przy opracowywaniu przyjaznych dla środowiska,
a jednocześnie racjonalnie ekonomicznych technologii produkcji i poprawy
warunków życia na obszarach wiejskich. Nauki rolnicze powinny wspierać
przygotowanie rolnictwa na prognozowane zmiany wynikające zarówno
z procesów globalizacji, jak i przewidywanych zmian klimatu [Chyłek 2012]48.
Podstawową barierą, jaką napotykają producenci i przetwórcy płodów
rolnych w rozwoju innowacyjnych technologii oraz podnoszenia jakości
i konkurencyjności ich wyrobów jest, poza brakiem środków na prace badawczorozwojowe, utrudniony dostęp do informacji niezbędnych do podejmowania
decyzji w sprawach rozwoju i inwestycji. Większość przedsiębiorstw w branży
należy do mikro i małych podmiotów gospodarczych. Ten stan organizacyjny
sektora powoduje, że poza brakiem środków na prowadzenie badań
i wdrażania nowych technologii, zazwyczaj nie dysponują one
wyspecjalizowaną kadrą technologów i managerów, którzy mogliby wspierać
działalność innowacyjną, zarówno w zakresie technologii jak i technikach
zarządzania i marketingu. Trudno dostępne dla nich są profesjonalne analizy
rynków oraz krótko i średniookresowe prognozy popytu i podaży, które powinny
być postawą procesów decyzyjnych w każdym przedsiębiorstwie.
W okresie programowania 2007-2013 tylko jeden rodzaj współpracy był
wyraźnie wspierany w ramach polityki rozwoju obszarów wiejskich: współpraca
na rzecz rozwoju nowych produktów, procesów i technologii w sektorze rolnym
i spożywczym oraz w sektorze leśnym. Wsparcie tego rodzaju współpracy jest
nadal konieczne, ale należy je dostosować w celu lepszego spełnienia wymogów
gospodarki opartej na wiedzy. W tym kontekście należy przewidzieć możliwość
finansowania w ramach tego środka projektów realizowanych przez pojedynczy
podmiot, pod warunkiem, że uzyskane wyniki są rozpowszechniane, a tym samym
osiągany jest cel rozpowszechniania nowych praktyk, procesów lub produktów.
Ponadto stało się oczywiste, że wspieranie znacznie większego zakresu
współpracy, obejmującej szerszy krąg beneficjentów, od małych podmiotów po
duże, może przyczyniać się do osiągania celów polityki rozwoju obszarów
wiejskich poprzez pomaganie podmiotom na obszarach wiejskich
w przezwyciężeniu wynikających z rozdrobnienia trudności gospodarczych,
środowiskowych i innych. Z tego względu środek ten należy poszerzyć. Wsparcie
dla małych podmiotów na rzecz organizowania wspólnych procedur pracy
i wspólnego korzystania z pomieszczeń i zasobów powinno pomóc im
w osiągnięciu rentowności ekonomicznej pomimo ich małych rozmiarów.
48

Eugeniusz K. Chyłek „Uwarunkowania innowacyjnego rozwoju sektora rolno-żywnościowego
i obszarów wiejskich w ramach polityki rolne”, 2012.
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Wsparcie horyzontalnej i wertykalnej współpracy między podmiotami łańcucha
dostaw oraz wsparcie działań promocyjnych w kontekście lokalnym powinno być
katalizatorem racjonalnego gospodarczo rozwoju krótkich łańcuchów dostaw,
rynków lokalnych i lokalnych łańcuchów żywnościowych. Wsparcie dotyczące
wspólnego podejścia do projektów i praktyk środowiskowych powinno pomóc
w zapewnieniu większych i bardziej spójnych korzyści dla środowiska i klimatu,
niż mogą uzyskać indywidualne podmioty działające bez kontaktu z innymi
podmiotami (na przykład poprzez praktyki stosowane w odniesieniu do
niepodzielnych obszarów gruntów). Wsparcie w tych różnych dziedzinach
powinno być udzielane w różnej postaci.
Propozycje legislacyjne określone w Projekcie Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW),
Bruksela, dnia 12.10.2011, KOM(2011) 627 przewidują szeroki zakres wsparcia
transferu wiedzy, w ramach następujących działań:

I. Transfer wiedzy i działania informacyjne” (art. 15)
Wsparcie w ramach tego środka obejmuje działania w zakresie kształcenia
zawodowego i nabywania umiejętności, demonstracje i działania informacyjne.
Działania w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności mogą
obejmować szkolenia, warsztaty i coaching. Wsparcie może obejmować także
krótkoterminową wymianę zarządzających gospodarstwami rolnymi i wizyty
w gospodarstwach.
Wsparcia w ramach tego środka udziela się na rzecz osób działających w sektorach
rolnym, spożywczym i leśnym, osób gospodarujących gruntami i innych
podmiotów gospodarczych będących MŚP prowadzącymi działalność na obszarach
wiejskich.
II. Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym
i zastępstw (art. 16)
Działanie ma na celu:
 poprawę efektywności gospodarczej i środowiskowej gospodarstw,
przedsiębiorstw lub inwestycji, zwiększenia ich przyjazności dla klimatu
oraz odporności na zmiany klimatyczne;
 promowania tworzenia usług z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym
oraz usług pomocy i doradztwa w zakresie prowadzenia gospodarstwa
rolnego, jak również usług doradczych w zakresie leśnictwa;
 wsparcia szkolenia doradców.
III. Współpraca (art. 36)
Jest to najistotniejsze działanie ułatwiające wprowadzanie innowacji do
praktyki.
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Wsparcie w ramach tego środka ma na celu wspieranie form współpracy
z udziałem co najmniej dwóch podmiotów, a w szczególności:
 metod współpracy między różnymi podmiotami w rolnictwie i łańcuchu
żywnościowym Unii, w sektorze leśnictwa i wśród innych podmiotów,
które przyczyniają się do osiągania celów i priorytetów polityki rozwoju
obszarów wiejskich, w tym organizacji międzybranżowych;
 tworzenia klastrów i sieci;
 ustanawiania i funkcjonowania grup operacyjnych EPI na rzecz wydajnego
i zrównoważonego rolnictwa.
Współpraca ta, dotyczy przede wszystkim:
− projektów pilotażowych;
− rozwoju nowych produktów, praktyk, procesów i technologii w sektorach
rolnym, spożywczym i leśnym;
− współpracy między małymi podmiotami przy organizowaniu wspólnych
procedur pracy, wspólnym korzystaniu z pomieszczeń i zasobów;
− horyzontalnej i wertykalnej współpracy między podmiotami łańcucha
dostaw na rzecz utworzenia platform logistycznych w celu promowania
krótkich łańcuchów dostaw i rynków lokalnych;
− działań promocyjnych w kontekście lokalnym, związanych z rozwojem
krótkich łańcuchów dostaw i rynków lokalnych;
− wspólnych działań podejmowanych w celu przeciwdziałania zmianie
klimatu lub przystosowania się do niej;
− wspólnego podejścia do projektów środowiskowych i ciągłych praktyk
w zakresie ochrony środowiska;
− horyzontalnej i wertykalnej współpracy między podmiotami łańcucha
dostaw na rzecz zrównoważonej produkcji biomasy do stosowania
w produkcji żywności i energii oraz w procesach przemysłowych;
− realizowania, w szczególności przez partnerstwa publiczno-prywatne
lokalnych strategii rozwoju dotyczących co najmniej jednego z priorytetów
Unii w zakresie rozwoju obszarów wiejskich;
− opracowania planu urządzenia lasu lub równorzędnych instrumentów.
Wsparcie udzielone będzie głównie nowo powstałym klastrom i sieciom,
a także tym, które podejmują nową dla nich działalność. Niewykluczona będzie
również pomoc podmiotom indywidualnym, jeżeli taka możliwość określona
będzie w programie rozwoju obszarów wiejskich. Możliwa będzie także
współpraca między podmiotami znajdującymi się w różnych regionach lub
państwach członkowskich.
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Dodatkowymi działaniami wspierającymi ze środków EFRROW przepływ
informacji między nauką a praktyką, będzie tworzenie sieci:
1. Europejska sieć na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w celu objęcia jedną
siecią sieci krajowych, organizacji i struktur administracyjnych działających
w dziedzinie rozwoju obszarów wiejskich na poziomie Unii.
2. Sieć EPI, która ma na celu działanie na rzecz wydajnego
i zrównoważonego rolnictwa. Umożliwiać ona będzie kontakty między
grupami operacyjnymi, służbami doradczymi i badaczami.
3. Krajowa sieć obszarów wiejskich (KSOW), która skupia wszystkie
organizacje i struktury administracyjne zaangażowane w rozwój obszarów
wiejskich. Tworzenie sieci kontaktów za pośrednictwem Krajowej Sieci
Obszarów wiejskich ma na celu:
− zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu programów
rozwoju obszarów wiejskich;
− podniesienie jakości programów rozwoju obszarów wiejskich;
− informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce
rozwoju obszarów wiejskich;
− promowanie innowacji w rolnictwie.
Możliwym będzie także stworzenie instytucji „brokera innowacji”,
w ramach KSOW, którego zadaniem będzie:
− Pełnienie funkcji łącznika pomiędzy potencjalnymi partnerami grup
operacyjnych,
− Gromadzenie i przekazywanie informacji,
− Animowanie, inicjowanie inicjatyw oddolnych,
− Pomaganie w dookreśleniu, zdefiniowaniu pomysłu innowacyjnego,
− Pomoc w znalezieniu partnerów i montażu finansowym.

Działania i możliwości Instytutu Zootechniki Państwowego Instytut
Badawczego w zakresie transferu wiedzy
Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy należy do
największych polskich instytutów badawczych o najbardziej rozbudowanej
i różnorodnej strukturze organizacyjnej. W okresie sześćdziesięciu lat swojej
badawczo-rozwojowej działalności Instytut służył praktyce rolniczej. Szczególnie
doniosłe były osiągnięcia Instytutu Zootechniki w dziedzinie: genetyki,
biotechnologii rozrodu, cytogenetyki i biologii molekularnej. Do efektywnego
wykorzystania poprawionych na drodze genetycznej cech zwierząt gospodarskich,
konieczne było również zapewnienie im korzystniejszych warunków
środowiskowych. W biologii rozrodu, a następnie biotechnologii rozrodu
prowadzono w Instytucie m. in. pionierskie prace nad transplantacją zarodków
owiec i królików. Doprowadzono do urodzenia się pierwszego w Polsce jagnięcia
z dzielonych zarodków i pierwszych zwierząt transgenicznych; jagnięta i cielęta po
transplantacji mrożonych zarodków. W 2002 r. opracowano metody identyfikacji
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białka zwierzęcego w paszach, przydatne w profilaktyce choroby BSE.
Wytworzono linię świń 990, spełniających najwyższe wymogi hodowców,
przemysłu mięsnego i rynku konsumenta, a także niezwykle cenną i efektywną rasę
gęsi „kołudzkiej”, której eksport do Niemiec przynosi Polsce corocznie dochód
kilkudziesięciu mln euro. Prowadzone w IZ PIB prace dotyczą także: metod
określania oceny wartości hodowlanej zwierząt na podstawie wyników oceny ich
użytkowości; pozyskiwania i standaryzacji reagentów do badań grup krwi w celu
określenia pochodzenia zwierząt, a także opracowania wspólnie z SGGW
i wdrożenia przez Instytut Zootechniki, krajowego programu cytogenetycznej
oceny kariotypów buhajów hodowlanych. Instytut prowadzi też krajowe centrum
informacyjne o paszach. W Banku Materiałów Biologicznych, stanowiącym
symboliczną „Arkę Noego”, tworzy się rezerwę materiału genetycznego ras
rodzimych podlegających ochronie. IZ PIB jest koordynatorem w Polsce działania
na rzecz ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich, m.in. poprzez
organizowanie stad zachowawczych rodzimych polskich ras w gospodarstwach
rolników i we własnych zakładach doświadczalnych. Od 2002 roku w ramach
Instytutu Zootechniki działa Krajowy Ośrodek Koordynacyjny ds. zachowania
zasobów genetycznych zwierząt
Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy jest jednostką naukową
posiadającą szereg baz danych, ściśle związanych i wykorzystywanych w realizacji
krajowych programów hodowlanych, a także w produkcji zwierzęcej. Ponadto
Instytut dysponuje wynikami badań naukowych na rzecz polskiej hodowli
i produkcji zwierzęcej, w których opierano się na najnowszych osiągnięciach
nauki. Zaistniała sytuacja skłoniła do stworzenia w ramach środków pochodzących
z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, platformy teleinformatycznej
w celu umożliwienia jak najszerszego wykorzystania zebranej wiedzy dla
dynamicznego rozwoju sektora produkcji zwierzęcej. Umożliwienie szybkiego
dostępu m.in. do wyników oceny wartości hodowlanej różnych gatunków zwierząt
gospodarskich zapobiegnie podejmowaniu niewłaściwych decyzji selekcyjnych.
Będzie to sprzyjało przyspieszeniu postępu hodowlanego i w efekcie wpłynie na
poprawę konkurencyjności produkcji zwierzęcej w kraju. Platforma ma służyć
również pomocą w przygotowaniu coraz nowocześniejszych modeli oceny
zwierząt, uwzględniając nie tylko cechy ilościowe, ale także jakościowe. Istotne
przy tym jest wykorzystanie wyników prac z zakresu genetyki molekularnej, które
stają się standardem na świecie ze względu na rosnące oczekiwania ze strony
hodowców i producentów zwierząt. Platforma skupia wiedzę z zakresu
bioróżnorodności zwierząt, która ma duże znaczenie gospodarcze, kulturalne,
historyczne, a ponadto naukowe. Zagadnienie to przedstawiane jest jako jeden z
priorytetów polityki rolnej UE. Brak szybkiego przepływu informacji między
jednostkami zaangażowanymi w realizację tego zadania w Polsce (związki
hodowców, terenowe oddziały Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
Ośrodki Doradztwa Rolniczego) powoduje zagrożenie nie wykorzystania unijnych
środków finansowych w ramach programu rolno-środowskowego. Platforma
wymiany wiedzy ma służyć jako narzędzie do szybkich kontaktów z lekarzami
weterynarii w celu ochrony stad zachowawczych w przypadku zagrożenia.
Poszukiwaniu przez IZ PIB ciągłych rozwiązań efektywnego
wykorzystania posiadanych zasobów naukowych i technicznych, na rzecz
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upowszechniania i wdrażania rozwiązań naukowych do praktyki, sprzyja
posiadanie aż 9 Zakładów Doświadczalnych (w tym 7 w formie spółek z o.o.)
w dyspozycji, których jest ponad 12 tys. ha.
Zakłady Doświadczalne (ZD) spełniają kluczową rolę w realizacji
prowadzonych przez Instytut Zootechniki badań, toteż od początku stanowiły ściśle
z nim powiązaną, integralną jego część. Zostały zlokalizowane w wielu regionach
kraju, w zróżnicowanych warunkach gospodarki rolnej.
Zakłady Doświadczalne stały się wzorcowymi ośrodkami kultury rolnej,
hodowli zwierząt gospodarskich i produkcji zwierzęcej. Dokonane w nich
w ostatnich latach inwestycje zaowocowały realnym wzmocnieniem
i unowocześnieniem
bazy
doświadczalnej
Instytutu.
Wzrasta
też
zainteresowanie ZD w uczelniach akademickich; prowadzą one w nich swoje
doświadczenia, a także wspólne z IZ PIB badania interdyscyplinarne. Sprzyjają
kształceniu kadry fachowców, umożliwiając odbywanie praktyk i wykonywanie
prac doktorskich i magisterskich. Ułatwiają też doskonalenie się pracowników
naukowych w sferze praktyki zootechnicznej. Prowadzą również wdrażanie
i upowszechnianie wyników badań zakończonych przydatnymi dla praktyki
rolniczej efektami. Współpracują owocnie z ośrodkami regionalnymi doradztwa
rolniczego. Udzielają fachowych konsultacji rolnikom, kadrze inżynieryjnej
służby rolnej, a także organizują pokazy i szkolenia specjalistyczne. Kilka
zakładów doświadczalnych IZ PIB posiada także gospodarstwa rolnictwa
ekologicznego.

Podsumowanie
Wprowadzanie na rynek nowych wyrobów, usług i technologii to efekt
współpracy świata edukacji, nauki i praktyki. Niestety w Polsce pozostaje w tej
kwestii jeszcze dużo do zrobienia. Polska nauka pracująca na rzecz rolnictwa,
rynków rolnych i wsi, stojąc przed kolejnymi wyzwaniami, w dalszym ciągu działa
w warunkach rozproszenia organizacyjnego i stopniowego zmniejszania skali
finansowania badań, zarówno z budżetu państwa, jak i źródeł pozabudżetowych. Ten
stan będzie wymuszał poszukiwanie najkorzystniejszych możliwych do
zastosowania rozwiązań, w tym do podejmowanych przez środowisko nauki
i doradców ściślejszej współpracy i działań na rzecz odbiorców wyników ich pracy.
Konieczne będą zmiany zarówno w ustawodawstwie kształtującym politykę
naukowo-techniczną i innowacyjną, jak i w warunkach oceny działalności
upowszechnieniowej jednostek naukowych i pracowników nauki.
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Współpraca i wzajemne relacje pomiędzy Małopolskim
Oddziałem Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa a Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego
w Karniowicach
Włodzimierz Okrajek∗

.
Obowiązujący obecnie w Polsce system doradztwa rolniczego, funkcjonuje
w oparciu o zapisy Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1782/2003 z dnia 29 września
2003 r., utrzymanymi następnie w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 73/2009 , gdzie
w art. 12 (System doradztwa rolniczego), zapisano co następuje: Państwa
członkowskie prowadzą system doradztwa dla rolników w zakresie zarządzania
gruntami i gospodarstwem, prowadzony przez jeden lub większą liczbę
wyznaczonych organów lub przez podmioty prywatne. System doradztwa obejmuje
co najmniej wymogi podstawowe w zakresie zarządzania oraz zasady dobrej
kultury rolnej, zgodnej z ochroną środowiska. Wymogi te składają się na jeden
mechanizm noszący wspólną nazwę zasady wzajemnej zgodności (crosscompliance). Zasada wzajemnej zgodności oznacza powiązanie uzyskiwanych
płatności bezpośrednich (przyznawanych przez Agencję Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa), ze spełnieniem przez beneficjentów określonych
wymogów.
Na obecny system doradztwa rolniczego w Polsce, ukształtowany na
podstawie w/w regulacji Wspólnotowych, składają się: instytucje publiczne –
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (CDR) wraz z Oddziałami
w Krakowie, Poznaniu i Radomiu oraz 16 Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa
Rolniczego (ODR), a także prywatne podmioty doradcze oraz jednostki samorządu
gospodarczego – Izby Rolnicze. Doradztwo dla właścicieli lasów świadczą
podmioty leśne tj. nadleśnictwa.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa działa na podstawie
Ustawy z dnia 9 maja 2008 r. (Dz. U. Nr 98 poz. 634 ze zm.). W artykule 4 tej
ustawy przedstawione są zadania Agencji, dotyczące m.in.: wspierania inwestycji
w rolnictwie, poprawy struktury agrarnej, powstawania i rozwoju grup
producentów, rozwoju rolnictwa ekologicznego i edukacji w zakresie ekologii,
kształcenia mieszkańców wsi, realizacji innych zadań wynikających z polityki
państwa w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi i przetwórstwa produktów rolnych lub
ze Wspólnej Polityki Rolnej oraz sposób realizacji zadań poprzez m.in.
finansowanie lub udział w finansowaniu w/w przedsięwzięć. Obecnie finansowanie
odbywa się poprzez Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
a jego główne cele to: przyspieszenie modernizacji gospodarstw rolnych,
ożywienie przemian w rolnictwie i rynku ziemi przez przyznawanie rent
strukturalnych oraz premii ułatwiających start zawodowy młodym rolnikom
i finansowanie scalania gruntów, zachęcanie rolników do gospodarowania
w sposób przyjazny środowisku oraz do zachowania rodzimych ras i cennych
przyrodniczo siedlisk roślin, pobudzenie przedsiębiorczości i tworzenie nowych
miejsc pracy na terenach wiejskich, odnowa wsi, rozbudzenie aktywności jej
∗
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mieszkańców i budowa kapitału społecznego na wsi, podwyższenie kwalifikacji
rolników i właścicieli lasów oraz ułatwianie im dostępu do płatnych usług
doradczych, polepszenie życia na terenach wiejskich.
Regulamin Organizacyjny ARiMR stanowiący ustanowiony na podstawie
zarządzenia Prezesa ARiMR Nr 74/2009 z dnia 24 czerwca 2009 r. ze zm.
wymienia zadania biur powiatowych oraz zadania oddziałów regionalnych
pełniących m.in. funkcję nadzoru i koordynacji w aspekcie ustawowych zadań
wykonywanych przez biura powiatowe. Do zadań biur powiatowych
w omawianym zakresie należą m.in.: realizowanie zadań Agencji poprzez
prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem pomocy finansowej w ramach
systemu płatności w ramach wsparcia bezpośredniego, Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, udzielania informacji w zakresie
działalności Agencji, a do zadań oddziałów regionalnych m. in. należy:”
prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem pomocy finansowej w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (realizowany w części
na poziomie województwa), Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój
Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich, Wspólnej Organizacji
Rynku Owoców i Warzyw, Wspólnej Organizacji Rynku Rybnego”.
Ustawa z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego
(Dz. U. Nr 251 poz. 2507 ze zm.), na podstawie której działa Centrum Doradztwa
i wojewódzkie ośrodki doradztwa w artykule 2 mówi: „ Zadaniem Centrum
Doradztwa i ośrodków wojewódzkich 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,
wpieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie
poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów
wiejskich” natomiast jej artykuł 5 stanowi: „Jednostki doradztwa rolniczego przy
realizacji zadań współpracują z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa”.
W
Statucie
Małopolskiego
Ośrodka
Doradztwa
Rolniczego
w Karniowicach nadanego Uchwałą Nr XXXIX/616/09 Sejmiku Województwa
Małopolskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. wymieniono zadania wynikające zarówno
z ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego jak również ze Strategii Rozwoju
Województwa Małopolskiego. W paragrafie 3 tego Statutu czytamy, że do zadań
MODR w Karniowicach należy m in.: „prowadzenie szkoleń dla rolników i innych
mieszkańców obszarów wiejskich dotyczących w szczególności m.in. rolnictwa
ekologicznego,
rozwoju przedsiębiorczości na
obszarach
wiejskich,,
unowocześnienia wiejskiego gospodarstwa domowego, ubiegania się o przyznanie
pomocy finansowanej lub współfinansowanej ze środków pochodzących z funduszy
Unii Europejskiej, modernizacja gospodarstw rolnych, poprawy jakości artykułów
rolno-spożywczych i ich przetwórstwa oraz wzmacniania pozycji rolników na
rynku, prowadzenie działalności informacyjnej wspierającej rozwój produkcji
rolniczej, prowadzenie działalności w zakresie podnoszenia kwalifikacji
zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich, udzielanie
pomocy rolnikom i innym mieszkańcom obszarów wiejskich w zakresie
sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy, upowszechnianie
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metod produkcji rolniczej i stylu życia przyjaznych dla środowiska, podejmowanie
działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi,
ekologicznego
i
funkcjonalnego
urządzania
gospodarstwa
rolnego,
upowszechnianie rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej oraz prowadzenie
promocji wsi jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku, współdziałanie w realizacji
zadań wynikających z programów rolno środowiskowych”.
Wspólne cele jakie stoją przed Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa (ARiMR) i Ośrodkami Doradztwa Rolniczego (ODR) mają swoje
źródło w w/w ustawach oraz wynikających z nich aktach wykonawczych. Cele te
realizowane są przez określone w w/w aktach prawnych zadania, różne dla ARiMR
i ODR, jednakże wzajemnie się uzupełniające. Należy tutaj szczególnie zwrócić
uwagę na główne zadanie Ośrodków Doradztwa Rolniczego jakim jest szkolenie
rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich, co w konsekwencji przekłada
się na sukcesywne budowanie świadomości w zakresie korzystania z instrumentów
finansowych umożliwiających pozyskanie środków pomocowych służących
poprawie poziomu dochodów rolniczych, podnoszenia konkurencyjności rynkowej
gospodarstw rolnych, wspierania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich,
a także podnoszenia poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i mieszkańców
obszarów wiejskich. Od wiedzy i świadomości potrzeby zmian i kierunków tych
zmian, jest krok do sporządzania odpowiedniej dokumentacji przez WODR w celu
otrzymania od Agencji środków na poprawę życia na wsi.
W wyżej wymienionych podstawach prawnych dotyczących działania Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jak i jednostek doradztwa rolniczego,
w tym Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, można się
doszukać wielu wspólnych celów działalności. Współpraca między nimi wynika
głownie ze służby tych instytucji dla polskiego rolnictwa oraz z faktu, że są
instytucjami publicznymi, posiadającymi mimo różnych formuł działania –
zasadniczo zbieżne cele, których ostatecznymi beneficjentami są rolnicy,
mieszkańcy wsi bądź podmioty zaangażowane gospodarczo na terenach wiejskich.
Efekty szeroko pojętej współpracy pomiędzy Małopolskim Oddziałem
Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Krakowie
a Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Karniowicach ilustrują
załączone niżej tabele. Przedstawiają one wybrane działania wdrażane przez
Agencję w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
w kontekście wniosków przygotowanych przez doradców Małopolskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Karniowicach (opracowanych na podstawie danych
uzyskanych z MODR). Dużym utrudnieniem w pracy doradców jest znaczne
rozdrobnienie gospodarstw (średnia wielkość gospodarstw w Małopolsce jest
znacznie poniżej średniej krajowej), stąd duża ilość podmiotów, dla których
świadczone były usługi.
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Tabela 1. Ilość wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich złożonych przez
rolników w Małopolsce oraz ilość wniosków opracowanych przez doradców
MODR w Karniowicach w poszczególnych latach :
Rok

Ilość wniosków
złożonych ogółem

Ilość wniosków opracowanych przez MODR

2007
2008
2009
2010

137 964
132 840
128 400
123 769

ogółem
69 098
56 114
43 818
37 905

2011
2012

121 626
121 257

35 809
36 344

%
50,08
42,24
34,13
30,63
29,44
29,97

W danych przedstawionych w tabeli 1 widać ogromne zaangażowanie
doradców MODR w Karniowicach w przygotowanie wniosków dotyczących
płatności bezpośrednich. Od pierwszych lat wprowadzenia w Polsce płatności
bezpośrednich, to jest od 2004 roku ponad połowa składanych przez małopolskich
rolników wniosków sporządzanych było z pomocą doradców MODR. Jeszcze
w 2007 roku, to jest w czwartym roku przyznawania płatności bezpośrednich, przy
wypełnianiu 50,08% wniosków uczestniczyli doradcy MODR. W kolejnych latach
udział wniosków sporządzanych przy udziale doradców MODR systematycznie
malał do poziomu 29,97% w roku 2012. Jest to oczywiście zrozumiałe, gdyż
pomoc doradców jest zazwyczaj potrzebna głównie przy wprowadzaniu płatności
i na początku realizacji działania, kiedy zasadniczym celem jest pokazanie
rolnikom jak należy prawidłowo wypełniać wnioski, by móc skorzystać
z dostępnych programów.
Tabela 2. Ilość wniosków o przyznanie płatności w ramach Programu
rolnośrodowiskowego złożonych przez rolników w Małopolsce oraz ilość
wniosków opracowanych przez doradców MODR w Karniowicach
w poszczególnych latach :
Ilość wniosków opracowanych
Ilość wniosków złożonych
Rok
przez MODR
ogółem
ogółem
%
2007
brak naboru
2008
5192*
3235
62,31
2009
5577*
3605
64,64
2010
5943*
4267
71,80
2011
2012

5799*
5 548

3566
3714

6149
66,94

* wnioski złożone w ramach PROW 2007-2013 oraz PROW 2002-2006

W sposób szczególny należy podkreślić rolę pracujących w Małopolskim
Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Karniowicach doradców rolnośrodowiskowych.
Dzięki ich zaangażowaniu możliwe było złożenie przez rolników ponad połowy
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wniosków o przyznanie płatności w „Programie rolnośrodowiskowym”. Rolnicy
uczestniczący w tym działaniu mają obowiązek posiadania Planu
rolnośrodowiskowego. Plan musi być sporządzony przez posiadającego
uprawnienia doradcę rolnośrodowiskowego, który może świadczyć usługi doradcze
rolnikom przystępującym do realizacji Programu rolnośrodowiskowego wg zasad
PROW na lata 2007-2013 . Jak widać to właśnie doradcy MODR w Karniowicach
cieszyli się największym zaufaniem rolników. Wyniki ich pracy przedstawia tabela 2.
Tabela 3. Ilość wniosków o przyznanie płatności z działania Korzystanie z usług
doradczych przez rolników i posiadaczy lasów złożonych przez rolników
w Małopolsce oraz ilość wniosków opracowanych przez doradców MODR
w Karniowicach w poszczególnych latach :
Ilość wniosków opracowanych
Ilość wniosków złożonych
Rok
przez MODR
ogółem
ogółem
%
2007
brak naboru
2008
brak naboru
2009
208
144
69,23
2010
135
21
15,55
2011
2012

125
213

73
42

58,40
19,72

Kolejnym działaniem wdrażanym w ramach PROW 2007-2014 od 2009
roku jest ”Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów„. Jak
wskazuje sama nazwa oraz zasady przyznawania płatności, działanie to polega na
skorzystaniu z pomocy doradcy w celu określenia przez niego spełnienia przez
gospodarstwo wymogów wzajemnej zgodności (cross-compliance). Możliwe jest
też, po określeniu spełniania powyższych wymogów, skorzystanie ze zwrotu 80%
poniesionych kosztów na inne usługi doradcze. Jak widać w tabeli 3 również
i w tym działaniu pomimo dużej konkurencji ze strony akredytowanego doradztwa
prywatnego,
udział
Małopolskiego
Ośrodka
Doradztwa
Rolniczego
w Karniowicach jest bardzo znaczący.
Tabela 4. Ilość wniosków o przyznanie płatności z działania Ułatwianie startu
młodym rolnikom złożonych przez rolników w Małopolsce oraz ilość wniosków
opracowanych przez doradców MODR w Karniowicach w poszczególnych latach :
Ilość wniosków opracowanych
Ilość wniosków złożonych
Rok
przez MODR
ogółem
ogółem
%
2007
brak naboru
2008
97
0
0,00
2009
20
2
10,00
2010
388
114
29,38
2011
2012

214
brak naboru
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80

37,38

Pomoc ze strony doradców jest też często wykorzystywana w działaniach
wymagających posiadania specjalistycznej wiedzy w zakresie przygotowania
wniosków oraz biznesplanów. Dotyczy to tak zwanych działań inwestycyjnych.
W tabeli 4 przedstawiono ilość wniosków opracowanych przez doradców MODR
w Karniowicach poszczególnych latach dotyczących działania „Ułatwianie startu
młodym rolnikom”. Widoczny jest tu systematyczny procentowy wzrost
zaangażowania doradców MODR w przygotowywanie opracowań dotyczących
startu i rozwoju gospodarstw, które będą prowadzone przez młodych ludzi,
a równocześnie będą gwarancją unowocześnienia małopolskiej wsi.
Tabela 5. Ilość wniosków o przyznanie płatności z działania Modernizacja
gospodarstw rolnych złożonych przez rolników w Małopolsce oraz ilość
wniosków opracowanych przez doradców MODR w Karniowicach
w poszczególnych latach :
Ilość wniosków opracowanych
Ilość wniosków złożonych
Rok
przez MODR
ogółem
ogółem
%
2007
744
400
53,76
2008
brak naboru
2009
736
257
34,92
2010
brak naboru
362
2011
2012

1 825
brak naboru

1104
20

* Procentowy udział wyliczono łącznie dla wniosków opracowanych
w 2010 i 2011 roku

80,33*
przez doradców

Należy zaznaczyć, iż potrzebny jest niezwykle duży zasób wiedzy w celu
przygotowania prawidłowo wypełnionych oraz kompletnych wniosków w ramach
działania inwestycyjnego „Modernizacja gospodarstw rolnych”.
Aż 80,33% wszystkich, złożonych w ramach prowadzonego w 2011 roku,
w Małopolskim Oddziale Regionalnym ARiMR naboru wniosków z tego działania
zostało przygotowanych przez doradców z MODR w Karniowicach.
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Tabela 6. Ilość wniosków o przyznanie płatności z działania Różnicowanie
w kierunku działalności nierolniczej złożonych przez rolników w Małopolsce
oraz ilość wniosków opracowanych przez doradców MODR w Karniowicach
w poszczególnych latach :
Ilość wniosków
Ilość wniosków złożonych
opracowanych przez
Rok
ogółem
MODR
ogółem
%
2007
brak naboru
2008
310
0
0,00
2009
269
36
13,38
2010
440
77
17,50
2011
2012

393
brak naboru

157
25

39,95

Tabela 7. Ilość wniosków o przyznanie płatności z działania Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw złożonych przez rolników w Małopolsce oraz ilość
wniosków opracowanych przez doradców MODR w Karniowicach
w poszczególnych latach :
Ilość wniosków
Ilość wniosków złożonych
Rok
opracowanych przez MODR
ogółem
ogółem
%
2007
brak naboru
2008
brak naboru
2009
269
22
8,18
2010
440
21
4,77
2011
2012

393
brak naboru

67
22

17,05

Analizując tabele 6 i 7, w których przedstawiono dane dotyczące kolejnych
działań inwestycyjnych: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, można stwierdzić, że udział
opracowań dotyczących tych wniosków wykonany przez doradców MODR stale
wzrasta , a w przypadku „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej”
osiągnął prawie 40%.
Nadmienić należy, że w ramach wzajemnej współpracy każdego roku,
przed rozpoczynającym się 15 marca okresem składania wniosków o przyznanie
płatności bezpośrednich, płatności z tytułu gospodarowania na obszarach górskich
i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), a od
kilku lat również płatności rolno środowiskowych, pracownicy MOR ARiMR
w Krakowie spotykają się z doradcami MODR w Karniowicach, a podobne
spotkania na szczeblu powiatowym mają miejsce w całym województwie.
W trakcie tych spotkań przekazywane są przez pracowników ARiMR informacje
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o obwiązujących w danym roku zasadach przyznawania poszczególnych płatności
oraz zasady wypełniania wniosków. Omawiane są również problemy, które
występowały w trakcie kontroli administracyjnej bądź terenowej dotyczących
wniosków ubiegłorocznych.
W miarę potrzeb, odbywają się też spotkania konsultacyjne pracowników
Małopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR z doradcami MODR
w Karniowicach, dotyczące bieżących oraz planowanych naborów wniosków
z poszczególnych działań, gdzie omawiane są także występujące przy ich obsłudze
problemy.
Cele działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
realizowane przez Oddziały Regionalne oraz Biura Powiatowe są zbieżne z tymi,
które przyświecają celom Ośrodków Doradztwa Rolniczego.
Małopolski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa w Krakowie, na podstawie wieloletniej współpracy z Małopolskim
Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Karniowicach stwierdza, iż rola doradztwa
publicznego w omawianym aspekcie jest niezwykle istotna. Tym co wyróżnia
publiczne jednostki doradztwa rolniczego od prywatnych jest przede wszystkim
zakrojona na szeroką skalę działalność szkoleniowa i edukacyjna. Przekłada się
ona bezpośrednio na wzrost efektywności wykorzystania funduszy pomocowych
wdrażanych przez ARiMR (najwyższa absorpcja funduszy w krajach
członkowskich), jak i w konsekwencji na osiągnięcie wspólnych celów
dotyczących rozwoju obszarów wiejskich.
Wzajemne relacje i współpraca MOR ARiMR w Krakowie i MODR
w Karniowicach na gruncie pomocy rolnikom w prowadzeniu swoich gospodarstw
i szeroko pojętej poprawy życia na wsi, są bardzo bliskie i nieodzowne.
Przedstawione
powyżej
mierzalne
efekty
współpracy
w
postaci
udokumentowanych liczb, nie odzwierciedlają jej w całości. Efektem
niemierzalnym jest wpływ zdobytej wiedzy i przekazanych rolnikom informacji
o dostępności programów pomocowych i środków, poprzez prowadzone szkolenia
i działalność informacyjną Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Karniowicach, na faktyczne i efektywne pozyskiwanie tych środków przez
rolników, za pośrednictwem Małopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR.
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach w sposób efektywny
prowadzi działalność szkoleniową oraz przeprowadza skuteczne kampanie
informacyjne dla rolników. Takie działania MODR w Karniowicach są możliwe
wyłącznie dzięki posiadaniu wysokokwalifikowanej kadry doradców, co
gwarantuje wysoką jakość świadczonych usług, łatwość dostępu do świadczonych
usług, rozpoznawalną markę oraz uznanie i zaufanie rolników.
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Zagadnienia Doradztwa Rolniczego jako kwartalnik CDR
dokumentujący procesy zmian zachodzące w publicznym
doradztwie rolniczym
Edward Matuszak∗
Wstęp
Kwartalnik „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego” wydawany jest przez
Centrum Doradztwa Rolniczego od 1994 roku. Zakres tematyczny kwartalnika
oraz potencjalni główni czytelnicy zostali określeni w pierwszym numerze
kwartalnika przez Redaktora Naczelnego – prof. Andrzeja Piotra Wiatraka,
a mianowicie: „Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom doradców pracujących w Ośrodkach Doradztwa Rolniczego, jak
również nauczycieli szkół rolniczych i pracowników naukowych zajmujących się
doradztwem i upowszechnianiem wyników badań w praktyce, podjęło się
wydawania biuletynu poświęconego doradztwu i jego metodyce oraz problemom
związanym z organizacją, funkcjonowaniem, zakresem działania, z codzienną
pracą doradczą itp. Zagadnienia te są niezmiernie ważne zarówno dla określenia
organizacji i zasad funkcjonowania doradztwa rolniczego, jak i warunków pracy
doradców oraz zapewnienia efektywności ich działania. W poprzednich latach
osoby zajmujące się doradztwem mogły uzyskać takie informacje
w specjalistycznych pismach fachowych, którymi były w Polsce Agronomia
Społeczna i Służba Rolna”
Zakres tematyczny kwartalnika i jego działy określone został następująco:
„Zamierzeniem zespołu redakcyjnego jest omawianie następujących zagadnień:
 Metodyka doradztwa;
 Nauka doradztwa;
 Informacja i informatyka w doradztwie;
 Ekologia i ochrona środowiska wiejskiego;
 Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich;
 Wspieranie przedsiębiorczości w rolnictwie i gospodarce żywnościowej;
 Doradztwo branżowe i ekonomiczne;
 Oświata rolnicza;
 Socjologia wsi;
 Wybrane problemy prawne;
 Forum dyskusyjne;
 Informacje i komunikaty;
 Z życia ODR i CDR.
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Przedstawione zagadnienia będą omawiane w trzech działach:
1.
Artykuły;
2.
Z pracy doradczej;
3.
Informacje”49.
Przytoczone wyżej cytaty z wstępu „Od redakcji” zamieszczonego w pierwszym
numerze Zagadnień Doradztwa Rolniczego wskazują na trafność przyjętych 20 lat
temu założeń programowych kwartalnika i ich obecnej aktualność w kontekście
zadań doradztwa rolniczego.

Ważniejsze fakty i daty związane z wydawaniem kwartalnika.
Informacja o kwartalniku umieszczona była od początku jego wydawania
na stronie internetowej Centrum Doradztwa Rolniczego, przy czym:
 Od 2006 roku umieszczona jest stała zakładka na stronie internetowej
zawierająca spis treści poszczególnych numerów i krótkie streszczenia
artykułów;
 Od 2009 roku na tronie internetowej CDR zamieszczana była pełna treść
wybranych artykułów;
 Od 2011 roku treść kwartalnika na stronie internetowej CDR.
W 2011 roku Centrum Doradztwa Rolniczego podpisało porozumienie
o wspólnym wydawaniu kwartalnika „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego” ze
Stowarzyszeniem Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu.
Rejestracja kwartalnika w bazach informacji:
 od 2006 roku zarejestrowany w bazie AGRO Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu,
 od 2012 roku zarejestrowany w bazie CEJSH prowadzonej przez Polską
Akademię Nauk.
Punktacja w ocenie czasopism naukowych KBN/MNSzW:
 od 2006 roku kwartalnik rejestrowany w wykazie czasopism naukowych
KBN - 3 pkt. otrzymywali autorzy za artykuł w ZDR w ocenie naukowej,
 od 2007 roku - 2 punkty,
 od 2012 roku kwartalnik rejestrowany w wykazie czasopism naukowych
MNiSzW - 6 pkt.

49
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Zmiany w doradztwie rolniczym a tematyka podejmowana
w Zagadnieniach Doradztwa Rolniczego.
W 1994 roku, ówczesne Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie,
pełniło rolę ośrodka metodyczno-szkoleniowego dla doradców i nauczycieli szkół
rolniczych, stąd w założeniach programowych ważnymi odbiorcami treści widziani
byli również nauczyciele szkół rolniczych. Wkrótce jednak, wskutek zmian
w systemie oświaty rolniczej, oświata rolnicza została rozdzielona od doradztwa
rolniczego, a kwartalnik ukierunkował swe treści w stronę doradztwa rolniczego
podejmując rzadziej tematykę funkcjonowania oświaty rolniczej.
Tematyka podejmowana w Zagadnieniach Doradztwa Rolniczego
zmieniała się dostosowując się do zmieniających się oczekiwań wobec doradztwa
rolniczego i nowych zadań, a te wynikały ze zmian w rolnictwie, gospodarce
żywnościowej, zmian ustrojowych jakie dokonywały się w tym czasie i były
źródłem zmieniającej się sytuacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich50. Efektem
rodzącej się gospodarki rynkowej była potrzeba dokonania zmian w postawach
i zachowaniach rolników (na przedsiębiorcze) i ułatwienia dostępu do informacji
rynkowej. Dla potrzeb rolników i sektora żywnościowego powstawał wówczas
system informacji rynkowej funkcjonujący również obecnie w postaci informacji
rynkowych dostępnych na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Udział
w jego tworzeniu miały również Ośrodki Doradztwa Rolniczego i współpracujący
wówczas z doradztwem rolniczym w Polsce Polsko Amerykański Program
Doradztwa Rolniczego (PAPDR). W ZDR z tego okresu znajduje się dużo
artykułów podkreślających rolę i znaczenie informacji oraz podejmujących
tematykę przedsiębiorczości i innowacyjności w rolnictwie. Drugim ośrodkiem,
który wywarł wpływ na doradztwo rolnicze w Polsce było Duńskie Centrum
Doradztwa Rolniczego w Skejby. Z inicjatywy tego ośrodka – dzięki licznym
wyjazdom szkoleniowym do Danii – powstały w 1992 roku i rozwijały się w latach
następnych – wspierane również przez Polsko Amerykański Program Doradztwa
Rolniczego – Społeczne Rady Doradztwa Rolniczego. Idea uspołecznienia
doradztwa rolniczego, podejmowane przez Społeczne Rady Doradztwa
przedsięwzięcia opisywane były również w ZDR.
Część Ośrodków Doradztwa Rolniczego – spośród 49 utworzonych w 1991
roku – w pierwszych latach swojego funkcjonowania, poszukiwała metod pracy
doradczej, które pozwoliłyby im efektywnie funkcjonować wśród rolników.
Opracowana przez ekspertów FAO i adaptowana do warunków polskich przez
specjalistów Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie – metoda MMA (metoda
programowania i planowania pracy doradczej) została rozpowszechniona we
wszystkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego. Był to okres, w którym Ośrodki
Doradztwa uaktywniły działania promujące swoją działalność wśród rolników,
mieszkańców obszarów wiejskich, instytucji pracujących na rzecz rolnictwa.
Organizowały Dni Otwartych Drzwi i inne masowe imprezy pełniące często
również funkcję upowszechnieniową. Rozwijały się wydawnictwa periodyczne
jako forma przekazu informacji i udostępniania wiedzy rolnikom. W tym też
okresie rosło zainteresowanie doradztwem zwanym doradztwem ekonomicznoorganizacyjnym (usługami ODR dla rolników), wywołane zaangażowaniem
50
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Ośrodków Doradztwa Rolniczego w sporządzanie biznes planów dla potrzeb
udzielania rolnikom kredytów preferencyjnych. Wymieniona wyżej problematyka
dominowała również w Zagadnieniach Doradztwa Rolniczego do czasu kolejnej
zmiany organizacyjnej doradztwa rolniczego w 1998 roku.
Lata 1999– 2004 to dla doradztwa rolniczego okres dużego zaangażowania
w przygotowanie doradców do nowych zadań i rolników do wstąpienia do Unii
Europejskiej. Nasilenie tej tematyki nastąpiło przed uruchomieniem programu
przedakcesyjnego SAPARD. Zasady ówczesnej Wspólnej Polityki Rolnej Unii
Europejskiej, standardy sanitarno-weterynaryjne w produkcji rolniczej, wspieranie
rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, wielofunkcyjny rozwój
obszarów wiejskich oraz przygotowywanie kadr doradczych do nowych zadań
w związku z wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej, to tematy często
podejmowane w kwartalniku w tym okresie.
Od 2005 roku Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego rozpoczęły
funkcjonowanie w oparciu o ustawę o jednostkach doradztwa rolniczego. Ustawa
określa zakres zadań, organizację jednostek państwowego doradztwa rolniczego,
zasady finansowania, organizację doradztwa publicznego w Polsce. Umożliwiła
jednostkom doradztwa rolniczego funkcjonowanie na zasadach rynkowych
w warunkach tworzącego się rynku usług doradczych. Po wstąpieniu Polski do UE
działania jednostek doradztwa rolniczego koncentrowały się głównie na udzielaniu
rolnikom pomocy doradczej w korzystaniu z dostępnych form pomocy finansowej
w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich i SPO „Restrukturyzacja
i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 20042006”
W dniu 13 lutego 2006 roku Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
zorganizowało konferencję nt. „Ocena funkcjonowania doradztwa rolniczego
w Polsce oraz kierunki jego rozwoju w świetle przepisów Unii Europejskiej”.
Celem konferencji była ocena zmian jakie zaszły w ODR, w pierwszym roku ich
funkcjonowania ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego oraz wskazanie
kierunków i możliwości zmian w funkcjonowaniu w kontekście nowych zadań
i uwarunkowań wynikających ze zreformowanej Wspólnej Polityki Rolnej, w tym
konieczności zbudowania, od 2007 roku, systemu doradztwa rolniczego zgodnie
z zapisami Rozporządzenia Rady (WE) 1782 z 2003 roku. Wystąpienia w trakcie
konferencji wraz z głosami w dyskusji zamieszczone zostały w pierwszym
numerze ZDR z 2006 roku.51 . Doradcy ODR – pomimo sceptycznego nastawienia
wielu osób – dobrze wywiązali się w tym okresie z pomocy rolnikom
w korzystaniu z dostępnych form pomocy finansowej w ramach realizowanych
w Polsce programów. Praca Ośrodków Doradztwa Rolniczego była również
pozytywnie oceniana przez rolników, jak również instytucje współpracujące
z ODR. Wyniki prowadzonych badań z tego zakresu były wielokrotnie
publikowane w Zagadnieniach Doradztwa Rolniczego. Uczestnicy konferencji
zwracali jednak uwagę na potrzebę i konieczność dostosowania działalności
państwowego doradztwa rolniczego do potrzeb i oczekiwań rolników
– ukierunkowania pracy jednostek doradztwa pod zróżnicowane regionalnie
potrzeby rolników i mieszkańców wsi. Jedna z tez wygłoszonych w trakcie
konferencji była następująca:
51
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„Nadal większość gospodarstw rolnych będzie potrzebować bezpłatnego,
ogólnodostępnego doradztwa, zdolnego do towarzyszenia rolnikom i mieszkańcom
wsi w podejmowaniu decyzji o przyszłości gospodarstwa rolnego, o zmianach
strategii życiowych i źródeł dochodów, w działaniach na rzecz rozwoju własnej
gminy. W wielu regionach kraju Ośrodki Doradztwa Rolnego sprawdziły się w tej
roli znakomicie i są pozytywnie oceniane przez rolników. Dlatego postawy, opinie,
oczekiwania i interesy doradców muszą być wzięte pod uwagę przy dokonywaniu
jakichkolwiek zmian”52.
Praca Ośrodków Doradztwa Rolniczego po integracji Polski z UE to okres
intensywnego zaangażowania w udzielanie pomocy rolnikom w pozyskiwanie
dostępnych środków finansowych oraz pomoc w dostosowywaniu gospodarstw do
standardów jakościowych, do wymogów cross compliance. Pomoc rolnikom
w wypełnianiu wniosków o dopłaty obszarowe, sporządzanie programów rolno środowiskowych i innych aplikacji wymagających indywidualnego podejścia do
problemu realizowane były metodami właściwymi dla doradztwa indywidualnego.
Oprócz bezpośredniego doradztwa rolnikom w bardzo konkretnych sprawach ODR
organizowały bardzo dużo spotkań informacyjnych i działań szkoleniowych z tego
zakresu, dofinansowywanych z SPO i/lub PROW. W ZDR z tego okresu
publikowano wiele wyników badań dotyczących potrzeb doradczych rolników,
potrzeb edukacyjnych kadr doradczej w związku z nowymi zadaniami, ocen
skuteczności pracy jednostek doradztwa rolniczego. W większości były to badania
prowadzone przez pracowników uczelni, na niedużych populacjach rolników,
często korzystających z pomocy doradczej w celu uzyskania określonej formy
wsparcia z udziałem środków UE. Od około dwóch lat w ZDR coraz częściej
podejmowana jest tematyka Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku. Pojawiły się
również artykuły podejmujące tematykę ocen funkcjonowania prywatnych
podmiotów
doradczych
akredytowanych
do
doradzania
rolnikom,
z dofinansowaniem kosztów usługi doradczej z działania „Korzystanie z usług
doradczych przez rolników i posiadaczy lasów”, w zakresie dostosowania do
minimalnych wymogów wzajemnej zgodności.
W ostatnich latach w sprawie przyszłości doradztwa rolniczego, jego
formy prawnej, podporządkowania, nowelizacji ustawy o jednostkach doradztwa
rolniczego toczyły się w różnych środowiskach i z różnym nasileniem dyskusje.
W dniu 7 grudnia 2010 roku w Sejmie RP odbyła się konferencja pod hasłem
„Polskie doradztwo rolnicze wobec nowych wyzwań w ramach Unii
Europejskiej”53
Departament Doradztwa Oświaty Rolniczej i Nauki Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi wspólnie z Wspólnotowym Centrum Badań (JRC) oraz Komisją
Europejską zorganizował w dniach 8-9.02.2011 r. międzynarodową konferencję nt.
„System Doradztwa Rolniczego w Unii Europejskiej – dotychczasowe
doświadczenia i propozycje zmian”54
52
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Nr 4. ZDR z 2012 roku wypełniony jest w całości treściami przygotowanych przez
specjalistów ekspertyz, stanowiska MRiRW w sprawie systemu doradztwa
rolniczego po 2013 roku, oraz wystąpieniami w dyskusji w trakcie konferencji,
zorganizowanej przez Senacką i Sejmową Komisję Rolnictwa w gmachu Sejmu
w dniu 6 listopada 2012 roku nt. „Jaki system doradztwa rolniczego w Polsce po
2013 roku”.

Podsumowanie
1.

Czy w okresie 19 lat wydawania kwartalnika udało się utrzymać przyjęty
w 2004 roku merytoryczny profil czasopisma, odbiorców, strukturę
czasopisma i czy tematyka publikacji była zgodna z potrzebami czytelników?
Wydaje się, że generalnie tak, poza jednym bardzo często i w różnych
aspektach prezentowanym od 2002 roku obszarem zagadnień dotyczącym:
integracji z Unią Europejską i wszystkimi wynikającymi z tego implikacjami.
W 1994 roku – przed podpisaniem porozumienia przedakcesyjnego – trudno
było przewidzieć jak ważnym dla rolnictwa i doradztwa będzie wstąpienie
Polski do UE oraz jak wiele i to rozległych zmian spowoduje w życiu
gospodarczym i społecznym, w tym również w rolnictwie i na obszarach
wiejskich.
2.
Czego nie udało się osiągnąć w rozmiarze nigdzie nie zapisanym lecz
planowanym? Stworzyć bogatej w treści i pomysły platformy wymiany
doświadczeń „z pracy doradczej” Ośrodków Doradztwa Rolniczego autorstwa
doradców i kadry kierowniczej ośrodków doradztwa rolniczego.
3.
Czasopismo kierowane do określonej grupy odbiorców ma ambicje
informowania o ważnych wydarzeniach, zmianach w kraju i zagranicą
w przedmiotowym zakresie, rozpowszechniania informacji, wiedzy, nowych
rozwiązań, ocen ale także wpływania na zmiany czy ich kreowania. Czy ZDR
spełniają taką rolę? Treści publikowane w ZDR były i są źródłem przydatnych
w doradztwie rolniczym informacji. Innowacyjne podejścia i rozwiązania
w doradztwie rolniczym, w obszarze wspierania rozwoju obszarów wiejskich,
przyszłych zadań dla doradztwa rolniczego w związku ze zmianą
uwarunkowań gospodarczych i społecznych, propozycje w zakresie metodyki
i organizacji pracy doradczej, itp.
mogły i mogą być inspiracją do
doskonalenia treści, metod i organizacji pracy instytucji doradczej.
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Rozdział 4. Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego na rzecz
rozwoju obszarów wiejskich oraz wybrane aspekty zarządzania
Znaczenie służb doradczych w przemianach gospodarstw rolnych
w województwie dolnośląskim. Wybrane aspekty
Julian Kalinowski∗

Wstęp
Aktywne doradztwo rolnicze przyczynia się do rozwoju rolnictwa
i obszarów wiejskich. W Polsce spośród różnych służb doradczych najważniejszą
rolę odgrywa państwowe doradztwo rolnicze. Opracowanie zawiera wyniki badań
dotyczących jego funkcjonowania i oceny roli doradztwa w przemianach
gospodarstw rolnych po roku 2004. Zagadnienia te analizowano na przykładzie
Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu. Badania zostały
przeprowadzone w ramach projektu badawczego MNiSW pt.: „Znaczenie służb
doradczych w przemianach gospodarstw rolnych po roku 2004” zrealizowanego
w latach 2008 – 2010 na terenie województwa dolnośląskiego przez pracowników
Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Uniwersytet Przyrodniczy we
Wrocławiu [Kalinowski 2012].
Celem badań była ocena roli służb doradczych w procesach przemian
zachodzących w gospodarstwach rolnych po roku 2004. Dla jego realizacji
wyodrębniono 4 zadania badawcze:
1. Określenie problemów doradczych związanych z przystosowaniem się
gospodarstw rolnych do uwarunkowań oraz instrumentów Wspólnej Polityki
Rolnej.
2. Ocena roli służb doradczych we wdrażaniu programów rolnośrodowiskowych
w gospodarstwach rolnych.
3. Określenie zapotrzebowania na prowadzenie rachunkowości rolniczej
w indywidualnych gospodarstwach rolnych oraz stopnia wykorzystania
rachunkowości przez rolników.
4. Ocena wykorzystania technologii informatycznej w pracy doradczej oraz stanu
i uwarunkowań stosowania tej technologii w gospodarstwach rolnych.

Materiał i metodyka badań
Badania zostały przeprowadzone na 4 poziomach:
1. Krajowym (wykorzystanie rachunkowości rolniczej dla celów Polskiego
FADN),
2. Województwa dolnośląskiego (centrala DODR we Wrocławiu, OT ARiMR we
Wrocławiu),
3. Powiatów (Powiatowe Zespoły Doradców DODR we Wrocławiu)
4. Gospodarstw rolnych z terenu województw dolnośląskiego.
∗
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Materiał badawczy pochodził ze źródeł obcych (statystyka powszechna
GUS i Eurostat, materiały IERiGŻ, dokumenty polskie i UE dotyczące
instumentacji WPR, materiały DODR we Wrocławiu oraz Powiatowych Zespołów
Doradców) i źródeł własnych (wywiady z 30 specjalistami zakładowymi centrum
DODR we Wrocławiu, 31 doradcami terenowymi w 26 PZD oraz z 200 rolnikami
prowadzącymi gospodarstwa rolne na terenie woj. dolnośląskiego, w tym 100
realizującymi pakiety programu rolnośrodowiskowego).
W badaniach wykorzystano metodę wywiadu standaryzowanego [Stachak
1997]. Narzędziem badawczym, który umożliwił pozyskanie danych ze źródeł
własnych, były kwestionariusze wywiadu ze specjalistami zakładowymi,
doradcami terenowymi oraz z rolnikami z terenu Dolnego Śląska. Zastosowano
ponadto metodę ekspercką w pozyskaniu wiedzy od doświadczonego doradcy
rolnośrodowiskowego. Dobór rolników do badań nastąpił w sposób celowy.
Kryterium podstawowym było korzystanie przez nich z usług doradczych
i aktywna współpraca z DODR we Wrocławiu, a także wyrażenie zgody na udział
w badaniu. Gospodarstwa rolników wziętych do badań miały areał powyżej 1 ha
użytków rolnych i były równomiernie rozlokowane na obszarze województwa.
Zebrane materiały opracowano z zastosowaniem metody opisowej zwykłej
i porównawczą z wykorzystaniem analizy poziomej [Kopeć 1983, Stachak
i Woźniak 1981], korzystając dodatkowo z elementów analizy SWOT oraz
z wybranych miar statystycznych, Otrzymane wyniki zaprezentowano z użyciem
techniki tabelarycznej oraz graficznej w postaci wykresów.

Wyniki badań
Poniżej przedstawiono w sposób syntetyczny wyniki uzyskane z realizacji
kolejnych zadań badawczych.:
Zadanie 1: Stwierdzono, że średnio jeden doradca terenowy współpracuje
z 94 rolnikami, z których większość (1/3) prowadzi gospodarstwa o areale od 20 do
50 ha UR, nieco mniej - ¼ ma gospodarstwa od 10 do 20 ha UR i 1/5 od 5 do 10 ha
UR. Rolnicy ci w większości (ponad 90%) posiadali wykształcenie kierunkowe
(43,2% - średnie, 39,2% zasadnicze zawodowe, ok. 8% wyższe). Badani doradcy
terenowi wysoko (na 4,29 pkt., w skali od 1 – źle, do 5 – bardzo dobrze) ocenili
poziom współpracy z rolnikami w ramach podstawowego ogniwa doradczego.
Świadczy o tym również duża częstotliwość kontaktów z rolnikami, oznaczająca
dla około 55% doradców spotkania z nimi przeważnie raz w tygodniu, a także (wg
90% doradców) zgłaszane przez większość rolników potrzeby edukacyjne.
W opinii doradców terenowych do najczęściej sygnalizowanych przez
rolników potrzeb doradczych należą:
 problematyka podnoszenia jakości plonów w produkcji roślinnej (blisko
1/3 wskazań) – głównie zagadnienia chemicznej ochrony roślin, doboru
gatunków i odmian oraz układania płodozmianu,
 możliwości podniesienia poziomu dochodu rolniczego (około ¼ wskazań)
– przede wszystkim kwestie racjonalnego wykorzystania kredytów,
obniżania kosztów produkcji roślinnej i zwierzęcej, a także prowadzenie
zapisów rachunkowych,
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 przygotowanie produktów pod potrzeby rynku (ok. 13% wskazań) – gdzie
najważniejszymi problemami były trudności ze zbytem produktów
roślinnych i zwierzęcych, a w związku z tym magazynowanie
i przechowywanie produktów oraz pozyskiwanie informacji rynkowych.
Opinia ta koresponduje ze wskazaniami rolników dotyczącymi
odczuwanych przez nich sytuacji problemowych, wśród których przeważały te
z zakresu produkcji roślinnej (podnoszenia jakości plonów - ok. 41% udział
w strukturze ogółu potrzeb, zmian płodozmianu, stosowania środków
plonochronnych i plonotwórczych, zmian technologii upraw, dobór gatunków
i odmian).
Generalnie stwierdzono, że wprowadzanie do rolnictwa standardów
wynikających z mechanizmów WPR spowodowało u kierowników badanych
gospodarstw znaczny wzrost zainteresowania aspektami jakościowymi
otrzymywanych produktów (podniesienie jakości plonów, poprawa jakości
produktów pochodzenia zwierzęcego, doradztwo specjalistyczne). Na nich w dużej
mierze oraz problemach dotyczących powiększenia dochodu rolniczego
i przygotowania produktów dla potrzeb rynku koncentrowała się zarazem pomoc
służb doradczych inspirując ich rozwiązanie. Łącznie aktywność doradców
terenowych przyczyniła się do rozwiązania około ⅓ sytuacji problemowych
w badanych gospodarstwach.
Głównym
źródłem
informacji
o
programach
Zadanie 2:
rolnośrodowiskowych były dla większości badanych rolników (80%)
oddziaływania doradcze, przede wszystkim poprzez bezpośredni kontakt
z doradcami (51% gospodarzy). W woj. dolnośląskim na jednego certyfikowanego
doradcę przypada od 80 do 100 gospodarstw rolnośrodowiskowych. Również
w szkoleniach organizowanych przez DODR we Wrocławiu, poruszających
tematykę programów rolnośrodowiskowych, wzięło udział około ½ badanych
rolników. Odbyli oni średnio 2-3 szkolenia, trwające łącznie 11-20 godzin.
Działalność DODR we Wrocławiu jako źródła informacji okazała się szczególnie
ważna dla respondentów o wyższym poziomie kwalifikacji zawodowych. Jedynie
co piąty z kierowników gospodarstw dowiedział się o tym z telewizji, radia, prasy
lub od znajomych. Środki masowego przekazu miały większe znaczenie dla
rolników o niższych kwalifikacjach. Do podstawowych zadań doradcy
rolnośrodowiskowego należy m.in.: przygotowanie planu rolnośrodowiskowego
dla gospodarstwa, pomoc w sporządzaniu wniosków o płatności, kontrola
prawidłowości
prowadzonej
wymaganej
dokumentacji
(np.
rejestr
rolnośrodowiskowy), a także udzielanie bieżących porad. Informacje przekazane
przez doradców DODR we Wrocławiu stały się bodźcem do podjęcia przez
rolników
decyzji
o
wprowadzeniu
pakietów
rolnośrodowiskowych
w gospodarstwach.
Zadanie 3: Jak wynika z przeprowadzonych badań, przeważająca liczba
badanych kierowników gospodarstw (blisko 80%) nie miała żadnych doświadczeń
w prowadzeniu ksiąg rachunkowych. Ponad połowa rolników nie dostrzegała
konieczności prowadzenia zapisów rachunkowych, w tym dość duża grupa
respondentów (29%), nie wiedziała czy rachunkowość może przynosić korzyści,
uważając jej prowadzenie za uciążliwe i niepotrzebne. W większym stopniu
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pozytywnie nastawieni byli do rachunkowości rolnicy starsi, z gospodarstw
większych i ci o wysokich kwalifikacjach.
Większość rolników (prawie ¾) deklarowała umiejętność oceny
efektywności działalności rolniczej – były to przede wszystkim osoby młodsze
(87%) i o wyższych kwalifikacjach (82% – 89%). Jednak część badanych (1/10)
nie umiała lub nie wiedziała (17%) jak to zrobić. Ponad połowa przebadanych
rolników (53%) w ogóle nie szacuje dochodu rolniczego, ani nie stosuje żadnej
innej miary efektywności produkcji.
Rezultaty badań wskazują na konieczność ciągłego prowadzenia
intensywnych oddziaływań doradczych związanych z zagadnieniami
rachunkowości rolniczej. Wyrazem tego jest, poczynając od roku 2009,
zwiększenie się w ofercie doradczej DODR we Wrocławiu udziału szkoleń
o tematyce związanej z rachunkowością, a zwłaszcza z systemem FADN
i podatkiem VAT w rolnictwie. Doskonalenie i poszerzanie tego zakresu
tematycznego jest jak najbardziej uzasadnione, biorąc pod uwagę zapotrzebowanie
na wiedzę dotyczącą rachunkowości i stosunkowo niewielki odsetek (1/3)
rolników, którzy wykorzystali w praktyce informacje zdobyte na szkoleniach.
Doradcy terenowi byli źródłem informacji o rachunkowości jedynie dla 13%
rolników. Większe potrzeby w tym zakresie mieli rolnicy starsi i z większych
gospodarstw.
Zadanie 4: Większość kadry doradczej dysponowała samodzielnym
stanowiskiem komputerowym (blisko 97% specjalistów zakładowych i 81%
doradców terenowych, korzystając dodatkowo z laptopów – 40% specjalistów
i 65% doradców), wykorzystując komputer przez ponad 4 godziny dziennie. We
wszystkich formach poradnictwa badani używali programy pakietu MS Office,
najintensywniej w związku z udzielaniem porad indywidualnych (Excel i Word).
Wykorzystywano ponadto takie rodzaje TI, jak bazy danych i sieci komputerowe
w tym usługi internetowe, podkreślając ich znaczenie w ułatwianiu prowadzenia
działalności doradczej.
W rankingu zadań, w realizacji których specjaliści zakładowi oraz doradcy
terenowi wykorzystywali technologię informatyczną na pierwszej pozycji znalazły
się prace biurowo – administracyjne. Kontaktowanie się z rolnikami i świadczenie
porad z wykorzystaniem możliwości komunikowania się za pośrednictwem
internetu czy też zaspakajania potrzeb edukacyjnych kierowników gospodarstw
zajęły odleglejsze miejsca. Świadczy to o znacznym obciążeniu pracowników
DODR (zwłaszcza specjalistów zakładowych) czynnościami administracyjnymi,
organizacyjnymi i zbiurokratyzowaniem pracy. Następne w kolejności było
przetwarzanie informacji (specjaliści zakładowi) oraz poszukiwanie informacji
(doradcy terenowi) i komunikowanie się z użycie poczty e-mailowej z urzędami,
instytucjami, organizacjami oraz pomiędzy specjalistami i doradcami.
Również większość badanych rolników (¾) wyposażyła gospodarstwa
w komputery stacjonarne, a dodatkowo blisko 14% równocześnie miała komputery
przenośne. Więcej sprzętu komputerowego mieli rolnicy młodsi, chętniej
przyjmujący nowości, z większym udziałem osób mających wykształcenie średnie
i wyższe, gospodarujący w obiektach większych. Większość analizowanych
gospodarstw (90,3%), w których znajdowały się komputery, miała łącze
internetowe.
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Rolnicy przeważnie używali posiadane komputery do korzystania
z zasobów internetu (83% badanych), tworzenia pism do urzędów (83%) oraz do
gier i celów rozrywkowych, słuchania muzyki, oglądania zdjęć i filmów (63%).
Podstawowymi sposobami wykorzystywania zasobów i usług internetu
w gospodarstwach wyposażonych w łącze internetowe było w przypadku
większości rolników:
 używanie poczty elektronicznej (73,6% badanych),
 pozyskiwanie informacji rolniczych (rynkowych - 73%, technologicznych
– 72%, meteorologicznych – 68%, ekonomicznych – 60%),
 cele rozrywkowe i relaks (słuchanie muzyki, oglądanie zdjęć i filmów,
korzystanie z elektronicznych wersji gazet i czasopism, granie w gry,
udział w serwisach społecznościowych) – 65% badanych.
Badani rolnicy wymienili Internet na czwartym miejscu w rankingu źródeł
informacji użytecznych w procesie podejmowania decyzji dotyczących
działalności rolniczej oraz potrzeb gospodarstwa domowego, po prasie, doradcach
rolniczych i telewizji.
Stwierdzony słaby poziom wiedzy i umiejętności z zakresu technologii
informatycznej badanych rolników i udział jedynie 1/10 z nich w szkoleniach
komputerowych wskazuje na konieczność rozszerzenie oferty doradczej DODR
o stosowne szkolenia i kursy służące aktualizowaniu oraz zwiększaniu
umiejętności informatycznych klientów doradztwa.

Podsumowanie
Uzyskane wyniki wskazują, że działalność państwowych jednostek
doradztwa rolniczego stanowi w Polsce ważny element rozwoju rolnictwa
i obszarów wiejskich. Przykładem takich działań jest funkcjonowanie DODR we
Wrocławiu. Podsumowując całość badań, sformułowano następujące rekomendacje
odnoszące się do funkcjonowania państwowej służby doradczej:
1.
Ze względu na podstawowe znacznie doradztwa rolniczego we wspieraniu
rolników chcących skorzystać z instrumentów WPR, w tym wdrażaniu
programów rolnośrodowiskowych w gospodarstwach, istnieje potrzeba
ciągłego rozwijania oferty doradczej w tym zakresie.
2.
Dla utrzymania efektywnego i skutecznego doradztwa rolniczego biorąc
pod uwagę dyskutowaną konieczność zmian w systemie doradztwa krajowego,
przy obserwowanej redukcji zatrudnienia pracowników
działów
merytorycznych konieczne jest uwzględnienie wyłącznie wysokiego poziomu
kwalifikacji doradczych, profesjonalizmu i wiedzy fachowej w doborze kadry
doradczej a zwłaszcza zarządzającej.
3. Niezbędne jest stałe monitorowanie zagadnienia potrzeb doradczych rolników
oraz innych klientów doradztwa i stosowne aktualizowanie oferty doradczej.
4.
Dla usprawnienia prowadzenia działalności doradczej, a zwłaszcza procesu
komunikowania się doradców i rolników z wykorzystaniem wsparcia
informatycznego nieodzowne jest poszerzenie oferty szkoleniowej o stosowne
szkolenia i kursy służące aktualizowaniu oraz zwiększaniu kompetencji
informatycznych rolników. Konieczne staje się również przeznaczenie
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środków finansowych na bieżące modernizowanie i uzupełnianie elementów
technologii teleinformatycznej będącej na wyposażeniu ośrodków doradztwa
a zwłaszcza ich powiatowych przedstawicielstw.
5.
Biorąc pod uwagę stan wiedzy rolników dotyczący rachunkowości
rolniczej oraz ich zapotrzebowanie na wiedzę z tego zakresu, istnieje
konieczność rozszerzenia oferty szkoleniowej ośrodków doradztwa związanej
z tą tematyką, w celu popularyzowania i usystematyzowania tych zagadnień
wśród producentów rolnych.
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Doświadczenia Kujawsko-pomorskiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Minikowie we wdrażaniu rozliczania podatku
VAT w gospodarstwach rolnych
Roman Sass∗

Istota podatku VAT
Podatek definiuje się jako publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe,
bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa lub gminy wynikające
z ustawy podatkowej. Spośród różnych podatków typowych dla rolnictwa
i obowiązujących rolników wymienić należy:
 podatek rolny,
 podatek leśny,
 podatek od nieruchomości,
 opłaty lokalne
 podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych
 podatek od towarów i usług (VAT).
Szczególne miejsce wśród podatków występujących w rolnictwie zajmuje
podatek od wartości dodanej, ang. – Value Added Tax (VAT), albo podatek od
towarów i usług (PTU)) – podatek pośredni, pobierany na każdym kolejnym etapie
obrotu towarami lub usługami (podatek obrotowy), którego konstrukcja zakłada
brak kaskadowego nakładania się podatku poprzez zastosowanie mechanizmu
odliczenia podatku pobranego w poprzednich etapach obrotu. W Polsce został
wprowadzony przez ustawę z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług
oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993 r. Nr 11, poz. 50). Jednak konieczność
harmonizacji polskiego prawa podatkowego z prawem UE zmusiła polskiego
ustawodawcę do uregulowania tej kwestii w nowej ustawie o podatku od towarów
i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535)
Odmienność podatku VAT od pozostałych podatków polega na tym, że nie
musi on stanowić kosztu. Zgodnie z zasadą neutralności VAT podatek naliczony,
czyli zapłacony przez podatnika w cenie nabytych towarów i usług dla celów jego
działalności opodatkowanej tym podatkiem może zostać odliczony, nie stanowiąc
tym samym kosztu dla podatnika. I ta właśnie cecha podatku VAT ma szczególne
znaczenie przy wyborze formy rozliczania się z podatku. Istotne znaczenie dla
kosztów działalności rolniczej może mieć decyzja rolnika co do wyboru formy
rozliczania się z podatku VAT; rozliczać VAT w systemie ryczałtowym, czy też
przejść na zasady ogólne. Ułatwienie rolnikowi wyboru formy rozliczania podatku
VAT jest jednym z ważniejszych zadań w działalności KPODR w Minikowie.

Doradztwo dla rolników w zakresie wyboru formy rozliczania podatku
VAT
Przed przystąpieniem do rozliczania VAT doradcy KPODR wykonują
indywidualne symulacje opłacalności przejścia na pełne rozliczenie podatku VAT.
∗
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Symulacje te wykonywane są na danych rolnika, a w sytuacji gdy rolnik nie ma
wystarczających informacji o zakupach i sprzedaży objętej podatkiem VAT,
wykorzystywane są dane z systemu rachunkowości Polski FADN dobierając
gospodarstwa podobne. W tabelach 1 i 2 przedstawiono symulacje opłacalności
rozliczania podatku VAT w zależności od formy rozliczania. Pierwszy przykład to
gospodarstwo roślinne o powierzchni 64 hektarów (tabela1).
Tabela 1. Podatek należny i naliczony dla gospodarstwa z produkcją roślinną
Wyszczególnienie
Wartość w zł
Stawka podatku VAT
Przychody
netto
7%
5%
rzepak
141 658,00
9 916,06
7 082,90
pszenica
57 624,00
4 033,68
2 881,20
buraki cukrowe
51 377,00
3 596,39
2 568,85
jęczmień
17 839,00
1 248,73
891,95
Razem
193 604,00
17 546,13
12 532,95
Środki do produkcji
netto
podatek
nasiona (zboża)
9 723,00
5%
486,15
nasiona (buraki cukrowe)
4 850,00
8%
388,00
nawozy
76 558,00
8%
6 124,64
środki ochrony
34 152,00
8%
2 732,16
usługi
37 140,00
23%
8 542,20
paliwo, energia
10 390,00
23%
2 389,70
inne
12 453,00
23%
2 864,19
Razem
185 266,00
23 527,04
Źródło: obliczenia własne

Rolnik ryczałtowy do sprzedanych produktów rolnych ma doliczane 7%,
jest to rekompensata za VAT naliczony do zakupionych środków produkcji, usług
i zrealizowanych inwestycji:
podatek należny 17 546,13 zł,
podatek naliczony 23 527,04 zł,
saldo podatek należny - naliczony = -5 980,91 zł.
Ograniczając analizę tylko do działalności operacyjnej to w tym przypadku
rolnikowi opłaca się przejść na zasady ogólne ponieważ zyskałby 5 981 zł.
Podatek jaki rolnik zapłacił (naliczony) jest wyższy od podatku który otrzymał
(należny) za sprzedane produkty.
W sytuacji jeżeli rolnik będzie realizował inwestycje korzyści z przejścia
na zasady ogólne będą jeszcze większe. Przy inwestycji 100 tys. zł netto, VAT jaki
zapłaciłby rolnik wynosi 23 tys. zł. W tym przypadku rolnik straciłby 28 980,91
zł (5 980,91 + 23 000,00).
Z kolei przechodząc na zasady ogólne sytuacja przedstawia się
następująco:
podatek należny (5%) 12 532,95 zł,
podatek naliczony
23 527,04 zł,
saldo podatek należny – naliczony = - 10 994,09 zł.
Inwestycja 100 tys. zł netto, VAT naliczony 23 tys. zł.
Korzyści jakie miałby rolnik wynoszą 33 994,09 zł.
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Dla pełniejszego przedstawienia złożoności rozliczania podatku VAT
przeanalizujmy jeszcze jedno gospodarstwo. Gospodarstwo nastawione jest na
sprzedaż tuczników, średnia sprzedaż tuczników wynosi 725 szt. w ciągu roku,
produkcja jest w cyklu zamkniętym, średni stan macior 40 sztuk (tabela 2).
Tabela 2. Podatek należny i naliczony dla gospodarstwa nastawionego na sprzedaż
tuczników
Wyszczególnienie
Wartość w zł
Stawka podatku VAT
Przychody
netto
7%
5% i 8%
tuczniki
309 010,00
21 630,70
24 720,80
żyto
7 158,00
501,06
357,90
Razem
316 168,00
22 131,76
25 078,70
Środki do produkcji
netto
podatek
nasiona
15 760,00
5%
788,00
nawozy
8 149,00
8%
651,92
środki ochrony
9 540,00
8%
763,20
zwierzęta
88 460,00
8%
7 076,80
pasze
70 593,00
8%
5 647,44
usługi
5 432,00
8%
434,56
paliwo, energia
29 126,00
23%
6 698,98
inne
14 871,00
23%
3 420,33
Razem
241 931,00
25 481,23
Źródło: obliczenia własne

Rolnik ryczałtowy:
podatek należny 22 131,76 zł,
podatek naliczony 25 481,23 zł,
saldo podatek należny – naliczony = -3 349,47 zł.
Rolnik rozliczając się z podatku jako ryczałtowiec traci na działalności operacyjnej
3 349,47 zł. Jeżeli zrealizowałby inwestycje o wartości 100 tys. zł netto to jego
strata byłaby jeszcze większa i wynosiłaby 26 349,47 zł. (3 349,47 + 23 000,00). Z
kolei gdy zdecydował się przejść na zasady ogólne to sytuacja przedstawia się
następująco:
podatek należny 25 078,70 zł,
podatek naliczony 25 481,23 zł,
saldo podatek należny – naliczony = - 402,53 zł.
Inwestycja 100 tys. zł netto, VAT naliczony 23 tys. zł.
Korzyści jakie miałby rolnik wynoszą 23 402,53 zł.
Drugi przykład (gospodarstwo trzodowe) pokazuje złożoność podatku
VAT i konieczność analizowania sytuacji w dłuższym okresie. W sytuacji jeżeli
rolnik zdecydowałby się na przejście na zasady ogólne, to korzyści dla rolnika
z uwzględnieniem działalności operacyjnej są niewielkie, a nawet można
powiedzieć, że są w granicach błędu, kwota 400 zł to niewielka korzyść. W tym
gospodarstwie dopiero inwestycja przesądza o celowości przejścia na zasady
ogólne. Należy jednak brać pod uwagę jakie inwestycje będą realizowane
w kolejnych latach, jeżeli rolnik chce podjąć decyzje o formie rozliczania VAT na
postawie jednej inwestycji to trzeba się nad tym bardzo poważnie zastanowić. Jest
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to problem, który doradcy ODR powinni wyraźnie rolnikowi uświadomić. Na
podstawie tego przykładu można wyprowadzić następujące uogólnienie.
A mianowicie na zasady ogólne powinni przechodzić rolnicy głównie dużo
inwestujący. Z kolei rolnicy mający gospodarstwa nawet o wysokiej produkcji
towarowej i wysokiej intensywności przy stawkach VAT obowiązujących przy
zakupie obrotowych środków produkcji powinny zachować dużą ostrożność
przechodzić na zasady ogólne, ponieważ korzyści z przejścia są bardzo wątpliwe.
Świadczenie przez KPODR usługi
dochodowego

rozliczania podatku VAT i podatku

Usługa rozliczania podatku VAT obejmuje:
 pomoc przy rejestracji rozliczania VAT na zasadach ogólnych oraz przy
aktualizacji zgłoszonych danych,
 analizę i kontrolę poprawności dokumentów podlegających ewidencji,
 sporządzanie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT,
 sporządzanie i przekazywanie do urzędów skarbowych deklaracji podatku
VAT,
 obliczanie podatku do zwrotu oraz przygotowanie odpowiednich wniosków
i dokumentacji,
 sporządzanie i przesyłanie kontrahentom not korygujących błędy
w dokumentach,
 prowadzenie ewidencji środków trwałych.
Pierwsza umowa na prowadzenie usługi rozliczania podatku VAT została
zawarta 9 marca 2010 r. W 2010 roku podpisano 35 umów na rozliczanie podatku
VAT, z danych tabeli 3 wynika, że w latach 2010-2013 systematycznie wzrasta
liczba rolników którym KPODR świadczy tą usługę. Aktualne 190 rolników
zleciło KPODR rozliczanie podatku VAT, jest to bardzo duży wzrost w stosunku
do roku 2010 (442,9%). Również rozliczamy podatek dochodowy rolnikom
prowadzący działalność pozarolniczą. Zaangażowanie doradców w realizację tej
usługi jest bardzo mocno zróżnicowane. Średnio na jednego doradcę przypada 5,3
umowy, minimalna liczba umów to jedna umowa, a maksymalna liczba to 26
umów. Również sytuacja zróżnicowana jest w poszczególnych powiatach (PZDR).
W powiecie włocławskim 30 rolników zleciło KPODR rozliczanie VAT, a w 4
powiatach nie ma żadnej umowy (tab.5). Warunkiem podjęcia się rozliczania VAT
w powiecie jest przełamanie oporów ze strony doradców, że można to
z powodzeniem robić, jeżeli w PZDR znajdzie się doradca, który podejmie się tego
zadania to z czasem ta usługa zaczyna się rozwijać.
Tabela 3. Umowy zawarte w latach 2010 - 2013
rok
2010
2011
podatek
35
102
Podatek VAT
2
4
Podatek dochodowy
Źródło: obliczenia własne
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2012

2013 (luty)

182
6

190
7

Tabela 4. Zaangażowanie doradców w świadczenie usługi rozliczania podatku
VAT i podatku dochodowego
Rok
2010
2011
2012
2013
Liczba doradców
11
20
36
37
35
102
182
190
Liczba umów -podatek VAT
2
4
6
7
Liczba umów -podatek dochodowy
3,4
5,3
5,2
5,3
Liczba umów na jednego doradcę
Źródło: obliczenia własne

Tabela 5. Zróżnicowanie przestrzenne rozliczania podatku VAT i podatku
dochodowego w województwie kujawsko-pomorskim
Liczba umów
Powiatowy Zespół Doradztwa
Podatek
Rolniczego
Podatek VAT
dochodowy
Aleksandrów Kujawski
6
0
Brodnica
5
1
Bydgoszcz
11
0
Chełmno
2
0
Chełmża - Toruń
0
0
Golub-Dobrzyń
4
0
Grudziądz
0
0
Inowrocław
1
0
Lipno
1
0
Mogilno
0
0
Nakło
13
0
Radziejów
15
0
Rypin
13
1
Sępólno Krajeńskie
1
0
Świecie
14
0
Wąbrzeźno
1
0
Włocławek
30
0
Tuchola
0
0
Żnin
8
0
Dział Ekonomiki
65
5
Razem
190
7
Źródło: obliczenia własne

Tabela 6. Organizacja realizacji usługi podatek VAT w KPODR
rok
2010
2011
2012
podatek
VAT
15
48
62
Dział
Ekonomiki
dochodowy
2
3
4
VAT
20
54
120
PZDR
dochodowy
1
2
VAT
35
102
182
Razem
202

2013
65
5
125
2
190

dochodowy

2

4

6

7

Źródło: obliczenia własne

Odpłatność za usługi została ustalona w wysokości podanej poniżej.
Należy jednak mieć świadomość, że oferta biur rachunkowych jest bardzo duża,
a rolnik nie kieruje się specjalnym przywiązaniem do Ośrodka. Przyjęte stawki
odzwierciedlają sytuacje na rynku usług księgowych w województwie kujawskopomorskim.
Odpłatność za rozliczanie podatku VAT:
 80,00 zł netto-gospodarstwa z produkcją roślinną,
 120,00 zł netto- gospodarstwa z produkcją roślinną i zwierzęcą.
Ceny nie są uzależnione od liczby faktur i dotyczą rozliczania miesięcznego.
Koszt rozliczania kwartalnego wynosi dwukrotność stawki miesięcznej.
Odpłatność za rozliczanie podatku VAT i dochodowego:
 120,00 zł netto-podatek VAT i dochodowy, gospodarstwa z produkcją
roślinną,
 150,00 zł netto-podatek VAT i dochodowy, gospodarstwa z produkcją
roślinną i zwierzęcą,
 100,00 zł netto-podatek dochodowy dla gospodarstw prowadzących
działalność pozarolniczą.
Ceny nie są uzależnione od liczby faktur i dotyczą rozliczania miesięcznego.
Koszt rozliczania kwartalnego wynosi dwukrotność stawki miesięcznej.
Najczęściej występujące problemy w realizacji usługi rozliczanie podatku
VAT i podatku dochodowego:
 Po stronie rolników:
− brak podstawowej wiedzy o podatkach,
− brak informowania doradcy o zaistniałych zdarzeniach podatkowych,
− nierozróżnianie pojęć i znaczenia podatku VAT od podatku dochodowego,
− chaos w dokumentacji,
− nieterminowość dostarczania dokumentów,
− nieterminowość płacenia za usługę.
 Po stronie doradców:
− nienadążanie za zmianami w prawie podatkowym,
− wykonywanie różnych zadań (brak specjalizacji) przez doradców
terenowych,
− trudności z opanowaniem technicznym programu do księgowania,
− brak nawyku sprawdzania samego siebie i sprawdzania wzajemnego.
Zamierzenia Ośrodka w zakresie kontynuacji i rozwoju usługi rozliczania
podatku VAT i podatku dochodowego są następujące. W dalszym ciągu KPODR
zainteresowany jest pozyskaniem nowych rolników lub też przejęciem z innych
biur rachunkowych. Zamierzenia nasze ukierunkowane są przede wszystkim na
rozliczanie w przyszłości podatku dochodowego w rolnictwie. Na razie są tylko
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zapowiedzi objęcia rolników podatkiem dochodowym, nie wiadomo kiedy zostanie
wprowadzony ani na jakich zasadach. W naszej opinii jest duże
prawdopodobieństwo, że na zasadach ogólnych podatek dochodowy będą rozliczali
rolnicy, którzy rozliczają się z VAT na zasadach ogólnych. Rolnicy ci oczekują
profesjonalnej i kompleksowej obsługi. Trudno sobie wyobrazić sytuacje, w której
to rolnik w jednym biurze rachunkowym rozlicza VAT, a Ośrodkowi zleci
rozliczanie podatku dochodowego, nie będzie przecież przenosił z jednego biura do
drugiego dokumentów. Działania nasze zmierzają w kierunku pozyskania nowych
klientów ale coraz więcej rolników oczekuje także rozszerzenia zakresu tej usługi
o rozlicznie zatrudnionych pracowników. Dotyczy to prowadzenia dokumentów
związanych z zatrudnieniem (kadry) i rozliczeniami z ZUS oraz z Urzędem
Skarbowym. Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia w rozliczaniu
podatku VAT oraz przewidywany rozwój sytuacji w zakresie podatku
dochodowego w rolnictwie, zamierzamy:
 kontynuować rozliczanie podatku VAT,
 przygotować doradców do rozliczania podatku dochodowego,
 rozszerzyć zakres usługi o rozliczanie pracowników zatrudnionych
w gospodarstwach rolnych z ZUS i Urzędem Skarbowym.

Podsumowanie
1.

Szczególne miejsce wśród podatków występujących w rolnictwie zajmuje
podatek VAT. Odmienność podatku VAT od pozostałych podatków polega na
tym, że nie musi on stanowić kosztu. I ta właśnie cecha podatku VAT ma
szczególne znaczenie przy wyborze przez rolnika formy rozliczania. Przed
przystąpieniem do wyboru formy rozliczania doradcy KPODR wykonują
indywidualne symulacje opłacalności przejścia na zasady ogólne.
2.
Pierwsza umowa na prowadzenie usługi rozliczania podatku VAT została
zawarta w KPODR w marcu 2010 r. W pierwszym roku podpisano 35 umów,
aktualnie 190 rolników zleciło rozliczanie podatku VAT, jest to bardzo duży
wzrost w stosunku do roku 2010 (442,9%). Zaangażowanie doradców
w realizację tej usługi jest bardzo mocno zróżnicowane. Średnio na jednego
doradcę przypada 5,3 umowy, minimalna liczba umów to jedna umowa,
a maksymalna liczba to 26 umów. Również sytuacja zróżnicowana jest
w poszczególnych powiatach (PZDR). W powiecie włocławskim 30 rolników
zleciło KPODR rozliczanie VAT, a w 4 powiatach nie ma żadnej umowy.
Warunkiem podjęcia się rozliczania VAT w powiecie jest przełamanie oporów
ze strony doradców, jeżeli w PZDR znajdzie się doradca, który podejmie się
tego zadania to z czasem ta usługa zaczyna się rozwijać.
3.
W przyszłości Ośrodek zamierza nie tylko kontynuować tą usługę ale
pozyskać nowych rolników i poszerzyć zakres świadczonej usługi.
Zamierzenia nasze ukierunkowane są przede wszystkim na rozliczanie podatku
dochodowego w rolnictwie. Na razie toczą się dyskusje co do terminu
wprowadzenia podatku dochodowego i formy rozliczania się rolników. Ze
względu na dużą konkurencje ze strony prywatnych biur rachunkowych trzeba
się do tej usługi starannie przygotować. Doświadczenia nasze z rozliczania
podatku VAT pokazują, że wiele jest w tym zakresie do zrobienia. Podjęcie
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działań dopiero kiedy podatek dochodowy zostanie wprowadzony mogą być
mocno spóźnione.
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Wsparcie doradcze dla LGD ze strony publicznych jednostek
doradztwa rolniczego i doradców rolnych w ocenie lokalnych grup
działania
Klaudiusz Markiewski∗
Wstęp
Inspirowanie współpracy pomiędzy wojewódzkimi ośrodkami doradztwa
rolniczego i doradcami rolnymi działającymi w środowisku wiejskim a lokalnymi
grupami działania (LGD) było i jest jedną z ważnych inicjatyw Centrum
Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie podejmowanych od
chwili wyboru przez samorządy wojewódzkie lokalnych strategii rozwoju do
realizacji przez lokalne grupy działania w ramach realizacji PROW 2007-2013.
Tematyka związana z obszarami oraz formami współdziałania przekazywana była
podczas szkoleń organizowanych dla kadr kierowniczych oraz doradców rolnych
WODR jak i przedstawicieli LGD. Dla doradców współpracujących z LGD
organizowane są corocznie szkolenia oraz wyjazdy studyjne. Lista doradców,
którzy zdeklarowali współpracę lub gotowość takiej współpracy z LGD
umieszczona jest na portalu tematycznym www.leaderatorium.edu.pl
prowadzonym przez CDR O/Kraków. Ponadto CDR O/Kraków prowadzi
systematyczne badania identyfikujące potrzeby LGD oraz potencjalne możliwości
wsparcia doradczego poprzez doradców WODR.

Metodyka badań
W czerwcu i lipcu 2010 roku CDR O/Kraków przeprowadził badanie
sondażowe wśród doradców pracujących w wojewódzkich ośrodkach doradztwa
rolniczego (WODR) na temat: „Udział doradców w realizacji lokalnych
strategii rozwoju (LSR) wdrażanych przez lokalne grupy działania (LGD)”.
Badanie było anonimowe i miało na celu ustalenie stopnia zaangażowania
się doradców w proces wdrażania lokalnych strategii rozwoju, ustalenie zakresu
świadczonych usług doradczych i eksperckich przez doradców na rzecz lokalnych
społeczności za pośrednictwem LGD, a także ustalenia problemów, jakie
występują we współpracy doradców z lokalnymi grupami działania. Pomiar
został przeprowadzony w oparciu o ankietę sondażową skierowaną do doradców za
pośrednictwem poczty elektronicznej. Na adres CDR Oddział w Krakowie
wpłynęło 295 wypełnionych ankiet. Badanie nie miało charakteru ściśle
naukowego. Co oznacza, że nie kierowano się zasadą reprezentatywności grupy
respondentów wobec wszystkich doradców w Polsce, pracujących w publicznych
jednostkach doradztwa rolniczego.
Badanie miało jedynie pokazać ogólny zarys stanu zaangażowania
doradców w działalność LGD i wdrażanie LSR oraz zidentyfikować problemy we
współpracy doradztwa rolniczego z LGD.
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Wiedza doradców, na temat metody LEADER, niezbędna do
współpracy z LGD (wyniki badań)
Współpraca doradców z LGD według respondentów, przejawia się
w różnych formach i obejmuje wiele obszarów problemowych. Na potrzeby badania
sondażowego organizatorzy wyspecyfikowali dwa główne obszary problemowe.
Pierwszy, to jest doradztwo dla potencjalnych wnioskodawców operacji
wdrażanych przez LGD, czyli:
 różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,
 tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,
 odnowa i rozwój wsi,
 małe projekty.
Drugi to współpraca z władzami LGD polegająca głównie na:
 prowadzenie szkoleń (dla władz LGD, mieszkańców obszaru);
 działania aktywizujące lokalne społeczności (inne niż szkolenia);
 doradztwo dla władz LGD i pracowników;
 inne.
Motywy zainteresowania się doradców metodą Leader i LGD można było
pogrupować następująco (w nawiasach ilość wskazań):
1. Chęć pomocy mieszkańcom (organizacjom, samorządom) wsi w pozyskaniu
funduszy za pośrednictwem LGD (26);
2. Chęć współpracy z lokalnymi społecznościami i uzyskanie większych
możliwości oddziaływania na te społeczności (22);
3. Zaciekawienie metodą Leader pod wpływem szkoleń, wyjazdów studyjnych
itp. organizowanych przez CDR O/Kraków WODR i inne podmioty (16);
4. Zaproszenie do pomocy w opracowaniu ZSROW/LSR, a także do współpracy
i pomocy przy wnioskach, zaproponowanie członkostwa w LGD (14);
5. Możliwości i metody rozwijania aktywności lokalnych społeczności i podnoszenia
poziomu, jakości życia na obszarach wiejskich (12);
6. Wynikało z tak rozumianych obowiązków służbowych (10);
7. Dotychczasowa współpraca z lokalnym środowiskiem oraz prywatne
znajomości z mieszkańcami i kontakty z działaczami LGD (8);
8. Wspólne środowisko dla WODR i LGD (7);
9. Chęć pozyskania nowej wiedzy i doświadczenia przydatnych w pracy
w WODR (7);
10. Jest to naturalne, ponieważ współpracuję ze wszystkimi organizacjami
działającymi na rzecz wsi (6);
11. Współpraca wpływa na wizerunek WODR (3)
12. Posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych i chęci ich wykorzystania
13. Nie interesuje mnie LEADER (14).
Spośród 295 respondentów 153 zadeklarowało, że posiada wystarczającą wiedzę,
niezbędną do współpracy z LGD, stanowi to 51,9% wszystkich respondentów, 134
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deklaruje, że takiej wiedzy nie posiada, stanowi to 45,4% wszystkich
respondentów oraz 8 doradców nie udzieliło odpowiedzi, stanowi to 2,7% grupy
doradców objętych badaniem.

Współpraca WODR z LGD
Odpowiedzi udzielone na pytanie, skierowane do doradców,
o współpracę WODR z LGD pozwala ocenić, jaki jest stosunek doradców do
formalnej, instytucjonalnej współpracy pomiędzy WODR a LGD. 208 (tj. 70,5%
całej grupy objętej badaniem) doradców ocenia, że WODR współpracuje z LGD,
66 (tj. 22,4% całej grupy objętej badaniem) ocenia, że WODR nie współpracuje
z LGD. Natomiast 21 (tj. 7,1% całej grupy objętej badaniem) nie dokonało oceny.
Doradcy, którzy ocenili, że WODR współpracuje z LGD opisali zasady,
zakres i formy tej współpracy. Na potrzeby niniejszego opracowania
wyspecyfikowano następujące grupy odpowiedzi o zbliżonym zakresie opisów
(w nawiasach liczba zidentyfikowanych opisów):
1. Prowadzenie szkoleń, doradztwo i konsultacje przez pracowników WODR na
zapotrzebowanie LGD (22);
2. Wspólne przedsięwzięcia WODR i LGD, udział w targach, wystawach,
organizacja szkoleń itp. (14);
3. Promowanie LGD na imprezach organizowanych przez WODR, na łamach
czasopisma wydawanego przez WODR i na stronie internetowej (8);
4. Członkostwo doradców w LGD (11);
5. Doradztwo dla wnioskodawców, opracowanie projektów i pisanie wniosków
składanych do LGD (8);
6. Pomoc w opracowaniu strategii i doradztwo w zakresie funkcjonowania
LGD (6);
7. Informowanie o formach wsparcia, jakimi dysponuje LGD dla mieszkańców,
organizacji, samorządów i firm działających na obszarach wiejskich (4);
8. Udział doradców w szkoleniach i imprezach organizowanych przez LGD,
wymiana poglądów (4);
9. Partnerstwo WODR i LGD w projektach (3);
10. WODR jest członkiem LGD (2);
11. Nie wiem (35).

Przyszłość współpracy WODR z LGD
Respondentów zapytano o opinie na temat poszerzenia zakresu współpracy
WODR z LGD. 127 doradców (tj. 43,1% całej grupy objętej badaniem) ocenia, że
WODR powinien w szerszym niż aktualnie zakresie współpracować z LGD, 126
(tj. 42,7% całej grupy objętej badaniem) nie widzi potrzeby poszerzania współpracy
WODR z LGD. Natomiast 42 (tj. 14,2% całej grupy objętej badaniem) nie ma
zdania na ten temat.
Doradcy, którzy ocenili, że WODR powinien poszerzyć zakres
współpracy z LGD, uzasadnili swoją ocenę i opisali jakie formy współpracy
i w jakich obszarach problemowych WODR powinien inicjować rozwój
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współpracy z LGD. Na potrzeby niniejszego opracowania wyspecyfikowano
następujące grupy odpowiedzi o zbliżonym zakresie opisów (w nawiasach liczba
zidentyfikowanych opisów):
1. Podejmowanie wspólnych szkoleń dla doradców i LGD w celu podnoszenia
wiedzy i rozwijania umiejętności w zakresie inspirowania lokalnych społeczności
do aktywności w kierunku rozwoju środowisk, w których żyją i pracują (21);
2. Przez współpracę z LGD można lepiej rozpoznać problemy lokalnych
społeczności i lepiej wspierać rozwój lokalnych środowisk (m.in. rozwój
przedsiębiorczości, a WODR może odgrywać istotną rolę w tym rozwoju
poprzez fachowe doradztwo, szkolenia informowanie itp. (18);
3. Pracownicy WODR posiadają duże kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie
w zakresie działań PROW, mogą tę wiedzę przekazywać mieszkańcom wsi,
podmiotom działającym na obszarów wiejskich lub na rzecz wsi, w celu
pozyskiwania przez nich środków na projekty służące podnoszeniu jakości
życia (17);
4. Większa liczba doradców powinna być członkami LGD, za pośrednictwem
partnerstw możliwe jest zwiększenie promocji funduszy UE dla rolnictwa
i mieszkańców wsi, a także wpływ na rozdysponowanie środków (10);
5. Współpraca WODR z LGD przynosi obopólne korzyści, pozwala na wymianę
wiedzy i doświadczeń, wspólne działania podnoszą świadomość lokalnej
społeczności, aktywizują i integrują społeczność lokalną, inspirują do innowacji
i nowoczesności (8);
6. Jest potrzeba większego włączenia LGD w problematykę rolniczą (5);
7. WODR powinien w swej strukturze posiadać stanowisko pracy
wyspecjalizowane w zakresie podejścia Leader i współpracy z LGD (3);
8. Wspólne – partnerskie projekty WODR i LGD (2);
9. Nie mam zdania, nie wiem, już za późno na współpracę, LGD nie chce
współpracy – to zamknięte środowisko itp. (22).

Przeszkody we współpracy WODR z LGD
Respondentów poproszono o zidentyfikowanie i opisanie problemów,
przeszkód we współpracy WODR z LGD. 53 respondentów jednoznacznie
odpowiedziało, że nie ma problemów (nie widzi żadnych przeszkód) we
współpracy WODR z LGD. Na potrzeby niniejszego opracowania wyspecyfikowano
następujące grupy odpowiedzi o zbliżonym zakresie opisów (w nawiasach liczba
zidentyfikowanych opisów):
1. Główną przeszkodą jest brak zainteresowania ze strony LGD współpracą
z WODR, bardziej zainteresowane są współpracą z samorządami (35);
2. Nie interesuje mnie ten problem, na moim terenie nie ma LGD, nie mam
zdania, nie wiem itd. (16);
3. LGD nie jest obiektywne w ocenie wniosków, nie doceniają kwalifikacji
doradców i nie chcą ich włączyć w proces przygotowania i oceny wniosków,
LGD traktuje WODR jak konkurencję (11);
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4. Instytucjonalne, prawne (rola doradztwa: z jednej strony obsługa tego obszaru
to w WODR komercja, a z drugiej strony propagowanie działań aktywizujących
lokalne społeczności jako jeden z priorytetów w działaniach statutowych), brak
unormowań prawnych pozwalających na współpracę, współpraca z LGD
wpisana w Statut ODR daje prawo do wspólnych działań w podstawowym
czasie pracy, wtedy pracownicy pracujący na rzecz LGD nie naruszają ustawy
o zakazie konkurencji (10);.
5. Brak przepływu informacji pomiędzy LGD i WODR (8);
6. Brak dobrze przygotowanych doradców do współpracy z LGD, nie
przeszkolona kadra z metody Leader, brak stanowiska pracy w WODR do
współpracy z LGD (8);
7. Brak wzajemnego zaufania, brak otwarcia na współpracę obu stron (5);
8. Zła sytuacja finansowa WODR (5);
9. Brak woli współpracy po stronie dyrekcji WODR (3);
10. Wysokie dysproporcje w wynagrodzeniach doradców i pracowników biur
LGD (2);
11. „Układy polityczne” które eliminują doradców z LGD (2).

Bariery we wdrażaniu lokalnych strategii rozwoju przez lokalne grupy
działania i rola doradców oraz ekspertów w usuwaniu tych barier
W maju i czerwcu 2011 roku Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Oddział w Krakowie przygotował i przeprowadził badania sondażowe i studia
przypadku na temat: „Bariery we wdrażaniu lokalnych strategii rozwoju przez
lokalne grupy działania i rola doradców oraz ekspertów w usuwaniu tych barier”.
Ankieta sondażowa została wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej do
wszystkich lokalnych grup działania (336) z prośbą o jej wypełnienie i zwrot. Do
„nadawcy” wróciło 91 (co stanowi 27,08% wszystkich LGD) ankiet wypełnionych
przez przedstawicieli LGD. Do analizy merytorycznej wyselekcjonowane zostały
ankiety w ten sposób, aby zapewnić zachowanie reprezentatywności terytorialnej
(do poziomu województwa). W ten sposób wybrano 60 ankiet, które tą
reprezentatywność gwarantują.
Uogólnione wnioski z badań
Dotychczasowe funkcjonowanie wsparcia doradczego i eksperckiego
dla lokalnych grup działania we wdrażaniu lokalnych strategii rozwoju trudno
uznać jako system w pełnym tego słowa znaczeniu. Ten aktualnie funkcjonujący
„system” nie wykazuje spójności organizacyjnej i merytorycznej, to raczej luźny
zbiór organizacji i instytucji oraz osób świadczących usługi eksperckie
i doradcze, z których korzystają LGD. Usługi te są przez lokalne grupy działania
oceniane pozytywnie, zwłaszcza na tle niestabilnego prawa wykonawczego,
rozwijającej się biurokracji, sztywnych ram zawężających wykreowane bogactwo
idei Leader do wąskich, zrozumiałych często tylko dla biurokracji, ścieżek wsparcia.
System rodził się spontanicznie, pod wpływem potrzeb LGD i narastających
problemów generowanych głównie w trzech zidentyfikowanych źródłach:
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1. Po pierwsze to mieszkańcy i podmioty obszarów objętych wdrażaniem LSR,
przede wszystkim ich niskie możliwości w wykorzystywaniu funduszy
unijnych;
2. Lokalne grupy działania „rozciągnięte” pomiędzy ideą organizacji
obywatelskiej a regułami jakimi rządzą się instytucje wdrażające fundusze
unijne;
3. Biurokracja instytucjonalnej struktury wdrażania osi IV. Leader PROW 20072013.
Instytucjonalna struktura wdrażania nie kreowała systemu wsparcia dla
LGD, zwłaszcza w obszarze merytorycznym i w zakresie komunikacji – przepływu
informacji i wiedzy pomiędzy strukturą wdrażania a LGD.
Wyniki badań pozwalają na dopracowanie misji systemu wsparcia i podstaw jego
funkcjonowania.
1. System powinien być zarządzany lub przynajmniej koordynowane jego
funkcjonowanie.
2. Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 (inne, które włączą podejście
Leader do zarządzanych funduszy) powinna ściśle i obligatoryjnie
współpracować z systemem wsparcia.
3. System winny tworzyć organizacje i instytucje zgłaszające zainteresowanie
uczestnictwem w systemie, a warunkiem uznania, że jest się w systemie będzie
legitymowanie się przynajmniej jednym ekspertem, który uzyskał specjalny
certyfikat lub rekomendację ze strony struktury zarządzającej lub
koordynującej systemem. Eksperci mogą uczestniczyć w systemie również
indywidualnie.
4. Rola systemu (dopracowanie tej roli powinno wynikać z krytycznej analizy
dotychczasowych doświadczeń, w celu wyłonienia tych elementów
(problemowo i metodycznie), które opisane zostaną włączone do funkcji
i zadań systemu.
Wstępnie zarysowane funkcje to:
− badania naukowe,
− identyfikacja problemów i barier we wdrażaniu LSR,
− doskonalenie metodyczne zasobów ludzkich systemu,
− transfer wiedzy i informacji do LGD.
5. Przydatność systemu dla zarządzania procesem wdrażania PROW 2007-2013:
− zobiektywizowana, aktualizowana wiedza o stanie wdrażania osi IV.
Leader, problemach na obszarach objętych realizacją LSR, barier
wdrażania LSR i osiągania wskaźników celów i przedsięwzięć, a także
o kondycji organizacyjnej LGD,
− wpływ na stanowienie prawa wykonawczego (ustawy, rozporządzenia,
instrukcje, procedury itp.),
− wpływ na poziom absorpcji środków z Programu,
− przed ewaluacyjna ocena jakości wdrażania LSR i osiągania wskaźników,
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− identyfikacja poziomu zmiany na obszarach wiejskich zgodnej z celami
PROW 2007-2013,
− uczestnictwo w procesie ewaluacji PROW 2007-2013.
W miesiącach październik i listopad 2012 r. CDR O/Kraków kontynuując
prace, jakie rozpoczął już od 2010 roku, zrealizował cykl czterech seminariów
regionalnych i seminarium krajowe pod nazwą: „Budowanie systemu wsparcia
eksperckiego i doradczego dla lokalnych grup działania (LGD) we wdrażaniu
lokalnych strategii rozwoju”. Seminaria te służyły kontynuacji budowy systemu
wsparcia eksperckiego i doradczego dla LGD we wdrażaniu LSR i były
skierowane do przedstawicieli LGD oraz ekspertów i doradców, w tym głównie
doradców WODR, którzy już współpracują z LGD lub zamierzają taką współprace
podjąć. Uczestnicy seminariów (ok. 200 osób) uznali, iż istnieje potrzeba
funkcjonowania sprawnego systemu wymiany informacji pomiędzy instytucjami
zaangażowanymi we wdrażanie podejścia Leader oraz systemu wsparcia dla
lokalnych grup działania w celu efektywnej realizacji lokalnych strategii rozwoju.

Wsparcia doradcze dla LGD ze strony publicznych jednostek
doradztwa rolniczego i doradców rolnych
Tematem przeprowadzonego przez CDR O/Kraków badania w miesiącu lutym
2013 r. było uzyskanie informacji dotyczącej wsparcia doradczego dla LGD ze
strony publicznych jednostek doradztwa rolniczego i doradców rolnych w ocenie
lokalnych grup działania. Ankieta sondażowa została wysłana za pośrednictwem
poczty elektronicznej do wszystkich lokalnych grup działania (336) z prośbą o jej
wypełnienie i zwrot szczególnie przez te LGD, które współpracują z doradcami
WODR, aby podjęły próbę oceny tej współpracy. Ankieta zawierała 17 pytań,
z czego 7 pytań zamkniętych (odpowiedzi TAK, NIE, NIE MAM ZDANIA, w tym
1 pytanie zamknięte z trzema podpunktami i uzasadnieniem odpowiedzi oraz 10
pytań otwartych. Ankieta nie zawierała metryczki, gdyż badanie miało na celu ocenę
współpracy doradców z LGD bez względu na to, kto z LGD i z jakiego obszaru
odpowiedzi udzielał. Ankiety wypełniły i odesłały 34 lokalne grupy działania,
tj. 10,12% wszystkich LGD.
Odpowiedzi wykazano w % wskazań i przytoczono pogrupowane i uogólnione
uzasadnienia.
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Prezentacja wyników badania:
1.
Czy lokalna grupa działania współpracowała z WODR/doradcą/ami:
a) w przeszłości

Źródło: opracowanie własne

b) aktualnie współpracuje

Źródło: opracowanie własne
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c) planuje współpracować

Źródło: opracowanie własne

Z przedstawionych danych wynika, że na wysłane ankiety w większości
odpowiedziały lokalne grupy działania, które współpracowały (82% wskazań), lub
współpracują aktualnie (56% wskazań) z publicznymi jednostkami doradztwa
rolniczego lub doradcami WODR. W związku z tym należy przyjąć, że osoby
wypełniające ankietę mają wiedzę opartą o doświadczenie wynikające ze
współpracy z doradcami WODR. Z tego też tytułu wysoki poziom wskazań
dotyczący dalszych planów współpracy z WODR należy zinterpretować jako
sprawdzoną potrzebę dalszej współpracy i jej poszerzania.
Na pytanie na czym ta współpraca polegała, polega lub będzie polegać uzyskano
następujące wypowiedzi:
 konsultacje założeń do LSR;
 przekazywanie informacji dotyczących planowanych lub trwających
naborów wniosków w ramach działań: „Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności
nierolniczej”;
 przekazywanie przez LGD potencjalnym beneficjentom informacji odnośnie
możliwości skorzystania z usług WODR dotyczących opracowania
wniosków i sporządzania biznesplanów;
 przekazywanie przez WODR potencjalnym beneficjentom informacji
odnośnie możliwości skorzystania z dofinansowania w ramach działania
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”;
 organizacja wspólnych konferencji, wyjazdów studyjnych i szkoleń w tym
z zakresu agroturystyki, pozyskiwania środków w ramach PROW 2007 2013;
 wsparcie doradcze, eksperckie, wymiana informacji;
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 organizacja stoisk na różnorodnych imprezach lokalnych i regionalnych,
organizacja warsztatów dla społeczności lokalnych, promocja folkloru
i produktów tradycyjnych;
 pomoc w przygotowaniu do rejestracji produktów lokalnych,
przeprowadzenie szkolenia w zakresie przygotowania produktu do
rejestracji;
 uczestnictwo w konferencjach, szkoleniach organizowanych przez WODR
m.in. szkolenia w zakresie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 20072013, wykorzystywanych również dla promocji dokonań zrealizowanych
przez działalność LGD, prezentacji produktów lokalnych i oferty LGD.
Wśród wypowiedzi można również zacytować bardziej ogólne w postaci:
 „pozyskiwanie wiedzy nt. rozwoju obszarów wiejskich”;
 „opracowując plan szkoleniowy na następny rok uwzględniam również
wiedzę i umiejętności doradców, aby wykorzystać to przy realizacji”;
 „chcielibyśmy szerszej współpracy w realizacji zadań na rzecz rozwoju
obszarów wiejskich”;
 „LGD jest otwarta na wszelką pomoc”.
2.

Czy doradca/y WODR jest/są członkiem/ami Waszej LGD.

Źródło: opracowanie własne
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3.

Jeżeli „TAK”, to czy pełni/ą funkcje we władzach LGD.

Źródło: opracowanie własne

4.

−
−
−
−
−
−
−
−

Jeżeli „TAK”, to jaka/ie to jest/są funkcja/e:
prezes Zarządu LGD
z-ca prezesa LGD
sekretarz zarządu
skarbnik,
członek komisji rewizyjnej
członkowie zarządu
członek rady programowej (decyzyjnej)
członek LGD

W 1/3 spośród LGD, które odpowiedziały na ankietę, doradcy pełnią ważne
funkcje, w tym kierownicze, kontrolne i w radzie decyzyjnej, czyli mają znaczący
wpływ na działalność LGD.
5. Co spowodowało, że Wasza LGD podjęła lub planuje podjąć współpracę
z doradcami WODR:
− decyzję o współpracy z WODR podjęto, po rozmowie z przedstawicielem
Ośrodka Doradztwa Rolniczego, który zaproponował udział naszej Grupy
w szkoleniu organizowanym przez WODR;
− pracownicy WODR byli inicjatorami utworzenia LGD, pisali wnioski na
wybór LGD i pierwsze na funkcjonowanie;
− WODR posiada rozeznanie rynku rolnego, które zostało wykorzystane do
aktywizacji aplikowania o środki PROW;
− chodziło o profesjonalne podejście do tematu. Pracownicy WODR
posiadają odpowiednie doświadczenie i wiedzę;
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− znajomość tematyki i ugruntowana pozycja doradców w środowisku
wiejskim;
− osoby aktywne w LGD mają swoje korzenie w WODR, stąd wiedza
i kontakty z tym środowiskiem;
− doradcy są w terenie i mogą być w większym stopniu informatorami
podejścia Leader i działań podejmowanych przez LGD;
− LGD ma ambicje nawiązać współprace ze wszelkimi instytucjami
działającymi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, w szczególności
ARiMR oddział powiatowy, PZDR itp.;
− doświadczenie doradców w zakresie możliwości uzyskania pomocy
w ramach PROW oraz ich otwartość, chęć pomocy i dzielenia się bogatą
i wartościową wiedzą;
− potrzeba pogłębiania wiedzy na temat funduszy unijnych i ich wpływu na
rozwój lokalny;
− konieczność podniesienia jakości składanych do LGD wniosków;
− dobre przygotowanie i znajomość terenu oraz problemów;
− zaufanie do osoby – doradcy;
− kierownik PZDR przeprowadzał w naszej LGD szkolenia;
− kontynuacja współpracy podjętej jeszcze w 2009 roku;
− wspólna polityka rozwoju obszarów wiejskich, obu stronom zależy na
pełniejszej realizacji PROW;
− LGD jest zainteresowane współpracą jednak Zespół powiatowy WODR
traktuje LGD jak konkurencję, a nie partnera do współpracy. Wynika to
z małostkowości kierownictwa powiatowego WODR.
6. Czy Waszym zdaniem doradcy WODR posiadają wystarczającą wiedzę
i umiejętności przydatne do współpracy z LGD

Źródło: opracowanie własne
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Lokalne grupy działania wysoko ocenili wiedzę i umiejętności doradców (82%
wskazań), którzy podjęli współpracę z LGD. Brak wskazań (12%) wynika
z niewiedzy wśród LGD, które jak dotąd nie nawiązały współpracy z WODR.
Tylko 6% wskazało ocenę negatywną.
7. Jeżeli „NIE”, to jaka wiedza i umiejętności doradców byłyby najbardziej
przydatne do wykorzystania w działalności Waszej LGD:
− wiedza na temat lokalnej strategii rozwoju wdrażanej przez LGD
i procedur obowiązujących w LGD;
− trudno odpowiedzieć – doradcy współpracujący z LGD mają wiedzę
i umiejętności, doświadczenie w pracy doradczej, znajomość obszaru,
uwarunkowań itp. Pracownicy LGD to często młode osoby, którym
potrzebne jest wsparcie.
8. Czy zdaniem LGD, WODR powinien w szerszym niż aktualnie zakresie
współpracować z LGD

Źródło: opracowanie własne

Lokalne grupy działania oceniając pozytywnie współpracę z doradcami wskazują
również, że WODR powinien w szerszym zakresie włączyć się do współdziałania
z LGD w ramach działań związanych ze zrównoważonym i wielofunkcyjnym
rozwojem obszarów wiejskich.
9. Jeżeli „TAK”, to dlaczego i jakie formy tej współpracy powinien inicjować
i w jakich obszarach problemowych:
− WODR oraz LGD powinny udzielać całościowej wiedzy z zakresu
dofinansowania obszarów wiejskich. Współpraca powinno obejmować
stworzenie systemu komunikacji i wzajemnego informowania
o prowadzonych działaniach, docierając tym samym do szerszego grona
odbiorców - mieszkańców wsi zwiększając tym samym skuteczność
działań wszystkich tych instytucji;
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− wspólna tematyka działań, np. dziedzictwo kulturowe, produkt regionalny,
tradycyjny, obszary związane z barierami z zakresu produkcji i obrotu
produktów tradycyjnych i regionalnych,
− sieciowanie
produktów,
agroturystyka,
działania
aktywizujące
mieszkańców obszarów wiejskich;
− nowe inicjatywy np. tworzenie spółdzielni na obszarach wiejskich,
stowarzyszeń. Promocja obszaru objętego LSR. Formy współpracy:
szkolenia, konferencje, konsultacje z wypełniania wniosków, artykuły
w prasie WODR popularyzujące wspólne dokonania;
− współorganizacja: warsztatów rękodzielniczych, szkoleń z zakresu energii
odnawialnej, wizyt studyjnych, realizacja działań na obszarze i imprez
promocyjnych, rozwiązywanie problemów społecznych;
− WODR powinien organizować w większym zakresie szkolenia dla
mieszkańców obszaru naszego LGD, biorąc pod uwagę m.in. wypełnianie
wniosków przyznania pomocy;
− pracownicy WODR mając kontakt z potencjalnymi beneficjantami powinni
przekazywać jak najwięcej informacji na temat działalności LGD i na
temat LSR. Pracownicy WODR powinni orientować się na temat
wszystkich LGD działających na ich terenie, ponieważ to do nich zgłaszają
się potencjalni beneficjenci – rolnicy, przedsiębiorcy;
− zarówno LGD jak i ODR działa na tym samym terenie. Współpraca
powinna być realizowana przez wspólne ustalenie zakresu współpracy
i sposobu ich realizacji np.: Wspólne przedsięwzięcia, współudział
w imprezach itp.;
− organizowanie wspólnych projektów, przyczyniających się do wzrostu
agroturystyki na obszarze objętym LSR, wspólne szkolenia w ramach
działań: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” i „Różnicowanie,
działalności nierolnicze…”, w mniejszym stopniu „Małe Projekty”;
− aktywny udział w opracowaniu LSR na okres 2014-2020;
− bezpłatne doradztwo dla rolników dotyczące ubiegania się o wsparcie
z LGD;
− pomoc przy wypełnianiu wniosków i załączników, wsparcie merytoryczne
przy realizacji i rozliczaniu projektów;
− doradztwo, ewaluacja LSR, sprawozdania z realizacji LSR;
− publikacje (na stronach internetowych WODR) informacji nt. interpretacji
przepisów dotyczących wdrażania PROW;
− współpraca może opierać się na wielu płaszczyznach - promocja regionu,
aktywizacja ludności;,
− pomoc w aplikowaniu o środki z budżetu LGD na wszystkie działania,
pomoc w opracowaniu projektów i wniosków przez beneficjentów itp.;
− wymiana informacji cykliczne spotkania LGD i WODR, aby obie
instytucje mogły poznać swoje działania oraz obszary gdzie mogłyby się
uzupełniać, aby świadczyć kompleksową usługę dla mieszkańców wsi;
− współpraca w obszarze potrzeb rolników, badań obszaru;
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− rozwój działalności gospodarczej na wsi, ale po wnikliwej diagnozie
związanej z terenem oraz innymi strategiami rozwoju dotyczącymi
powiatu i województwa oraz trendami rozwoju kraju;
− organizacja spotkań dotycząca wymiany doświadczeń, podejmowania
wspólnych inicjatyw np. wydawanie wspólnie opracowanych wydawnictw,
organizacja spotkań z lokalną społecznością;
− potrzebna jest wiedza z zakresu pisania wniosków dla
mikroprzedsiębiorców oraz rolników (Różnicowanie), żeby rolnik mógł
samodzielnie napisać wniosek, a nie płacić prywatnym firmom;
− współpraca w zakresie wdrażania LSR w zakresie działań skierowanych do
osób, które prowadzą lub chcą prowadzić działalność gospodarczą na
obszarach wiejskich;
− szkolenia z zakresu wypełniania wniosków, szkolenia z zakresu zmian
LSR na nowy okres programowania;
− jako katalizator i nośnik informacji pomiędzy rolnikami i LGD;
− wspólne inicjatywy z LGD dotyczące społeczności lokalnej na obszarach
wiejskich;
− WODR jako beneficjent projektów w ramach programu Leader.
10. Jakie Pani/Pan widzi problemy, przeszkody we współpracy LGD z WODR:
− brak chęci i pieniędzy, konflikt finansowy;
− małe zainteresowanie/zaangażowanie ze strony ODR (placówki terenowe);
− nie dostrzegam;
− WODR traktuje LGD jako jednostkę konkurującą albo dublującą zadania
WODR. LGD to klient, korzystający z bazy szkoleniowej,
gastronomicznej, wiedzy merytorycznej doradców;
− brak dostatecznej wiedzy o sobie nawzajem;
− brak wiedzy doradców dotyczącej celów strategii i procedur
obowiązujących w LGD;
− brak komunikacji lub bardzo ograniczona, brak dotychczas aktywnej
współpracy;
− kierownictwo powiatowych jednostek WODR niestety nie zawsze chce
współpracować, widzi w LGD konkurencję zamiast partnera do
współpracy. Są to problemy osobowe a nie systemowe;
− nie widzę żadnych problemów i przeszkód – jeśli tylko obie strony wyrażą
zgodę na współpracę;
− duża odległość do siedziby WODR. Brak kontaktu ze WODR, poza
sporadycznymi mailami i informacjami na stronie internetowej;
− konkurencyjność, brak zaufania do WODR;
− odległość, zbyt wygórowana cena szkoleń;
− brak konkretnych ofert współpracy ze strony WODR.
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11. Jakie zdaniem Waszej LGD, występują problemy (trudności) we wdrażaniu
lokalnych strategii rozwoju, w rozwiązywaniu których mogliby być przydatni
doradcy WODR?:
− wsparcie eksperckie dla poprawy jakości wniosków ale również samego
dokumentu (LSR);
− aktywizacja mieszkańców obszaru LGD;
− aktywizacja społeczności lokalnej oraz dotarcie z precyzyjną informacją do
potencjalnych beneficjentów;
− pomoc w kontaktach z rolnikami, aktywizacja rolników;
− doradcy WODR są bardzo przydatni w zakresie doradztwa, szkoleń
w działaniach dotyczących zakładania gospodarstw agroturystycznych,
promocji działań LGD;
− informowanie i wspieranie rolników w pozyskiwaniu środków - zgodnie z
LSR;
− doradcy WODR znają dobrze teren działania LGD i stykają się z problemami
wsi i organizacji działających na obszarach wiejskich, więc mogą służyć
pomocą doradczą dla LGD;
− słaba promocja dobrych praktyk LGD – WODR mógłby we współpracy
z LGD promować swoje i LGD dobre praktyki działań na obszarach
wiejskich;
− okres przejściowy będzie wymagał dodatkowego merytorycznego
wsparcia, zatem istnieje potrzeba wzmożonych konsultacji w tym temacie;
− poprzez organizację większej ilości szkoleń skierowanych do rolników
i przedsiębiorców z obszaru naszej LGD;
− analiza oceny efektywności wdrażania LSR, realizacja wskaźników LSR analiza wykonalności wskaźników, mocne i słabe strony, przystosowanie
celów i przedsięwzięć z LSR do rzeczywistości;
− znajomość terenu i beneficjentów mogłaby być przydatna, ale nie wszyscy
doradcy znają LSR i stąd czasem "mylą" im się nabory w LGD z naborami
do ARIMR i przekazują niewłaściwe informacje; gdyby współpraca miała
swoje "ramy" realizacja LSR byłaby wspólnym zadaniem dla dobra
środowiska wiejskiego.
12. Jak Pani/Pan ocenia rolę Centrum Doradztwa Rolniczego w inspirowaniu
doradztwa rolniczego do współpracy z lokalnymi grupami działania
i w propagowaniu metody Leader w rozwoju obszarów wiejskich, prosimy
opisać:
− CDR oceniam bardzo wysoko w jego działaniu i tak trzymać! Duże
kompetencje Waszych Pracowników niejednokrotnie pozwalają rozwiązać
rozmaite problemy, lecz w inspirowaniu doradztwa rolniczego do
współpracy z LGD i w propagowaniu metody Leader jest jeszcze wiele do
zrobienia. Musiałoby to być dla doradztwa zadanie nadane z "góry"!
− CDR robi bardzo dużo w szczególności, jeśli chodzi o szkolenia na
wysokim poziome merytorycznym i organizacyjnym;
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− Centrum Doradztwa Rolniczego spełnia swoją rolę w kwestii inspirowania
doradztwa rolniczego do współpracy z lokalnymi grupami działania
i w propagowaniu metody Leader w rozwoju obszarów wiejskich, poprzez
organizację szkoleń, w ramach których omawiany jest wpływ Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na zmiany zachodzące w rolnictwie i na
obszarach wiejskich oraz przykłady projektów realizowanych przy udziale
środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;
− bardzo pozytywnie, bowiem szkolenia realizowane przez CDR służyły
i doradcom i pracownikom LGD. Kierujemy podziękowania pod adresem
CDR za pomoc i upowszechnianie współpracy WODR i LGD, za
działania, które sprzyjały nawiązywaniu partnerskich umów. Dzięki CDR
podmioty te przestały rywalizować ze sobą, a raczej się uzupełniają.
Dzięki CDR doradcy poznali zasady obowiązujące w Leaderze;
− dzięki działaniom CDR tj, szkoleniom, konferencjom zwiększa się
aktywizacja mieszkańców, rozwija się także turystyka wiejska, którą nasze
LGD również mocno wspiera;
− aktywnie podejmowane działania na rzecz w propagowaniu metody Leader
w rozwoju obszarów wiejskich, liczne szkolenia, publikacje, portal
internetowy;
− CDR jest jednostką, z którą bezpośrednio współpracuje LGD w ramach
licznych szkoleń, konferencji, wdrażania LSR, wizyt studyjnych - i w tej
roli dobrze się spełnia;
− jako bardzo ważną i przydatną;
− bardzo dobrze, merytoryczne szkolenia i warsztaty pozwalają sprawnie
wdrażać program LEADER;
− szkolenia prowadzone w Krakowie były zawsze bardzo dobrze
przygotowane, prowadzący znali tematykę dot. LGD. Uczestniczyliśmy
w trzech szkoleniach organizowanych w Krakowie;
− bardzo dobrze, merytoryczne szkolenia i warsztaty pozwalają sprawnie
wdrażać program LEADER;
− bardzo dobrze, na spotkaniach i szkoleniach i w miejscu pracy potencjalni
beneficjenci są informowani o istnieniu takiego programu i zachęcani do
udziału w nim;
− ocena dobra - rozumiem, że chodzi np. o organizację merytorycznych
szkoleń, wyjazdów studyjnych i ogólnopolskich konferencji;
− CDR jest najbardziej potrzebne, gdy wchodzą w życie istotne zmiany
w przepisach, wtedy najbardziej potrzebna jest pomoc;
− rola CDR oceniana jest pozytywnie ze względu na szeroki wachlarz
działań kierowanych do LGD tzn. szkoleń, warsztatów, konferencji,
wydawanych publikacji itp.;
− CDR proponuje wiele szkoleń, jednak w wielu z nich uczestniczymy
w związku z duża ilością dni szkolenia (3-4 dni), co dla pracowników
biura jest zbyt długim okresem szkoleniowym;
222

− szkolenia dłuższe niż dwa dni są kosztowne, zatem dostęp do nich jest dla
niektórych ograniczony. Szkolenia ogólnodostępne powodują, iż bardziej
zauważalna byłaby rola CDR w inspirowaniu doradztwa rolniczego do
współpracy z LGD;
− nie mam zdania na ten temat, nie potrafię ocenić dotychczasowej
działalności CDR. Uważam, że rola przyszłościowa jest bardzo duża;
− rola ta powinna ulec zwiększeniu - w tej chwili jest niestety skuteczna
w ograniczonym zakresie;
− rolą CDR powinno być przekazywanie lokalnym grupom działania
informacji nt. interpretacji przepisów oraz praktyki dotyczącej wdrażania
PROW na poziomie lokalnym. Ponadto, CDR powinno bardziej
zaangażować się w działania na poziomie lokalnym, np. organizować
wydarzenia informacyjne na obszarze LGD;
− jako ośrodek eksperckiego wsparcia dla LGD;
− słabo, trudno mi się wypowiedzieć, ponieważ nie mam większej wiedzy na
ten temat.
13. W 2009 roku WODR zostały podporządkowane Samorządom Województw.
Czy ta zmiana wpłynęła na lepszą współpracę WODR z LGD:

Źródło: opracowanie własne

Przekazanie WODR pod nadzór samorządów wojewódzkich zdaniem LGD
w żaden sposób nie przełożyło się na poprawę współpracy pomiędzy doradcami
a LGD, pomimo, że aktualnie obie jednostki mogą realizować zadania
regionalizowane dotyczące rozwoju obszarów wiejskich, a wynikające ze strategii
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województwa. Tylko 6% wskazań stwierdziło, że sytuacja współpracy po tej
zmianie uległa poprawie.
14. Jeżeli „TAK”, to w czym się to przejawia:
− trudno powiedzieć LGD powstała w 2009 roku;
− obydwa podmioty współpracują z SW, podlegają kontroli SW, więc
przyjmują zbliżone mechanizmy funkcjonowania, zasady. Zmniejsza to
tendencje do rywalizowania, uzurpowania sobie prawa wyłączności
działania w danym zakresie;
− m.in. dzięki temu WODR organizują szkolenia, w których biorą udział
przedstawiciele
LGD,
samorządów,
przedsiębiorcy,
rolnicy,
stowarzyszenia.
15. Czy w opinii Waszej LGD ściślejsza współpraca z WODR miałaby wpływ na
wzrost aktywności lokalnych środowisk oraz lepsze wykorzystanie funduszy
na rozwój obszarów wiejskich?:

Źródło: opracowanie własne

Aż 76% wskazań w ankiecie pokazuje, że poprawa współpracy pomiędzy LGD
a WODR może w istotny sposób poprawić aktywność społeczności wiejskiej
i wpłynąć tym samym na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich.
16. Jeżeli „TAK”, to co należałoby zrobić, aby tę współpracę zacieśnić?
− realizacja wspólnych zadań może te relacje poprawić i koniecznie więcej
pieniędzy dla doradców! Pracy za otrzymywane płace mają już i tak
nadmiar;
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− LGD jest otwarte na współpracę. Może jest to pytanie bardziej do WODR;
− organizowanie projektów współpracy pomiędzy LGD a WODR mających
na celu zainspirowanie oraz zachęcenie lokalnej społeczności do składania
wniosków o przyznanie pomocy w szczególności w ramach działania
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, poprzez
organizowanie szkoleń obejmujących tematykę zrównoważonego rozwoju
społeczno gospodarczego obszarów wiejskich oraz zasad przyznawania
pomocy w ramach Osi IV Leader;
− np. wspólne inicjatywy, w których WODR zapewnia kadrę, bazę a LGD
zajmuje się przygotowaniem, organizacją, badaniem efektywności działań,
badaniami nad obszarem. Program działania byłby ustalany wspólnie.
Działania wiążą się z kosztami, więc potrzebny kompromis finansowy
i porozumienie. SW jest jednostką kontrolującą to powinno ułatwiać
weryfikację działań i ich przejrzystość;
− organizowanie wspólnych przedsięwzięć, warsztatów, szkoleń, wspólna
promocja działań;
− przede wszystkim dążyć do tej współpracy, do pewnego stopnia
instucjonalizując ją w oparciu o samorząd województwa;
− dzisiaj jesteśmy samodzielni i silniejsi - to bardziej WODR-owi powinno
zależeć na wpływie na zmieniającą się wieś. W czym ma doradzać doradca
skoro rolnik już nie ma takiej skali, a produkcja została ograniczona?
− większe zaangażowanie ze strony WODR, pogłębienie wiedzy nt. LGD
i LSR;
− spotkania tematyczne, robocze pomiędzy LGD a WODR;
− poprzez częstszy kontakt telefoniczny, osobisty, bądź mailowy;
− współpraca WODR z LGD z ich terenu, organizacja wspólnych szkoleń
LGD, wymiana doświadczeń;
− częstsze spotkania nie tylko z pracownikami LGD, ale także
z beneficjentami programów unijnych;
− wspólne wątki w strategii działania lub wspólnie wypracowaną umowę
o współpracy w uzgodnionych obszarach;
− zwiększyć ilość spotkań i działań aktywizujących;
− lepsze rozeznanie rynku rolnego przez WODR pomogłoby bardziej
zaktywizować to środowisko do aplikowania o środki. Aktywizacja
prowadzona przez kampanię promocyjno- informacyjną, bezpośredni
kontakt z rolnikiem;
− przede wszystkim, należałoby nawiązać bezpośredni kontakt z lokalnymi
grupami działania, np. poprzez wizytę w siedzibie, bądź organizację
konferencji, podczas której przedstawiciele wszystkich LGD mogliby
zapoznać się z ofertą WODR. Następnie potrzebne jest opracowanie
jasnych procedur współpracy i ich konsekwentna realizacja;
− problemem jest stara kadra WODR, która nie rozumie często podejścia
LEADER, w szczególności kierownictwo. Należy doedukować starszą
generację doradców;
225

− wykorzystanie środków zależy od specyfiki danej lokalnej grupy np.
podejścia członków Rady, którzy decydują o wyborze. W nowym otwarciu
2014 – 2020 trzeba dać większe możliwości organizacjom pozarządowym
i osób fizycznych (faktycznych lokalnych liderów), żeby np. środki
z małych projektów nie trafiały głównie do gmin i gminnych jednostek
kultury;
− więcej spotkań z mieszkańcami, przedstawienie nowych alternatywnych
form gospodarowania, pokazanie przykładów dobrych praktyk z innych
np.: województw;
− informacje, w jakim zakresie LGD mogą korzystać z pomocy
u pracowników WODR, ponieważ częstokroć pracownicy LGD nie mają
wiedzy, w jakim zakresie mogą zwrócić się o pomoc do WODR-u;
− powiązać działania LGD i WODR w zakresie pozyskiwania beneficjentów
działań "Różnicowanie w kierunku…" i "Tworzenie i rozwój…";
− doświadczeń i obszarów, z zakresu których mogliby być dokształcani
pracownicy LGD.
17. Inne uwagi i spostrzeżenia dotyczące współpracy doradztwa rolniczego
z lokalnymi grupami działania i wdrażaniem metody Leader w rozwoju
obszarów wiejskich:
− myślę, że na starcie Leadera coś przeoczono. Więcej chęci do współpracy
jest po stronie LGD;
− słyszy się, że wynagrodzenia pracowników WODR nie motywują do
efektywnej pracy, choć zapewne to tylko jedna strona medalu;
− wspólne działanie powinno zapewnić niższy koszt jednostkowy, bo może
objąć większą liczbę odbiorców, pozwoli uniknąć dublowania inicjatyw.
Obszar dziania WODR jest większy niż LGD, więc WODR zawierałby
porozumienie z kilkoma LGD - więcej różnorodności, większy zakres
działań;
− refleksja musi zadziałać się w samych WODR- ach: po co dzisiaj są?
Potem przyjdzie czas na wspólne działania;
− WODR-y są doskonałym partnerem dla LGD by realizować wspólne
przedsięwzięcia, należałoby jednak usystematyzować tę współpracę;
− często doradcy traktują LGD jako konkurencję dla własnych działań;
− mało zauważalna jest obecność WODR w podejściu LEADER;
− brak inicjatyw dot. współpracy chyba z obydwu stron.

Podsumowanie
1.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie jest od
wielu lat inspiratorem współpracy pomiędzy wojewódzkimi ośrodkami
doradztwa rolniczego i doradcami rolnymi działającymi w środowisku
wiejskim a lokalnymi grupami działania. Prowadzone badania wśród
doradców WODR oraz LGD wskazują, że współpraca taka istnieje, lecz jej
powszechność jest bardzo ograniczona. Podejmowane działania ze strony
CDR O/Kraków, mimo wielu wysiłków o organizowanych szkoleń dla obu
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grup odbiorców nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Grupa doradców
współpracujących z LGD i szkolonych systematycznie przez CDR O/Kraków,
nie ulega powiększaniu. Prowadzone badania i konferencje wskazują na
potrzeby tej współpracy wyrażane przez obie strony, jednak do szerokiego
porozumienia nie dochodzi. Lokalne grupy działania dla pełnej i skutecznej
realizacji zadań oraz wymaganych przez jednostkę zarządzającą i wdrażającą
skomplikowanych procedur, oczekują spójnego systemu wsparcia doradczego
i eksperckiego, w którym z powodzeniem mogłyby uczestniczyć jednostki
doradztwa rolniczego. Jednak dotychczasowe funkcjonowanie wsparcia
doradczego i eksperckiego dla lokalnych grup działania we wdrażaniu
lokalnych strategii rozwoju trudno uznać jako system w pełnym tego słowa
znaczeniu. Ten aktualnie funkcjonujący „system” nie wykazuje spójności
organizacyjnej i merytorycznej, to raczej luźny zbiór organizacji i instytucji
oraz osób świadczących usługi eksperckie i doradcze, z których korzystają
LGD. Lokalne grupy działania, szczególnie te, które rozpoczęły i kontynuują
współpracę z doradcami WODR, upatrują w tej instytucji partnerów do
współpracy, z uwagi na przygotowanie zawodowe, umiejętności, doskonałe
rozeznanie w terenie i zaufanie, jakim obdarzeni są doradcy rolni w obszarze
swojego działania. Badania dotyczące oczekiwań takiej współpracy pokazała
ankieta sondażowa przeprowadzone przez CDR O/Kraków w miesiącu lutym
2013 r., którą rozesłano do 336 LGD. Ankiety wypełniły i odesłały 34 lokalne
grupy działania, tj. 10,12% wszystkich LGD. Z przedstawionych danych
wynika, że na wysłane ankiety w większości odpowiedziały lokalne grupy
działania, które współpracowały (82% wskazań), lub współpracują aktualnie
(56% wskazań) z publicznymi jednostkami doradztwa rolniczego lub
doradcami WODR. W związku z tym należy przyjąć, że osoby wypełniające
ankietę mają wiedzę opartą o doświadczenie wynikające ze współpracy
z doradcami WODR. Z tego też tytułu wysoki poziom wskazań dotyczący
dalszych planów współdziałania z WODR należy zinterpretować jako
sprawdzoną potrzebę dalszej współpracy i jej poszerzania.
2.
Pracownicy WODR w ocenie LGD posiadają odpowiednie doświadczenie
i wiedzę. Lokalne grupy działania wysoko oceniły wiedzę i umiejętności
doradców (82% wskazań), którzy podjęli współpracę z LGD. Brak wskazań
(12%) wynika z niewiedzy wśród LGD, które nie miały jak dotąd nie nawiązały
współpracy z WODR. Tylko 6% wskazało ocenę negatywną.
Doradcy WODR byli inicjatorami utworzenia LGD, pisali wnioski na wybór
LGD. Mają profesjonalne podejście do tematu, stąd wykorzystywani są dla
podniesienia jakości składanych do LGD wniosków. Mają ugruntowaną,
stabilną pozycję w środowisku wiejskim. Są osobami zaufania społecznego.
Doradcy są w terenie i mogą być w większym stopniu informatorami podejścia
Leader i działań podejmowanych przez LGD.
3.
W 1/3 spośród LGD, które odpowiedziały na ankietę, doradcy pełnią ważne
funkcje, w tym kierownicze, kontrolne i w radzie decyzyjnej, czyli mają
znaczący wpływ na działalność LGD. Lokalne grupy działania oceniając
pozytywnie współpracę z doradcami wskazują również, że WODR powinien
w szerszym zakresie włączyć się do współdziałania z LGD w ramach działań
związanych ze zrównoważonym i wielofunkcyjnym rozwojem obszarów
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wiejskich. Aż 76% wskazań w ankiecie pokazuje, że poprawa współpracy
pomiędzy LGD a WODR może w istotny sposób poprawić aktywność
społeczności wiejskiej i wpłynąć tym samym na poprawę jakości życia na
obszarach wiejskich:
„WODR-y oraz LGD powinny udzielać całościowej wiedzy z zakresu
dofinansowania obszarów wiejskich. Współpraca powinna obejmować
stworzenie systemu komunikacji i wzajemnego informowania o prowadzonych
działaniach, docierając tym samym do szerszego grona odbiorców mieszkańców wsi zwiększając tym samym skuteczność działań wszystkich tych
instytucji; zarówno LGD jak i WODR działają na tym samym terenie.
Współpraca powinna być realizowana przez wspólne ustalenie zakresu
współpracy i sposobu jej realizacji np.: wspólne przedsięwzięcia, współudział
w imprezach itp.; organizowanie wspólnych przedsięwzięć, warsztatów, szkoleń,
wspólna promocja działań. Wskazany jest aktywny udział w opracowaniu LSR na
okres 2014 -2020, w tym poprzez doradztwo, pomoc w kontaktach z rolnikami,
i aktywizację społeczności wsi. Wspólne działanie powinno zapewnić niższy
koszt jednostkowy, bo może objąć większą liczbę odbiorców, pozwoli uniknąć
dublowania inicjatyw. Obszar dziania WODR jest większy niż LGD, więc
WODR zawierałby porozumienie z kilkoma LGD – więcej różnorodności,
większy zakres działań. WODR-y są doskonałym partnerem dla LGD by
realizować wspólne przedsięwzięcia, należałoby jednak usystematyzować tę
współpracę”.
4.
W wypowiedziach sondażowych dotyczących kompetencji doradczych
i eksperckich bardzo wysoko oceniono rolę Centrum Doradztwa Rolniczego
w inspirowaniu doradztwa rolniczego do współpracy z lokalnymi grupami
działania i w propagowaniu metody Leader w rozwoju obszarów wiejskich.
Wnioski:
1.
Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego są naturalnym partnerem do
współpracy z LGD posiadającym kadrę doradców z dużą wiedzą
i umiejętnościami, zaufaniem społecznym w środowisku pracy, znajomością
rolników i terenu.
2.
Współpraca powinna obejmować stworzenie systemu komunikacji
i wzajemnego informowania o prowadzonych działaniach, docierając tym
samym do jak najszerszego grona odbiorców, zwiększając jednocześnie
skuteczność działań obu organizacji oraz innych instytucji realizujących
zadania na obszarach wiejskich, ukierunkowane na zrównoważony
i wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich dla poprawy jakości życia
rolników i innych mieszkance wsi.
3.
Dla sprawnej wymiany informacji pomiędzy instytucjami zaangażowanymi
w działania ukierunkowane na zrównoważony i wielofunkcyjny rozwój
obszarów wiejskich oraz wdrażanie podejścia Leader, dla prawidłowego
wyznaczenia celów strategicznych oraz określenie sposobów i metod ich
realizacji musi funkcjonować krajowy system wsparcia doradczego
i eksperckiego.
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Zaangażowanie publicznego doradztwa rolniczego w szacowanie
szkód powstałych w gospodarstwach rolnych w wyniku działania
niekorzystnych zjawisk atmosferycznych
Andrzej Gmiąt∗

Wstęp
Na terenie województwa małopolskiego szczególnie dotkliwa, pod
względem wyrządzonych strat, była powódź w 2010 roku. W niniejszym referacie
przedstawiono obraz szkód, jakie wywołała powódź w 2010 roku, opracowany na
podstawie materiałów zebranych z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Krakowie oraz Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego (MODR)
w Karniowicach, a także zaangażowanie doradców biur powiatowych MODR przy
ich likwidacji. Protokoły dokumentujące wielkość strat powodziowych w każdym
poszkodowanym gospodarstwie, przygotowane przez te służby doradcze, stanowiły
podstawę do ubiegania się o pomoc finansową. W roku 2010 w akcji szacowania
szkód powstałych wskutek powodzi było zaangażowanych 142 pracowników
z MODR. W ciągu dwóch miesięcy musieli oni sporządzić 738 679 stron,
dokumentacji, poświęcając na to 8% swojego rocznego wymiaru czasu pracy.

Rolnictwo w obliczu występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych
w Europie
Spośród wszystkich dziedzin działalności gospodarczej człowieka
rolnictwo jest najściślej związane z klimatem. Susze, ulewne deszcze, przymrozki
decydują o osiąganych plonach nawet w sytuacjach, gdy uprawiane odmiany roślin
są przystosowane do lokalnych warunków klimatyczno-glebowych. Zmiany
powstałe w krajobrazie rolniczym na przestrzeni XIX i XX wieku powodują, że
wszelkie anomalie pogodowe, np. ulewne deszcze, czy susze mają znaczący,
trudny do przewidzenia wpływ na plony roślin uprawnych. Jednym
z najpoważniejszych zagrożeń powstałych wskutek zwiększenia częstotliwości
występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych na całym świecie, są powodzie
(tabela 1). Wydaje się, że te które wystąpiły na Ziemi w ciągu ostatnich kilkunastu
lat, spowodowały więcej zniszczeń niż kiedykolwiek przedtem. Prognozy na
przyszłość nie są niestety pomyślne, gdyż wraz z przewidywanymi zmianami
klimatu należy się spodziewać zwiększenia częstotliwości występowania powodzi
oraz powodowanych przez nie szkód.
Tabela 1. Liczba poszczególnych rodzajów katastrof wywołanych ekstremalnymi
zjawiskami hydro-meteorologicznymi w Europie w latach 1994-2004
Średnia roczna liczba
Rodzaj katastrofy
Liczba zdarzeń
zdarzeń
Powódź
166
15,1
Susza
11
1,0
∗

Mgr inż. Andrzej Gmiąt; Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
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Rodzaj katastrofy
Fala upałów
Fala mrozów
Wichura
Pożar
Osuwisko

Liczba zdarzeń
25
21
73
30
13

Średnia roczna liczba
zdarzeń
2,3
2,0
6,6
2,7
1,2

Źródło: Bartkiewicz i wsp. 2005. Ekstremalne zjawiska hydro-meteorologiczne w Europie
w latach 1994-2004. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, t 5. Z.specj (14), s.29-44

Powódź jako wezbranie55 powodujące straty gospodarcze, jest rozpatrywane
w kategoriach społecznych, moralnych, ekonomicznych i środowiskowych.
Powoduje ono zagrożenie zdrowia i życia ludzi oraz dezorganizację ich
normalnego bytowania, a także straty materialne w postaci zniszczenia domów,
dróg, upraw, skażenia wody i terenu, itp. Wezbrania na terenach niezamieszkałych
przez ludzi nie rodzą skutków w pojęciu strat. Przyroda nie zna pojęcia straty.

Uwarunkowania prawne działania Komisji do spraw szacowania szkód
w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej
znajdujących się na obszarach, gdzie stwierdzono wystąpienie
niekorzystnych zjawisk atmosferycznych
Niekorzystne zjawisko atmosferyczne (n.z.a.) – oznacza susze, grad, deszcz
nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan,
piorun, obsunięcia się ziemi lub lawinę, które spowodowały co najmniej 30%
szkód w uprawach rolnych, a w przypadku produkcji zwierzęcej i środków
trwałych szkody stanowiące zagrożenie dalszego funkcjonowania poszczególnych
gospodarstw rolnych i działów specjalnych produkcji rolnej (zgodnie z Informacją
Ministerstwa Rolnictwa i rozwoju Wsi dla Komisji powoływanych przez
Wojewodę http://www.minrol.gov.pl/pol).
Przepis prawa Unii Europejskiej:
Rozp. Komisji (WE) Nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.
w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy
państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność
związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniające
rozporządzenie (WE) nr 70/2001
Artykuł 11 tego rozporządzenia szczegółowo omawia zasady obliczania
start w gospodarstwach rolnych, które ucierpiały z powodu n.z.a.

55

Wezbranie - jest pojęciem hydrologicznym, opisującym wzrost poziomu wody w rzece, jeziorze lub
morzu. Termin ów dotyczy samego zjawiska, bez odnoszenia go do skutków, które powoduje.
Wezbranie występuje, gdy ilość wody, która spadła na ziemię, przewyższa zdolność gruntu do jej
wchłonięcia lub kiedy ilość wody dopływającej do rzeki jest większa niż pojemność koryta
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Przepisy prawa krajowego:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie
realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa(Dz. U. Nr 22, poz. 121 ze zm.).
Zarządzenie Nr 259/09 Wojewody Małopolskiego z dnia31 lipca 2009
r.56w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania szkód
w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej
znajdujących się na obszarach, na których wystąpiły niekorzystne zjawiska
atmosferyczne.
Załącznik do Zarządzenia Nr 259/09 Wojewody Małopolskiego z dnia 31
lipca 2009 r. Procedura postępowania w sprawach szacowania szkód
powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji
rolnej w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.

Cel szacowania szkód powstałych w wyniku działania n.z.a.
Celem ustawowym szacowania szkód powstałych w wyniku działania
n.z.a. jest umożliwienie ubiegania się przez rolnika o kredyty z linii:
 inwestycyjnej – symbol nKL01,
 obrotowy – symbol nKL02.
Inne formy pomocy określa Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie
szczegółowych warunków realizacji pomocy dla rodzin rolniczych, w których
gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody
spowodowane wystąpieniem w danym roku n.z.a.
Pełen zestaw form pomocy, z których mogli skorzystać rolnicy
poszkodowani w wyniku powodzi w 2010 roku zawiera tabela 2. Podstawą do
ubiegania się o pomoc we wszystkich przypadkach był protokół szacowania szkód
sporządzony przez doradców z MODR z udziałem pracownika miejscowego
Urzędu Gminy.
Tabela 2. Formy pomocy zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów Nr 137/2009
i informacją do Komisji Europejskiej: Aid Number XA 229/2009
Forma pomocy

Instytucja
odpowiedzialna

Dopłaty do oprocentowania kredytów klęskowych:
nKL01, nKL02

ARiMR

Ulgi i zwolnienia w opłacaniu bieżących składek
w KRUS

KRUS

Odraczanie, rozkładanie na raty płatności

Agencja Nieruchomości
Rolnych

56

W 2013 r. będzie obowiązywała nowe kolejna zaktualizowana wersja tego Zarządzenia
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Forma pomocy

Instytucja
odpowiedzialna

Ulgi w podatku rolnym

wójt, burmistrz

Pomoc socjalna w formie jednorazowego zasiłku
celowego

Ośrodki Pomocy
Społecznej

Procedura szacowania szkód w wyniku działania n.z.a. z udziałem
Komisji, w skład której wchodzili doradcy terenowi z Małopolskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego
Komisje szacujące szkody składały się z doradcy z MODR-go oraz
pracownika Urzędu Gminy (w przypadku szacowania szkód budowlanych
dodatkowo w skład Komisji wchodzi osoba posiadająca wykształcenie
i doświadczenie zawodowe w budownictwie). Niezależnie od skali wystąpienia
n.z.a. swoją pracę Komisja musi zakończyć w ciągu dwóch miesięcy od daty
stwierdzenia wystąpienia klęski (rysunek 1).
Zaangażowanie w szacowanie szkód powstałych w wyniku powodzi
w 2010 roku przedstawia tabela 3. Obieg dokumentacji rozpoczyna się złożeniem
wniosku przez poszkodowanego rolnika o szacowanie szkód i wydanie opinii
Wojewody. Kończącym dokumentem jest opinia dotycząca zakresu i wysokości
szkód spowodowanych wystąpieniem n.z.a. (w przypadku ubiegania się przez
rolnika o kredyty klęskowe).
W województwie małopolskim grupa ta stanowiła średnio 25% z osób, które
wystąpiły z wnioskiem o szacowanie szkód w swoim gospodarstwie (rysunek 2).
Natomiast wszyscy, którzy byli objęci ubezpieczeniem społecznym rolników
wystąpili do Ośrodka Pomocy Społecznej o jednorazową pomoc w formie zasiłku
celowego. Straty materialne poniesione w gospodarstwach rolnych na terenie
województwa małopolskiego przedstawia tabela 4. Należy podkreślić, że w czasie
przeznaczonym na udział w Komisjach szacujących szkody w gospodarstwach
należało przesunąć wszelkie prace związane z realizacją bieżącego planu
doradczego MODR w 2010 roku, ponieważ trudno było zaplanować w planie na
dany rok, że w II kwartale w Małopolsce, może wystąpi powódź i zaangażowanie
wówczas doradców będzie sprawą priorytetową. Według przeprowadzonych
obliczeń czas pracy przeznaczony na szacowanie szkód w gospodarstwach
poszkodowanych rolników w wyniku powodzi w 2010 r. stanowił 8% rocznego
czasu pracy doradcy rolniczego.
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Rysunek 1. Przykładowa procedura postępowania w sprawach szacowania szkód
powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej
w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego

26 czerwca 2009 r. – data wystąpienia deszczu nawalnego na terenie gminy
(przyczyna powodzi)

10 dni – Urząd Gminy zbiera zgłoszenia od poszkodowanych rolników

19 lipca 2009 r. – ostateczny termin złożenia wniosku przez rolników
10 dni ma UG na przygotowanie dokumentów do Urzędu Wojewódzkiego

23 lipca 2009 r. Wójt składa wniosek do Urzędu Wojewódzkiego
o dokonanie szacunku szkód, wraz z kopią zarządzenia o powołaniu
pracowników UG do Komisji szacowania szkód.
Jest to data stwierdzenia klęski ( n.z.a. )na danym obszarze.

Rada Ministrów podejmuje Uchwałę w sprawie warunków realizacji
pomocy dla rodzin rolniczych , w których gospodarstwach powstały
szkody spowodowane wystąpieniem n.w.a. ( patrz tabela 2 )

Komisja szacująca szkody ma dwa miesiące na wykonanie swojej pracy

23 września 2009 r. – zakończenie szacowania szkód i przekazanie protokołu
zbiorczego do Urzędu Wojewódzkiego. Urząd Wojewódzki składa do
MRiRW wniosek o uruchomienie preferencyjnych kredytów klęskowych.

233

Tabela 3. Zaangażowanie pracowników MODR w zwalczanie skutków powodzi w 2010 r.

*

PZDR – Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego
Źródło: Materiały opracowane w MODR w Karniowicach
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Rysunek 2. Udział procentowy poszczególnych gospodarstw ubiegających się
o kredyty klęskowe w poszczególnych powiatach województwa małopolskiego

Wnioski
4.

Udział doradców z Publicznych Ośrodków Doradztwa Rolniczego
w szacowaniu szkód spowodowanych wystąpieniem n.z.a. będzie
najprawdopodobniej stałym zadaniem wpisanym do planu rocznego, o czym
mogą świadczyć zapisy w umowie zawieranej z Wojewodą, a dotyczącej
finansowania ODR. Rozszerzenie zakresu obowiązków w tym zakresie będzie
w dłuższej perspektywie wymagało fachowego przygotowania służb
doradczych.
5.
Należy pilnie opracować nowy, jednolity i obowiązujący w całym kraju,
system elektroniczny zbierania danych liczbowych o gospodarstwach, które
zgłoszą szkody powstałe w wyniku działania niekorzystnych zjawisk
atmosferycznych. Dane liczbowe zebrane z 738 679 stron wypełnionych
dokumentów najlepiej dowodzą potrzeby zweryfikowania dotychczasowego
systemu.
6.
Publiczne Ośrodki Doradztwa Rolniczego realizujące zadania na rzecz
rozwiązywania problemów powstałych wskutek wystąpienia niekorzystnych
zjawisk atmosferycznych na obszarach wiejskich, powinny zostać włączone do
Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego (EPI) z w ramach Programu
Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) na lata 2014–2020.
7.
Aktualnie brak jest konkretnych rozwiązań prawnych określających
metody szacowania szkód powstałych w produkcji rolniczej. Skutkuje to
powszechną dowolnością dobieranych sposobów wyceny strat płodów rolnych,
co niejednokrotnie prowadzi do konfliktów między szacującym
a poszkodowanym. Opracowanie odpowiedniego standardu szacowania szkód
losowych w uprawach rolnych, pozwoliłoby na pracę według jednolitej
procedury niezależnie od gatunku rośliny uprawnej. Standard powinien
zawierać szczegółową instrukcję postępowania członków Komisji szacującej
szkody, która zapewniałaby transparentność kolejnych kroków przy ustalaniu
wielkości strat oraz umożliwiałaby weryfikację obliczonego odszkodowania.
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Planowanie pracy ośrodka w aspekcie kontroli zarządczej,
budżetu zadaniowego oraz nowelizacji ustawy o jednostkach
doradztwa rolniczego
Ryszard Jaworski∗

Doradztwo rolnicze jest procesem polegającym na ścisłej współpracy
doradcy rolniczego i rolnika, zmierzającym do poprawy sytuacji rolnika, poprzez
rozwój jego kompetencji oraz pomoc w jego przygotowaniu do określenia
i samodzielnego rozwiązywania problemów w pracy. Działania te uzyskuje się
dzięki zapewnieniu rolnikowi – klientowi ośrodka, wsparcia edukacyjnego
w zakresie kształcenia właściwych postaw, czy przekazania brakujących
wiadomości, jak również istotnych zmian społeczno-gospodarczych mogących
powodować zmiany warunków funkcjonowania jego przedsiębiorstwa.
„Planowanie działalności doradczej stanowi fazę przygotowawczą
realizacji programu działalności doradczej”57 Opracowanie programów
działalności wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego opiera się na
przeprowadzeniu analizy potrzeb doradczych, czyli rozpoznaniu sytuacji rolniczej,
określeniu problemów jakie pojawiają się na danym obszarze, czy też ograniczeń
występujących w samym gospodarstwie, a także na wskazaniu konkretnych
działań, które pozwolą je rozwiązać oraz, w perspektywie kilku lat, osiągnąć
założony przez ośrodki cel. Poznanie potrzeb doradczych pozwala na
sprecyzowanie oferty i dopasowanie jej do oczekiwań klientów ośrodka
w zależności od zamieszkiwanego regionu (powiatu).
W aspekcie wprowadzenia kontroli zarządczej program działalności
ośrodka wskazuje na najważniejsze zadania służące realizacji wyznaczonych
celów, wynikających z analizy potrzeb doradczych. Cele przyjęte przez WODR
w Poznaniu określone zostały dla działalności podstawowej (statutowej)
realizowanej przez Działy Merytoryczne WODR w Poznaniu oraz Zespoły
Doradcze w powiatach, a także dla działalności wspomagającej, świadczonej przez
pozostałe komórki organizacyjne WODR w Poznaniu.
Wyznaczone w WODR w Poznaniu zadania zostały określone na
podstawie przeprowadzonych badań – potrzeb doradczych. W ramach procedur
kontroli zarządczej zdefiniowano mierniki oraz ich wartości docelowe, które
zostały przypisane do określonych zadań i wskazują na stopień ich realizacji.
Wyznaczone przez Ośrodek mierniki odpowiadają ogólnym założeniom kontroli
zarządczej i planowanego wprowadzenia budżetu zadaniowego, który jest „nowym
sposobem planowania wydatków i jednocześnie metodą zarządzania”, i w sposób
oczywisty jest bliski celowi kontroli zarządczej, gdyż zapewnia realizację zadań
w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.58
∗

Dr inż. Ryszard Jaworski ; Dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
Kujawiński W. Metodyka doradztwa rolniczego. Poznań, 2009, str. 192.
58
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Według założeń systemu kontroli zarządczej kluczowe dla jego
prawidłowego funkcjonowania jest wdrożenie zasad zarządzania ryzykiem. Zasady
wynikające z zarządzania ryzykiem pozwalają na skuteczną kontrolę i ocenę
stopnia wykonania planu działalności poprzez systematyczną weryfikację
negatywnych zdarzeń – ryzyka, mogących mieć wpływ na niewykonanie planu,
analizę stopnia ich istotności oraz określeniu działań wobec zidentyfikowanych
zagrożeń.

Analiza potrzeb doradczych na podstawie wyników ankietyzacji
przeprowadzonej wśród rolników i mieszkańców obszarów wiejskich
przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
W celu opracowania prawidłowego programu działalności Wielkopolski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu corocznie przeprowadza rozpoznanie
sytuacji rolniczej w województwie wielkopolskim. Informacje na temat potrzeb
doradczych uzyskuje się na podstawie:
 zestawienia tematycznego porad (analiza udzielonych porad pozwala na
ukazanie najistotniejszych problemów występujących na terenie
Wielkopolski. Są one rejestrowane elektronicznie według określonej
klasyfikacji, która pozwala na szczegółową ocenę potrzeb w obszarze
działalności informacyjnej Ośrodka);
 wyników ankietyzacji określającej potrzeby doradcze rolników
i mieszkańców obszarów wiejskich (dodatkowych informacji dotyczących
potrzeb doradczych dostarczają ankiety przeprowadzane podczas części
spotkań szkoleniowych. Ankieta zawiera zestaw pytań, w których
ankietowany ma możliwość wypowiedzenia się, jaki zakres szkoleń,
demonstracji, pokazów i innych metod, uważa za interesujący,
i w których chciałby uczestniczyć. Po rocznym okresie badawczym
ankiety poddaje się analizie. Jej wyniki pozwalają na dostosowanie pracy
doradców Ośrodka w poszczególnych powiatach poprzez odpowiedni
dobór priorytetów spełniających wymagania stawiane przez klientów
WODR w Poznaniu).
W Wielkopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
przeprowadzono metodą ankiety rozpoznanie potrzeb doradczych wśród rolników
oraz mieszkańców obszarów wiejskich. Badania wykonano w okresie czerwiec
2011r. – marzec 2012r. podczas 472 szkoleń specjalistycznych, w których
uczestniczyło 8309 osób. Ankieta, którą wypełniali uczestnicy szkoleń, miała
charakter anonimowy. Arkusz pomiarowy zawierał pytania dotyczące propozycji
tematycznych poszczególnych metod doradczych realizowanych przez WODR
w Poznaniu (szkolenia, demonstracje i wdrożenia, pokazy, szkolenia wyjazdowe,
masowe formy doradztwa). Odpowiedzi wskazane w arkuszach zostały
przyporządkowane do poszczególnych obszarów tematycznych do każdej
z wymienionej w ankiecie metody doradczej. Na podstawie wyników badań
uzyskano informacje na temat opinii rolników oraz mieszkańców obszarów
wiejskich w zakresie propozycji tematycznych dotyczących wybranych metod
doradczych.
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Szkolenia
Wyniki przeprowadzonych badań przedstawione na wykresie 1, wskazują,
że największe zainteresowanie rolników związane jest ze szkoleniami z zakresu
produkcji roślinnej (32% wskazań), w tym szkoleń obejmujących tematykę
technologii upraw. Analiza ankietyzacji rolników wskazała na potrzebę organizacji
szkoleń omawiających zagadnienia integrowanej produkcji. Wielu rolników
zgłosiło również chęć uczestnictwa w szkoleniach z zakresu unijnych programów
pomocowych dla rolnictwa – 24% wskazań, w tym zagadnień związanych
z PROW. Wyniki przeprowadzonej analizy ankiet świadczą również
o konieczności organizowania szkoleń z zakresu produkcji zwierzęcej (15%
wskazań), omawiających tematykę, m.in. hodowli zwierząt.
Wykres 1. Tematyczne obszary zainteresowań dotyczące szkoleń

*Pozostałe: agroturystyka, energia odnawialna, Grupy Producentów Rolnych, Wiejskie
Gospodarstwo Domowe, działalność pozarolnicza, bezpieczeństwo i higiena pracy
w rolnictwie, Dyrektywa Azotanowa, kursy (w tym: szkolenia z zakresu stosowania środków
ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy)

Demonstracje i wdrożenia
Wyniki analizy przeprowadzonych badań świadczą o tym, że najczęściej
wskazywane przez rolników obszary w zakresie demonstracji i wdrożeń dotyczą
tematyki produkcji roślinnej – 83% wskazań (wykres 2).
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Wykres 2. Tematyczne obszary zainteresowań dotyczące demonstracji i wdrożeń

Pokazy
Analiza ankiet i propozycji tematycznych w zakresie pokazów (wykres 3)
wykazała, że najwięcej zgłoszonych potrzeb doradczych zanotowano w obszarze
produkcji roślinnej (64% wskazań).
Wykres 3. Tematyczne obszary zainteresowań dotyczące pokazów

Szkolenia wyjazdowe
W zakresie szkoleń wyjazdowych (wykres 4) wystąpiło największe
zróżnicowanie potrzeb klientów WODR w Poznaniu. Największe zainteresowanie
rolników i mieszkańców obszarów wiejskich w ich zakresie dotyczy zagadnień
produkcji roślinnej – 31% wskazań. Pozostałe zagadnienia, liczące po kilka
procent, zebrano do jednej kategorii. Znalazły się w niej, m.in. zagadnienia
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związane z dodatkowymi źródłami dochodu dla gospodarstw rolnych oraz działań
integracyjno-społecznych stanowiących łącznie 24% wszystkich wskazań.
Wykres 4. Obszary tematyczne w zakresie szkoleń wyjazdowych

Masowe formy doradztwa
Wyniki ankietyzacji wykazały zainteresowanie masowymi formami
doradztwa w zakresie uczestnictwa w targach (74% wskazań), Dniach Pola
(21%wskazań) będącymi imprezami o zasięgu lokalnym oraz wystawach zwierząt
(5%). Dane dotyczące masowych form doradztwa przedstawione są na wykresie 5.
Wykres 5. Masowe formy doradztwa
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Podsumowanie
1.

Analiza zapotrzebowania tematycznego wynikająca z przeprowadzonej
ankietyzacji wśród rolników i mieszkańców obszarów wiejskich, a także liczne
konsultacje z rolnikami i przedstawicielami samorządu rolniczego oraz
instytucjami działającymi w obszarze rolnictwa są podstawą do planowania
tematyki metod doradczych organizowanych i prowadzonych przez
pracowników WODR w Poznaniu. Uzyskane wyniki są również przydatne
jako informacja wskazująca kierunki doskonalenia zawodowego doradców.
Wyniki badań wpływają również na ustalanie priorytetów kluczowych dla
działalności Ośrodka.
2.
Planowanie pracy Ośrodka związane jest z zatwierdzaniem programu
działalności na kolejny rok kalendarzowy przez organa wskazane w ustawie.
Z dniem 01.01.2013r. wprowadzono nowelizację ustawy o jednostkach
doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 251, poz. 2507, z późn. zm.). Wprowadzone
zmiany regulują przynależność wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego.
Zgodnie z art. 3 przedmiotowej ustawy, Ośrodki wojewódzkie podlegają
właściwemu zarządowi województwa, a nie jak do tej pory sejmikowi
województwa. W związku z powyższym, „Program działania…” będzie
zatwierdzany przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.
3.
Zmiana przepisów zaproponowana w art. 9 ustawy dotyczy również
zmiany składu Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego, który jak organ
opiniodawczy działa przy ośrodkach wojewódzkich. Określona w art. 11
ustawy zmiana daje możliwości (nie stanowiąc obowiązku) dofinansowania
działalności jednostek doradztwa rolniczego w zakresie działalności Ośrodka
przez samorząd w formie dotacji podmiotowej.
W art. 12 ustawy wprowadzone zmiany dotyczą wydłużenia terminu
wykonania sprawozdania z programu działalności ośrodków do końca
lutego każdego roku.
Ponadto wprowadzone zmiany wpływają na lepsze dostosowanie działań
ośrodków do potrzeb społecznych i gospodarczych obszaru na którym działają,
zwiększając realny wpływ społeczeństwa danego województwa na działania
ODR-ów.
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Wybrane aspekty planowania, budżetowania i realizacji zadań
w Małopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Krakowie
Jacek Puchała∗

Wstęp i uwagi metodyczne
W zarządzaniu jednostkami sektora publicznego wyzwaniem jest
planowanie i budżetowanie. Nie chodzi tylko o ustalenie liczby długopisów,
paliwa, sprzętu komputerowego. Każda jednostka publiczna ma własną specyfikę
podejścia do funkcji zarządzania. W jednostkach doradczych ważne jest zbieranie
informacji o zakresie potrzebnej pomocy edukacyjno-szkoleniowej. Powinien on
być związany z Systemem Wiedzy i Informacji Rolniczej59.
Jedną z metod budżetowania jest budżetowanie od zera. Polega ona na
traktowaniu każdego kolejnego okresu jako odrębnego, na nowego
rozpoczynanego etapu. Jest on traktowany jako całkiem nowy okres dla którego na
nowo należy określić cele i środki ich realizacji60. Przy tej metodzie do podległych
działów lub/i instytucji współpracujących wysyła się zapytania dotyczące potrzeb
na kolejny okres (rok) budżetowy61.
Oprócz budżetowania od zera (opracowanie budżetu na podstawie
dokładnej analizy, tak jakby był on wdrażany dla danej jednostki po raz pierwszy)
wyróżnia się również inne, np.:
 budżetowanie kroczące – dokładny budżet dla pierwszego kwartału
i ogólny dla pozostałych kwartałów,
 przyrostowe – budżet na podstawie danych z poprzedniego okresu
powiększony, np. o wskaźnik inflacji,
 odgórne – budżet opracowany jedynie na poziomie menadżerów wyższego
szczebla zarządzania,
 budżetowanie partycypacyjne – kierownictwo tworzy strategię firmy
natomiast pracownicy opracowują budżety cząstkowe.
Jednostki doradztwa rolniczego realizują zadania z zakresu doradztwa
rolniczego, o których mowa w Ustawie o jednostkach doradztwa rolniczego62.
Zatem zadania są znane ale wskazana byłaby konsultacja co do tego na które
z zapisanych zadań kłaść większy nacisk. Pomocne w tym są instytucje
i organizacje działające na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa.
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Zgodnie z Artykułem nr 5 Ustawy o jednostkach doradztwa ośrodki wojewódzkie
powinny realizować zadania z zakresu doradztwa rolniczego we współpracy z:
 Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 Agencją Rynku Rolnego,
 Agencją Nieruchomości Rolnych,
 Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
 Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 Bankami, w szczególności bankami spółdzielczymi, bankami zrzeszającymi
banki spółdzielcze oraz izbą gospodarczą zrzeszającą banki spółdzielcze,
 izbami rolniczymi oraz Krajową Radą Izb Rolniczych,
 regionalnymi zarządami gospodarki wodnej,
 placówkami oświatowymi w zakresie prowadzenia szkoleń zawodowych
wynikających z potrzeb lokalnego rynku pracy,
 lokalnymi i regionalnymi organizacjami wspierania przedsiębiorczości,
 szkołami,
 szkołami wyższymi,
 jednostkami badawczo-rozwojowymi i placówkami naukowymi Polskiej
Akademii Nauk,
 organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego,
 związkami zawodowymi i społeczno-zawodowymi organizacjami
rolników,
 zagranicznymi instytucjami doradztwa rolniczego i zagranicznymi
instytucjami wspomagającymi rozwój gospodarstw rolnych i obszarów
wiejskich,
 środkami masowego przekazu.
Ośrodki wojewódzkie powinny według Ustawy63 realizować zadania
z uwzględnieniem kierunków rozwoju wyznaczone w regionalnych i lokalnych
programach rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich (ustalanych przez właściwe
organy samorządu terytorialnego). Lista organizacji, która ma współpracować
ukazuje od kogo Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego mogą oczekiwać
pomocy przy określeniu wagi zadań wymienionych w Ustawie. Niniejsze
opracowanie ma za zadanie ukazać jak konsultacje przebiegają w praktyce.
Sprawozdanie za 2010 r. z realizacji programu działalności doradczej MODR
w Karniowicach.
W tym celu przeanalizowano:
 Sprawozdanie za 2011 rok z realizacji programu działalności doradczej
MODR w Karniowicach,
 Sprawozdanie za 2012 rok z realizacji programu działalności doradczej
MODR w Karniowicach,
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 Uchwały Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego w MODR
w Karniowicach w latach 2010-2012,
 Przeprowadzono rozmowę z przedstawicielem dyrekcji MODR,
 Przeprowadzono rozmowę z wybranymi przedstawicielami działów MODR.
Części składowe Programu działalności MODR – działy i obszary tematyczne
Na Program działalności doradczej MODR składają się działania, które są
rozpisane na tematy i sposoby realizacji. W każdym z badanych lat (2010-12)
wyróżniono identyczne działania, które różnią się jeśli chodzi o poszczególne
tematy, jak i o sposób ich realizacji. Działania mają co roku takie same nazwy
i kolejność prezentowania, mianowicie:
1. Działalność na rzecz zapewnienia pełnej absorpcji środków pomocowych
kierowanych na małopolską wieś ze szczególnym uwzględnieniem PROW
2007-2013.
2. Oddziaływanie na rzecz podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności rolników
z zakresu podstaw wiedzy o rynku, ekonomiki i organizacji produkcji rolnej.
3. Popularyzacja wiedzy na temat gospodarowania metodami ekologicznymi ze
szczególnym uwzględnieniem programów rolnośrodowiskowych.
4. Działalność na rzecz upowszechnienie technologii produkcji uwzględniających
postęp biologiczny i kryteria jakościowe - przestrzeganie wymogów zasady
cross–compliance.
5. Wspieranie procesu wielofunkcyjnego rozwoju wsi, wzrost i różnicowanie
dochodów gosp. małoobszarowych, podnoszenie standardów życia na wsi,
kultywowanie tradycji ludowych.
6. Minimalizacja skutków klęsk żywiołowych.
Poszczególne lata różniły się w zakresie obszarów tematycznych
przypisanych do wyżej wyróżnionych sześciu działań. Do 2010 roku obszary
tematyczne liczyły 41 pozycji, w roku 2011 wyróżniono 37 pozycji i w 2012 – 35
pozycji.
Analizując kolejne lata pod względem obszarów tematycznych można
zauważyć tendencje do ich łączenia w grupy tematyczne. Dla przykładu obszar pt.
Kwotowanie produkcji mleka przypisany został w 2011 roku do tematu:
Przestrzeganie standardów jakościowych w produkcji mleka w oparciu o właściwe
ustawodawstwo UE. Zrozumiałe jest też zaprzestanie szkolenia z zakresu
kwotowania mleka – z tego instrumentu rezygnuje się od 2015 roku.
Dokonano wyłączenia promocji turystyki jako osobnego tematu w ramach
działania „Wspieranie procesu wielofunkcyjnego rozwoju wsi”. Promocja turystyki
jest obecna jako część tematu „Działalność oświatowo – doradcza adresowana do
gospodarstw agroturystycznych istniejących i organizowanych. Promocja
i marketing agroturystyki i turystyki wiejskiej”. Jak widać dany temat jest mniej
lub bardziej wyeksponowany ale nie rezygnuje się z niego całkowicie.
Małopolskie rolnictwo jest zbyt rozdrobnione a przy tym uwarunkowane
psychospołecznie do pracy indywidualnej. Nie znaczy to, że zaprzestano wysiłków
nakierowanych na ukazanie korzyści współpracy. W 2012 roku zorganizowano
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szkolenia wyjazdowe, które ukazały jak funkcjonują grupy producentów rolnych.
Władze samorządu na poziomie województwa deklarują, że w przyszłości należy
koncentrować się na identyfikacji i promocji produktów lokalnych niż grupach
producenckich.

Podmioty zgłaszające zadania do Programu
Zadania do programu są zgłaszane przez pracowników oddziałów
powiatowych. Dzieje się to w ciągu całego roku, w czasie comiesięcznych spotkań
w MODR Karniowice. Nie są wysyłane zapytania do administracji samorządowej
na szczeblu powiatowym i gminnym odnośnie kierunków rozwoju wyznaczone
w lokalnych programach rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.
Jedynym dokumentem potwierdzającym konsultację Programu jest opinia
Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego. Zgodnie z Ustawą o jednostkach
doradztwa rolniczego opinia Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego (RSDR) jest
organem opiniodawczo-doradczym dyrektora jednostki doradztwa rolniczego.
Niestety nie ma kompetencji stanowiących tylko opiniotwórczą. W następstwie
tego faktu członkowie RSDR nie mają w praktyce wpływu na ostateczny kształt
Programu.
Do zadań Rady należy opiniowanie rocznego programu działalności
i projektu rocznego planu finansowego64. Ponadto Rada ma prawo zgłaszania
wniosków w sprawach dotyczących funkcjonowania jednostki doradztwa
rolniczego. Warto podkreślić, że ostatecznie to Zarząd Samorządu na poziomie
województwa zatwierdza plan działalności i plan finansowy, RSDR jest organem
doradczym.
Zmiany w składzie RSDR nie idą w dobrym kierunku. Można tak
powiedzieć na podstawie faktu, że w obecnym składzie RSDR brak jest
przedstawicieli Agencji Rynku Rolnego czy Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, jak również Wojewody. Są to ważni partnerzy ODR nie
mniej ważni niż szkoły wyższe czy kółka rolnicze.
Doradcy powiatowi żyjąc na co dzień w środowisku bardzo dobrze znają
jego potrzeby i są ważnym źródłem informacji dla zarządzającego jednostką
doradczą. Istnieje jednak ryzyko na poziomie realizacji funkcji kontrolnej
względem pracowników jeśli nie korzysta się z szerszych konsultacji programu
działalności. Innymi słowy wykonawca zadań może zgłaszać zadania możliwe do
wykonania na jego poziomie kompetencji. Należy zatem oczekiwać na poziomie
regionu impulsów pobudzających do szerokiej konsultacji Programu. Pracownicy
są grupą, która musi być kierowana poprzez realizację czterech podstawowych
funkcji kierowania: planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrolę. Zatem
potrzeby poprzez doradców są rozpoznane ale obok opinii RSDR należy
postulować formalne konsultowanie programu działalności z instytucjami
wymienionymi w Ustawie o jednostkach doradztwa rolniczego. Trudno wskazać
czy RSDR czy też kierownictwo ODR miałoby takie konsultacje prowadzić.
Z pewnością szeroka konsultacja z instytucjami byłaby dodatkową komplikacją dla
całego procesu budżetowania. Brak wynagrodzenia dla członków RSDR, ich
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jedynie opiniotwórcza funkcja powoduje, że trudno również od tego ciała
wymagać jeszcze więcej pracy – np. wysyłania zapytań o kierunki potrzeb
doradczych. Dopiero jeśli byłoby to ciało mające kompetencje zatwierdzające
i otrzymujące wynagrodzenie to byłaby szansa na rzeczywisty wpływ RSDR na
planowanie w ODR.
Dwoista podległość (Wojewoda i Zarząd w Urzędzie Marszałkowskim)
i trzy źródła możliwego finansowania (budżet wojewódzki – rządowy, pozyskane
środki z usług komercyjnych i budżet samorządu województwa) stanowi źródło
komplikacji związanych z budżetowaniem w wojewódzkich ośrodkach doradztwa
rolniczego. Ośrodek Doradztwa Rolniczego odpowiada przed Zarządem,
finansowany jest głównie przez Wojewodę – dopiero ostatnia zmiana wprowadza
możliwość finansowania ODR-u przez Samorząd Województwa.
Finansowanie potrzeb doradczych może być dokonywane ze środków
publicznych tylko przez Wojewodę i Samorząd wojewódzki. MODR jako
jednostka podległa zarządowi samorządu województwa w pierwszej kolejności
musi realizować zadania ustawowe, czyli – ogólnie ujmując – politykę państwa
względem rozwoju obszarów wiejskich. Przy czym w większym zakresie
(w wyniku działania Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy
o jednostkach doradztwa rolniczego65) oddziały doradztwa kierować się będą
sugestiami odpowiedniego Departamentu w UM jeśli skorzysta on z dotacji
podmiotowej z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na wykonywanie
zadań z zakresu doradztwa rolniczego.
Ze względu na sposób finansowania ODR-y koncentrują się na realizacji
zadań odgórnych i nie konsultują się co do sposobu realizacji zadań np. z centrami
transferu technologii uczelni wyższych. Tymczasem jeśli płynące od nich sugestie
są istotne i potwierdzone przez członków RSDR jako ważne, powinny być
wykorzystane i realizowane ze środków publicznych. Krajowa Sieć Obszarów
Wiejskich wysyła pisma z prośbą o propozycje działań przy programowaniu budżetu.
Niestety takich pism nie otrzymują rektorzy wyższych uczelni – w drugą stronę
również nie ma zapytań co do kierunków potrzebnych dla rozwoju obszarów wiejskich
badań. Ktoś musi zrobić ten pierwszy krok, który nie oznacza przecież, że dopytujący
jest na słabszej pozycji. Można powiedzieć, że obecnie dochodzi do specyficznej
straty jeśli chodzi o wykorzystanie kapitału ludzkiego – oczytani w bieżącej sytuacji,
doświadczeni, posiadający wiedzę i szerokie horyzonty, często mieszkający na wsi
pracownicy naukowi nie są pytani o opinii co do kierunków doradztwa.
RSDR w podejmowanych uchwałach zawiera tylko jedno zdanie: „Rada
Społeczna Doradztwa Rolniczego pozytywnie opiniuje przedstawiony projekt
Programu Działalności Doradczej oraz Planu Finansowego Małopolskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach na rok 20XX”. Podobnie jednym
zdaniem opiniuje ona Sprawozdanie z realizacji planu działania. Zatem z punktu
widzenia dokumentacji przesłanej do MODR przez RSDR, ta ostatnia nie ma uwag
ani propozycji do programów i sprawozdań z ich wykonania. Zatwierdzanie
planów i wykonania poprzedzone jest zapytaniami ze strony RSDR odnośnie
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ewentualnych odchyleń od planu. Zapytania te są dokumentem wewnętrznym
RSDR, który nie został udostępniony.
W udostępnionych danych nie znaleziono zadań zaplanowanych, które nie
zostałyby wykonane. Przy dokładnym porównaniu liczby planowanych
i napisanych artykułów „Doradcy” stwierdzono duże odchylenia sięgające nawet 70%. Pisanie artykułów mogłoby być zadaniem pracowników naukowych, gdyby
poprawić współpracę nauka-doradztwo. Nikt jednak do tej pory nie opracował
zasad tej współpracy ani systemów motywacyjnych, które promują takie
współdziałanie – praktyki i uczelni wyższych (punkty w danej publikacji nie zależą
od oceny tej publikacji przez praktyków). Pozostaje jedynie motywacja finansowa
pracownika naukowego, który w dłuższej perspektywie może stracić szansę
awansu naukowego (przy braku umiejętności łączenia pracy dla praktyki
z gromadzeniem punktów). Taki pracownik naukowy jest nawet traktowany jako
ten, któremu brak obiektywizmu naukowego (współpraca z praktyką niesie
zdaniem niektórych profesorów takie ryzyko).
Być może problem doradztwa wynika z tego, że najpierw pojawiają się
środki od Wojewody, potem dopiero zadania są wpasowywane w budżet. Jaka
będzie ostateczna wielkość budżetu? – tego na początku roku nie wiadomo –
komponent komercyjny jest zmienny. Sytuacja nieco się poprawiła – doszła
możliwość finansowania ze strony samorządu wojewódzkiego. Jednak podstawowa
droga: budżet – zadania powinna być odwrócona na zadania – budżet. Budżet
zadaniowy stymulowałby tworzenie powiązań pomiędzy podmiotami (zadania
musiałyby być zgłoszone i konsultowane przez szereg instytucji). Warto dodać, że
budżet zadaniowy niesie obiektywne informacje na temat efektywności pracy
doradców. W wyniku właściwie przeprowadzonego wartościowania pracy może
się okazać, że względem posiadanych środków ODR wykonuje znacznie więcej niż
wskazywałby budżet – lub odwrotnie.

Zadania preferowane przez jednostki Urzędu Marszałkowskiego
w Krakowie i jednostki MODR jako ich realizatorzy
Dla Urzędu Marszałkowskiego w momencie przygotowywania artykułu
najważniejsze było zidentyfikowanie produktów lokalnych na bazie których
można różnicować dochody gospodarstw rolnych i mieszkańców wsi. Nie wolno
promować żywności w UE jedynie ze względu na miejsce pochodzenia za
wyjątkiem produktów regionalnych i tradycyjnych. Dla UM ważna jest
agroturystyka
i
turystyka
wiejska
co
znajdzie
odzwierciedlenie
w przygotowywanej właśnie nowej strategii rozwoju województwa. To właśnie
z niej ma wynikać (po części) plan doradztwa w woj. małopolskim.
Każda z jednostek organizacyjnych MODR ma swój udział w realizacji
zadań zgłaszanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego
(głównie Departament Środowiska, Rolnictwa i Geodezji). Nawet jeśli chwilowo
dany dział nie bierze bezpośrednio udziału w realizacji zadania to bez niego nie
jest możliwe właściwe funkcjonowanie MODR. Ze względu na nową strategię
województwa rośnie znaczenie Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Należy
zauważyć jednak, że poszczególne działy są komplementarne względem siebie –
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rezygnacja z jednego z nich spowodowałby dysfunkcję całości. W strukturze
organizacyjnej MODR wyróżnia się:
 Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
 Dział Ekonomiki i Przedsiębiorczości
 Dział Gospodarstwa Wiejskiego i Agroturystyki
 Dział Ekologii i Ochrony Środowiska
 Dział Systemów Produkcji Rolnej, Standardów Jakościowych
i Doświadczalnictwa
 Dział Promocji i Wydawnictw
 Dział Metodyki Doradztwa, Organizacji, Kadr i Szkoleń
Metody realizacji zadań
Metody realizacji zadań zależą od celów, które są realizowane. W tabeli 1
ukazano formy realizacji zadań, które zostały ukazane w sprawozdaniu.
Najczęściej poza doradztwem indywidualnym stosuje się artykuł w czasopiśmie
„Doradca”. Jednak zwykle ich liczba jest mniejsza od zaplanowanej. W praktyce
oficjalne plany są przewymiarowane po to, aby docelowo uzyskać szacowaną ilość
dobrej jakości artykułów.
Tabela 1. Struktura metod realizacji zadań doradczych (wyniki analizy bez
doradztwa indywidualnego)
Wyszczególnienie form

2010
liczba

2011
%

liczba

2012
%

liczba

%

Artykuł w "Doradcy"
30 21,7
31
20,0
30 20,4
Szkolenie
28 20,3
29
18,7
28 19,0
Pokaz
14 10,1
16
10,3
14
9,5
Seminarium
13
9,4
16
10,3
13
8,8
Ulotka
11
8,0
8
5,2
11
7,5
Konkurs
9
6,5
7
4,5
9
6,1
Broszura
6
4,3
7
4,5
6
4,1
Prowadzenie banku informacji
tradycyjnej i internetowej w zakresie
usług agroturystycznych, produktów
tradycyjnych, twórców ludowych
3
2,2
4
2,6
4
2,7
Wystawa
4
2,9
7
4,5
4
2,7
Konferencja
3
2,2
4
2,6
3
2,0
Kurs
3
2,2
3
1,9
3
2,0
Inne
*14 10,1
23
14,8
22 15,0
Suma
138,0 100,0
155,0
100,0
147,0 100,0
Źródło: Sprawozdania z realizacji programu działalności za lata 2010-2012
* Inne np.: Dokonywanie zmian w realizowanych planach rolnośrodowiskowych (korekty
w planach realizowanych), Giełda agroturystyczna, Karty produkcji rolniczej do wdrażania
programów rolno środowiskowych, Sporządzanie okresowych ankiet – „badanie
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koniunktury w rolnictwie”, Sporządzanie planów
dla rolników przystępujących,
Sporządzanie wniosków o przyznanie płatności rolnośrodowiskowych (kontynuacja).

Podkreślić należy, że w wielu przypadkach liczba wykonanych form
realizacji zadań była większa niż ich zaplanowana liczba. Udział liczby
zrealizowanych form względem zaplanowanych sięgał nawet 200% procent. Było
tak w przypadku np. wystaw, szkoleń i konkursów (tabela 2).
Struktura metod doradztwa nie wynika z badań skuteczności
poszczególnych form (jest to potencjalne pole badawcze, które warto uprawiać
i poszukać źródła finansowania). Jest ona częściowo następstwem zmian jakie
dokonały się w doradztwie na przestrzeni 20 lat (np. mniej pokazów, wdrożeń
i demonstracji). Zniknięciu gospodarstw pomocniczych nie towarzyszyło
powstanie „obszarów doświadczalnych” na których byłyby pokazywany rozwój
społeczno-gospodarczy obszaru poddanego ukierunkowanej pracy doradczej
z obszarami wiejskimi.
Tabela 2. Liczba wyszczególnionych metod realizacji, która przekroczyła 200%
planu
Rodzaj formy doradztwa

2010

Artykuł w "Doradcy" w zakresie aktywizacji kobiet
wiejskich i młodzieży
1
Broszura
1
Konkursy
3
Korzystanie z usług doradczych przez rolników i
posiadaczy lasów
Kurs
Pokaz
5
Rozliczanie kwot mlecznych
Seminarium
Sporządzanie planów dla rolników przystępujących
do wdrażania programów rolno-środowiskowych
Sporządzanie wniosków dla rolników
przystępujących do wdrażania programów rolnośrodowiskowych
Szkolenia
1
Ulotka
1
Wykonywanie kalkulacji jednostkowych kosztów
upraw wybranych gatunków roślin
1
Wypełnianie wniosków o przyznanie dopłat do
materiału siewnego
1
Wystawy
1
Zmiany w programach rolno-środowiskowych
Suma
15
Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań MODR
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Rok
2011

2012

2
1

1
1

1
1

2

1
2
1

2

1
3
1

1
1
10

1
13

Zidentyfikowane zadania i metody realizacji w ramach zrównoważonego
i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich
Pod względem form realizacji zadań dominuje doradztwo indywidualne
(tabela 2). Ważne w wielofunkcyjnym rozwoju wsi jest także metoda szkoleniowa
i artykuły. Rolnicy oczekują, że doradcy wyjdą naprzeciw im oczekiwaniom
i indywidualnie będą rozpatrywać sytuację ich gospodarstw np. w kontekście
możliwości pozyskania środków unijnych (lub płatności bezpośrednich). Tym
należy tłumaczyć dominacje doradztwa indywidualnego.
Tabela 2. Metody realizacji zadań w ramach tematu „Działalność oświatowo –
doradcza adresowana do gospodarstw agroturystycznych istniejących
i organizowanych” (działanie: Wspieranie procesu wielofunkcyjnego rozwoju wsi,
wzrost i różnicowanie dochodów gospodarstw małoobszarowych, podnoszenie
standardu życia na wsi, kultywowanie tradycji)
Liczba w planie

Liczba realizacji

Lata

Lata

Wyszczególnienie
2010
Seminarium

2011

2012

2010

2011

2012

2

2

1

2

2

1

18

20

21

22

20

21

Pokaz

1

2

1

1

2

1

Konkurs

2

2

3

2

3

4

15

17

3

19

23

21

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

52

50

Szkolenie

Artykuł w „Doradcy”
Giełda agroturystyczna
Broszura
Prowadzenie banku informacji
tradycyjnej i internetowej w
zakresie usług agroturystycznych
Ulotka
Doradztwo indywidualne
Informacja i doradztwo z
wykorzysta łączy internetowych
Suma

1

2

2648*

3193

60
2748

99
3342

45

31

Źródło: opracowanie własne
*w kolejnych latach doradztwo indywidualne również ma miejsce, jednak ze względu na
istniejące procedury dokumentowania tej metody doradztwa nie ukazuje się go w głównej
tabeli sprawozdania z wykonania budżetu, tylko w załączniku z informacjami
szacunkowymi.

Rozmawiając z rolnikami wyczuwa się oczekiwanie pomocy w sprzedaży
produktów lokalnych. Niechęć do otwierania własnej działalności gospodarczej
w zakresie przetwórstwa powodowana jest brakiem właściwego doradztwa co do
możliwości sprzedaży swoich przetworów zgodnie z prawem. W tabeli 3 ujęto
metody
popularyzacji
wiedzy
na
temat
produktów
lokalnych
i regionalnych. Z danych zawartych w tabeli wynika, że służby doradcze wykonują
wiele działań nakierowanych na ten temat. Wydaje się, że nazwa tego tematu nie
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oddaje głównego problemu rolników, które zawarte jest w pytaniu: jak sprzedawać
produkty lokalnego przetwórstwa (np. dżemy) zgodnie z prawem ale i z zyskiem?
Traktowanie małych producentów przez prawo według norm przygotowanych dla
dużych firm wymaga doradztwa co do możliwości współpracy rolników w
przetwórstwie. Jednak obawy co do kosztów i rozkładu korzyści na
poszczególnych rolników są główną przyczyną tego, że takie kooperatywy nie
powstają. Zatem jedyna rada – współpraca – nie znajduje najczęściej podatnego
gruntu na wsi. Natomiast służby doradcze nie mogą łamać prawa
i organizować czarnego rynku.
Jednym z projektów realizowanych w ramach rozwoju pozarolniczej
aktywności rolników są prowadzone szkolenia z zakresu różnych zawodów
pozarolniczych, np. kierowców, spawaczy. Co ciekawe pozyskano na ten cel 7 mln
złotych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Ta kwota ukazuje, że finansowanie
doradztwa spoza budżetu centralnego ma coraz większe znaczenie.
Tabela 3. Metody realizacji zadań w ramach tematu „Popularyzacja wiedzy na
temat produktów lokalnych i regionalnych” (działanie: Wspieranie procesu
wielofunkcyjnego rozwoju wsi, wzrost i różnicowanie dochodów gospodarstw
małoobszarowych, podnoszenie standardu życia na wsi, kultywowanie tradycji”)
Liczba w planie

Liczba realizacji

Lata

Lata

Wyszczególnienie
2010

2011

2012

2010

2011

2012

Seminarium

2

1

0

2

1

1

Szkolenie

6

11

10

7

9

7

Pokaz

9

4

4

11

3

5

Konkurs

2

4

4

3

5

7

Wystawa

2

2

2

3

1

3

14

18

18

1

23

1

1

1

Artykuł w „Doradcy”
Ulotka
Broszura
Doradztwo indywidualne z wykorzysta łączy
internetowych

1
1

Suma

1

1072

1211

65

92

Informacja i doradztwo

1173

41

1

39

1331

43

25

Źródło: opracowanie własne

W kontekście podejmowania działalności gospodarczej warto zaznaczyć,
że w zestawieniu brakuje indywidualnego doradztwa dla chcących otworzyć
własny zakład pracy (tabela 4). Ponadto szkolone grupy powinny stanowić zalążek
nowej firmy lub spółdzielni a nie zespół indywidualistów. Szkolenia na temat form
działalności to za mało – być może najpierw należałoby uzmysłowić konieczność
współpracy lokalnej. Dobrym przykładem są istniejące stowarzyszenia
przedsiębiorców, w ramach których stosują wobec siebie zestaw upustów
cenowych – lokalna sieć wymiany i zmniejszenia kosztów działalności.
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Tabela 4. Metody realizacji zadań w ramach tematu „Działalność oświatowa
skierowana do osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej”
(działanie: Wspieranie procesu wielofunkcyjnego rozwoju wsi, wzrost
i różnicowanie dochodów gospodarstw małoobszarowych, podnoszenie standardu
życia na wsi, kultywowanie tradycji”)
Liczba w planie

Liczba realizacji

Lata

Wyszczególnienie

2010

Lata
2011

8

9

10

10

20

1

10

19

9

1 504

0

0

Ulotka

1

6

0

0

Suma

25

1520

20

29

2010

2011

Szkolenie

9

9

Artykuły w „Doradcy”

6

10

Szkolenie

19

2012

28

2012

Źródło: opracowanie własne

Materiały publikowane na stronach internetowych MODR
Informacje poszukiwane przez klientów MODR wynikają z poszukiwania
informacji o rolnictwie. Aby strona była odwiedzana musi zostać najpierw np.
opisana w prasie (rysunek 1). Wtedy klient ma szansę trafić na stronę danej
organizacji. Rysunek 1 ukazuje, że liczba wpisywanego hasła „ODR” zwiększyła
się kiedy w Gazecie Wyborczej pojawiła się informacja o uruchomieniu linii
technologicznej do przetwórstwa mięsa… niestety nie w Karniowicach tylko
w Radomiu (rysunek 1).
Rysunek 1. Wyniki w Google Trends po wpisaniu hasła ODR

Źródło: strona MODR
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Kiedy już klient trafi na stronę powinien mieć możliwość znalezienia
informacji, która go interesuje. Mamy do wyboru menu poziome: Start, o Ośrodku,
Oferta, Zespoły Powiatowe, Kalendarium, Przetargi, Kontakt, BIP, Notowania.
Pierwsze co jest ważne przy poszukiwaniu szybkiej informacji to telefony i tu są
pewne braki. Oczywiście można dodzwonić się przez sekretariat jednak przydałoby
się, aby do poszczególnych Działów podano nr telefonu na podstronie Kontakt.
W menu pionowym mamy do wyboru: Menu, Dyrekcja, Działy, Zespoły
Powiatowe, Rozwój Obszarów Wiejskich, Ekonomika, Ekologia, Technologia,
Cross Compliance, Agroturystyka, Realizowane projekty, Szkolenia, CSTOR,
Wydawnictwa, Baza noclegowa, FAQ. Warto byłoby się zastanowić nad
celowością zastosowania nazw obcojęzycznych – choć być może znajomość wśród
rolników angielskiej terminologii rośnie.
Rysunek 1. Zrzut ekranu widoku strony internetowej MODR

Źródło: strona MODR

Komunikację do Klienta należy ocenić lepiej niż możliwości komunikacji
Klienta z MODR. Przydałaby się np. możliwość wysyłania zapytania poprzez
stronę MODR. Przydałyby się odnośniki do filmów – wykładów na
www.youtube.com, dyżury doradców przy telefonie (wtedy rolnik na pewno wie,
że porozmawia z kompetentną osobą).
Należałoby wyeksponować Biuletyn Informacji Publicznej – obecnie tylko
skrót, który niewiele mówi osobom po raz pierwszy korzystającym z tej strony.
Kiedy już wejdziemy na stronę warto spojrzeć na to jak często są aktualizowane
podstrony. Przykładem jest zakładka prawo: Historia zmian: 23 sierpnia 2004, 17
grudnia 2004, 16 listopada 2005, 28 listopada 2005, 28 listopada 2005,
1 grudnia 2005, 2 grudnia 2005, 2 grudnia 2005, 19 stycznia 2006, 13 maja 2008.
Jak widać ta akurat strona jest aktualizowana coraz rzadziej. Tymczasem bardzo
ważne jest aby rolnik/doradca miał jak najbardziej aktualne informacje.
Być może przydałoby się wprowadzić logowanie na stronie, po czym tylko
dla zalogowanych byłyby płatne najbardziej aktualne informacje. Aktualizowanie
i przetwarzanie informacji to koszty, które poniosą ci najbardziej zainteresowani.
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Rysunek 1. Zrzut ekranu widoku strony internetowej MODR

Źródło: Internet – Biuletyn Informacji Publicznej

Podsumowanie
1. Ośrodki doradztwa rolniczego w Polsce wykonały dużo pracy związanej
z wdrożeniem instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej. Analiza materiałów
zastanych ukazała, że zadania z roku na rok są podobne. Tymczasem sytuacja
wsi zmienia się diametralnie. Rolnicy wzmocnili park maszynowy – dzięki
współpracy doradców – i są gotowi do nowych wyzwań. Doradztwo również
powinno pójść krok dalej – np. aktywizacji ludności zamieszkującej na wsi
(nie tylko rolników). Jednak nowe zadania wiążą się z nowymi potrzebami
finansowymi.
2. Zmiana sposobu finansowania – nowe możliwości z budżetu samorządu na
poziomie województwa – rodzi nowe szanse jeśli chodzi o rzeczywisty wpływ
Urzędu Marszałkowskiego na realizację celów doradztwa. Analiza materiałów
ukazuje brak konsultacji „na papierze” z instytucjami okołorolniczymi, np.
centrami transferu technologii uczelni wyższych, które prowadzą prace
badawcze w zakresie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. Wiadomo, że
rozmowy są prowadzone tak w trakcie konferencji jak i w ramach Społecznej
Rady jednak nie wiadomo jakie są opinie stron podczas tych dyskusji – brak
dostępu do tego typu dokumentów.
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1. Świderska Gertruda: Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. wyd.
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, str. 226-231.
2. Bień Witold: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. wyd. Difin, Warszawa
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3. Kania Józef. Doradztwo rolnicze w Polsce w świetle potrzeb i doświadczeń
zagranicznych. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja
w Krakowie, Zeszyt 318, s. 45.
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Nadesłane wypowiedzi
Moje doradztwo jest niezależne…
Apolonia Stasiuk66∗
Jestem doradcą rolniczym z 13 letnim stażem pracy. Moim sukcesem jest
poznanie rolników ich problemów i potrzeb oraz specyfiki produkcji terenu na
którym pracuję. Moje doradztwo jest niezależne i nie jest związane z interesem
jakiejkolwiek firmy prywatnej. Jestem znana w środowisku rolników co zmusza
mnie do pracy rzetelnej i uczciwej. Od wielu lat pomagam w przygotowaniu
wniosków związanych z uzyskaniem wsparcia dla rolników, począwszy od
programu SAPARD, płatności obszarowych i ONW, programów
rolnośrodowiskowych, inwestycji w gospodarstwach rolnych, modernizacji
gospodarstw rolnych, ułatwienia wsparcia młodym rolnikom, dostosowania do
standardów UE czy wsparcia gospodarstw niskotowarowych. Sporządzam biznes
plany, kalkulacje kosztów produkcji oraz udzielam porad agrotechnicznych,
ekonomicznych, dotyczących zasad wzajemnej zgodności, a także dotyczących
wypełniania różnych dokumentów związanych z prowadzeniem gospodarstwa.
Tak duża różnorodność zagadnień zmusza mnie do stałego podnoszenia
kwalifikacji i bycia przygotowaną na indywidualne zapotrzebowanie rolnika ze
względu na odpowiedzialność za pracę, którą wykonuję. Podczas współpracy
z rolnikiem staram się kompleksowo spojrzeć na gospodarstwo, znaleźć wspólnie
najlepsze rozwiązanie w działalności gospodarstwa, tak aby uniknąć złych,
nietrafionych decyzji. Sukcesem moim jest to, że rolnicy odnoszą wymierne
korzyści ze współpracy ze mną i ciągle korzystają z mojej pomocy.
Problemem staje się nieuczciwa konkurencja firm prywatnych. Utrudniają
pracę doradcy częste zmiany w przepisach oraz ich nieprecyzyjna interpretacja
przez instytucje obsługujące i kontrolujące działalność gospodarstw rolnych takich
jak ARiMR, ARR czy inspekcja weterynaryjna.
Innym problemem jest słaba kondycja finansowa ośrodków doradztwa,
niskie płace, brak środków na dojazdy i zakup sprzętu, a jednocześnie szukanie
wskaźników mierzalności pracy doradców i porównywanie z firmami
komercyjnymi.
Wnioski:
Doradztwo rolnicze powinno:
 podlegać bezpośrednio pod Ministerstwo Rolnictwa i realizować politykę
rządu,
 być pośrednikiem między instytucjami rządowymi a rolnikami,
 rzetelnie przekazywać rolnikom aktualne akty prawne, wymogi
i zobowiązania wobec instytucji państwowych takich jak: ARiMR,
inspekcja weterynaryjna, inspekcja ochrony roślin itp.,
 monitorować rynek rolny w celu oceny sytuacji rolnictwa,
∗
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 skupiać się na pomocy rolnikom przy wypełnianiu uciążliwej dokumentacji
związanej z prowadzeniem gospodarstwa oraz spełnieniem wymogów
unijnych.
Doradztwo publiczne – niezależne (obiektywne) nie związaną z żadną
z firm prywatnych dbające głównie o interesy rolników. Pomoc dla rolników
powinna obejmować kompleksowo gospodarstwo, należy uwzględnić warunki
proponowanych nowych programów i zobowiązania już zaciągnięte
w gospodarstwie w celu uniknięcia niekorzystnych decyzji.

Propozycje zasadniczych zmian w systemie publicznego doradztwa
rolniczego w Polsce.
Arkadiusz Semczyszak∗
Obecnie mamy do czynienia z ośrodkami doradztwa zorganizowanymi nie
funkcjonalnie, ale nieefektywnymi o archaicznej strukturze, urzędami do spraw
doradztwa.
Po pierwsze należy więc zmienić wewnętrzna strukturę ODR, zlikwidować
nadmiernie zhierarchizowaną strukturę urzędniczą.
Znacznie lepiej swoją rolę niż działy – struktura urzędu, spełnią powoływane na
stałe (lub lepiej czasowo, tylko do realizacji konkretnych celów-zadań) zespoły,
w tym szczególnie branżowe – kierowane przez specjalistów i głównych
specjalistów z danej branży. Wzorem jest tutaj dla mnie niezwykle funkcjonalne
i efektywne doradztwo holenderskie DLV: „...DLV advisors work in teams...”
(„...doradcy DLV pracują w zespołach...”67), z którego pracą doradczą miałem
przyjemność się zapoznać. Na dzień dzisiejszy bowiem tak naprawdę istnieje jedno
doradztwo technologiczno-ekonomiczne (= ekonomiczno-technologiczne).
Wystarczy więc wyodrębnić jedynie jeden dział (-część), merytoryczny (-ą)
i powoływać ww. funkcjonalne zespoły (z zachowaniem, co oczywiste działów
technicznych).
Powierzenie większego zakresu odpowiedzialności, i co za tym idzie
samodzielności, specjalistom w tworzeniu merytorycznych zespołów, da
ośrodkom doradztwa strukturę pozwalającą na szybszy transfer wiedzy
z pominięciem zbędnych urzędniczo-administracyjnych, hierarchicznych
szczebli pośrednich. Obecnie te zbyt złożone, sztywne struktury, podziały na
działy, są (zawsze będą) mniej lub bardziej sztuczne – stąd więc i zbędne; w żaden
sposób nie usprawniają one też pracy.
Doradcy – ale specjaliści (nie doradcy terenowi), powinni być
podstawowym ogniwem systemu doradztwa. W opracowaniu „Kierunki rozwoju
doradztwa rolniczego w Polsce” E. K. Chyłek mówi o tym tak: „Należy podkreślić,
że doradca FAS pełni rolę „lekarza pierwszego kontaktu”, kierując rolników
w razie konieczności do odpowiednich specjalistów.” W ocenie FAS z 2009 roku
także mówi się m. in. o tym, że wobec ilości zadań i zaawansowania
∗
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technologiczno-ekonomicznego rolnictwa, doradca FAS nie jest w stanie
samodzielnie, bez pomocy specjalisty, wystarczająco dobrze „obsłużyć” odbiorcę
usług doradczych. Obecnie następuje bowiem w rolnictwie gwałtowny rozwój
coraz bardziej skomplikowanych, zaawansowanych technologii wymagających
wysoce specjalistycznej wiedzy doradczej. Ośrodki doradztwa staja się więc przede
wszystkim wektorami – przekaźnikami wiedzy. Rola zwłaszcza głównych
specjalistów, będzie musiała być zatem coraz ważniejsza – decydująca w tych
procesach.
To kadra specjalistyczna powinna być więc (i będzie) dla doradztwa publicznego
(jest już w prywatnym) centralnym ogniwem w procesie doradztwa – dla dobra
całego doradztwa publicznego. Dobra, efektywna praca specjalistów to bowiem
większe dochody a co za tym idzie wyższe uposażenia nie tylko wspomnianych
specjalistów ale i wszystkich pracujących w całym systemie doradztwa.
By to ogniwo było skuteczne, specjalistów należy właściwie wyposażyć
w instrumenty pracy i uposażyć nazwijmy to: „socjalnie” – umożliwić
specjalistom zarabianie „naprawdę dużych pieniędzy” – uzyskania wysokich
uposażeń (najwyższych w całym systemie) równych lub nawet wyższych od
menedżerskich.
Nie muszą być to tylko zwykłe – mało motywacyjne, podwyżki – np. poprzez
dodatki funkcyjne; ale należy stworzyć system wynagradzania za realizację
konkretnych zadań lub umożliwiający specjaliście uzyskanie dodatkowego
wynagrodzenia za prawidłowe wykonanie zwłaszcza dodatkowych zadań
celowych.
Część specjalistycznych usług doradczych technologiczno-ekonomicznych (a nie
tylko tak jak obecnie dotyczących płatności, kredytów) zwłaszcza przeznaczonych
dla rolników mających dopłaty bezpośrednie powyżej 15 tys. euro, wymagających
przy tym czaso- i pracochłonnych opracowań, powinny być odpłatnymi (także tzw.
„wejścia” na strony internetowe w zakresie wysoce specjalistycznym opartym
o np. doświadczenia prowadzone przez ośrodki doradztwa).
By specjaliści pracowali dobrze koniczne jest także stworzenie lepszego
systemu przepływu informacji – wiedzy (tutaj wzorem jest dla mnie doradztwo
szkockie SAC – RSUC, łączące w sposób chyba najbardziej funkcjonalny naukę
z praktyką). E. K. Chyłek pisze, że w przypadku zasady wzajemnej zgodności
podmioty tutaj działające w tym doradcy, powinny regularnie organizować sesje
wymiany informacji – raz lub dwa razy w roku. Ja uważam, że należy pójść jeszcze
dalej: stworzyć funkcjonalne, formalne ramy współpracy wszystkich specjalistów
pracujących w ośrodkach doradztwa – wymiany poglądów – informacji, wiedzy na
szczeblu ponad wojewódzkim – ogólnokrajowym, między specjalistami wg. danej
specjalizacji, czyli tzw. branży, szczególnie przy wykorzystaniu zintegrowanego
interaktywnego systemu doradztwa elektronicznego.
Uważam też, że powinno powołać się krajowych specjalistów i krajowych
głównych specjalistów branżowych np. ds. ogrodnictwa, uprawy roślin
rolniczych, chowu zwierząt itd. (w oparciu np. o zakłady upowszechniania
w instytutach branżowych) – a więc stworzyć nieistniejące obecnie krajowe
zespoły specjalistów, podległe formalnie, jak i całe doradztwo publiczne,
MRiRW. Samorządom, tak Sejmikom jak Izbom Rolniczym, należy powierzyć
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jedynie funkcje – uprawnienia, kontrolno-doradcze oraz zlecające wykonanie ich
zadań celowych, ale nigdy nie funkcje – uprawnienia: decyzyjne i nadzorcze.
W celu wymiany wiedzy – informacji tworzenia wspólnych, ujednoliconych
wysokich standardów – należy więc stworzyć bardziej ściśle współpracujące niż
obecnie, tzw. „struktury pionowe” (na ww. szczeblu ponad-wojewódzkim,
krajowym) umożliwiające wzajemne dokształcanie i wymianę doświadczeń np.
głównie właśnie w zespołach specjalistów. Da to na pewno lepsze efekty niż
uczestnictwo w ogromnej, zdecydowanie nadmiernej, liczbie szkoleń często
o „różnym” poziomie, szkoleń odrywających specjalistów na wiele dni w skali
roku, od ich właściwej pracy.
Zwiększenie kwalifikacji. W miejsce, lub jako uzupełnienie,
ww. nadmiernej liczby szkoleń, kursów, lepsze będzie dofinansowanie
samokształcenia doradców i specjalistów (tj. dofinansowanie lub całkowite
sfinansowanie zakupu prasy fachowej, podręczników, publikacji naukowych, wejść
na płatne internetowe strony fachowe, naukowe), organizowanie ww. spotkań
zespołów specjalistów (sesji wymiany informacji). Preferowane powinny być nie te
typowe formy szkoleniowe – wykładowe, ale spotkania dyskusyjne – warsztaty
z udziałem naukowców; i z coraz częstszym wykorzystaniem internetu.
W swym opracowaniu E. K. Chyłek proponuje „rozrost” systemu certyfikacji,
nadzoru i monitorowania jakości świadczonych usług doradczych, rozwój
mechanizmów eliminujących możliwość zaistnienia nieuczciwej konkurencji
i konfliktu interesów, dalej: obowiązkowe szkolenia.
Moim zdaniem jest to bardzo niebezpieczna i nieefektywna droga prowadząca
w „ślepy zaułek” – donikąd. Propozycje powyższe zapewne wynikają z ww. braku
zaufania do, i braku wiedzy o tym co robi doradca, a głównie z całkowitego braku
nawet próby walidacji (w rozumieniu walidacji procesu) i oszacowania oraz
wyceny wartości usług doradczych, tj. uzyskania odpowiedzi na podstawowe
pytanie: ile jedna złotówka wydana na doradztwo przynosi tychże złotówek
konkretnego dochodu dla budżetu, rolnika czy mieszkańca tzw. obszarów
wiejskich; braku wyceny efektywności i opłacalności doradztwa, tak by
uzmysłowić politykom - decydentom i rolnikom ile na nas zarabiają lub ile tracą...
Pokutują bowiem jeszcze ciągle rozpowszechnione wśród wielu decydentów,
a niczym nie uzasadnione opinie o „dopłacaniu” do doradztwa, o zbędności
istnienia publicznego doradztwa rolniczego. Rolnicy i politycy muszą mieć do
dyspozycji rzetelnie, uzyskaną przy użyciu najlepszych, powszechnie
uznawanych i akceptowanych metod, wyszacowaną wartość pracy doradcy.
To nie jest niemożliwe, np. w latach 90-tych w USA dość precyzyjnie wyliczono,
że 1 dolar wydany na doradztwo rolnicze przynosił ok. 4 dolary zysku.
Przy ocenie FAS w 2009 roku nadmierną, często zbędną, certyfikację
w doradztwie uznano jako główny element kryzysu procedur unijnych w FAS.
Doradztwo w systemie skrajnie certyfikowanym będzie owszem wyglądało dobrze,
ale jedynie na papierze...
Doradca powinien być więc oceniany nie przez: ilość posiadanych certyfikatów,
zaświadczeń o zakończonych pozytywnie kontrolach, liczbę ukończonych kursów
i szkoleń (samokształcenie może dać te same lub, częściej, lepsze efekty); ale
głównie oceniany poprzez pryzmat jego rzeczywistej efektywności, a zwłaszcza
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ocenę jego pracy dokonywaną przez beneficjentów jego usług (którzy np. będą
chcieli za nie zapłacić). Ta ostatnia (tj. ocena pracy doradcy przez odbiorców
usług) jeśli usługa nie jest płatna, powinna być z kolei ustalana, wykonywana przy
użyciu bardziej efektywnych niż obecnie, nowocześniejszych metod. Np. nie
poprzez często zawodne ankiety ale wywiady, sondaże – tj. bezpośrednie rozmowy
z beneficjentami – rolnikami i mieszkańcami obszarów wiejskich, także
z samorządowcami, pracownikami instytucji z otoczenia rolnictwa, prowadzone
przez przygotowanych merytorycznie oceniających np. wewnętrznych
i zewnętrznych audytorów ISO. Najogólniej mówiąc o ocenie doradcy powinna
zatem decydować nie liczba certyfikatów i ukończonych szkoleń, a głównie,
najkrócej to ujmując: „marka” doradcy w środowisku w którym pracuje
i pozyskane środki finansowe.
Efektem ww. braku walidacji i oszacowania oraz wyceny wartości usług
doradczych, właściwej oceny doradcy – braku zaufania, jest wprowadzanie
w niektórych ODR „karykaturalnej” formy budżetu zadaniowego.
Budżet zadaniowy powinien być opracowany w oparciu pracę w zespołach
powołanych do realizacji zadania i opierać się o „dorobek” teorii ryzyka
(pełniejsza nazwa: teoria zarządzaniem projektem z wykorzystaniem estymacji
ryzyka). Obecne modele budżetu zadaniowego przypominają na przykład znany
w krajach UE: PRINCE 2 („nie zostanie tutaj przeoczone nic, co nie spełnia
wymogów jakości czy specyfikacji, konieczny jest duży nakład na dokumentację,
potrzebne są więc dodatkowe zasoby”).
Czy system doradztwa w Polsce ma, stać go na, „dodatkowe zasoby”?
Zbyt drobiazgowych procedur nie da się przestrzegać – prawidłowo wykonać bez
dużych nakładów: pracy, czasu i pieniędzy na kontrole i zbieranie danych. Takie
zbyt złożone procedury są ponadto korupcjogenne.
Doradztwo powinno wytworzyć – stworzyć, przede wszystkim system
wspomagania decyzji z uwzględnieniem nie tylko doradztwa technologicznoekonomicznego, ale i warunków socjoekonomicznych występujących w otoczeniu
beneficjenta oraz prowadzić doradztwo mające na celu także zmianę zachowań
ludzkich (wg DLV). Budżet zadaniowy powinien więc opierać się o metodę RAMP
(Risk Analysis and Management of Projects) kładącą nacisk na jak największe:
„złagodzenie początkowych wymagań, modyfikację zadań i modyfikację
zależności między nimi, wprowadzanie decyzyjnych kamieni milowych...”
A więc zmiany w tym systemie – metodzie, muszą być stopniowe,
ewolucyjne! Nie powinny być dla nas przy tym wzorcami zbyt skomplikowane,
sformalizowane i drogie, doradztwa: duńskie i irlandzkie; ale właśnie SAC (RSUC
– ścisłe połączenie nauki z praktyką) i DLV (wyjątkowo prosta struktura mimo to,
a może właśnie dla tego, b. dobra funkcjonalność). Te dwa ostatnie są to ponadto
systemy doradcze nie tylko bardzo dobrze działające ale i w pełni same na siebie
zarabiające.
Doskonale podsumowuje tę część mego stanowiska końcowy fragment
z mojego artykułu sprzed dwóch lat, dotyczącego praktycznego zastosowania
ustaleń - modeli teorii ryzyka:
„Na koniec apel do wszelakich szefów, dyrektorów, członków zarządów,
urzędów wojewódzkich, marszałkowskich, ministerstw, komisarzy unijnych, etc.... –
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studiujcie proszę choć trochę „teorię ryzyka”, liczcie i szanujcie czas swoich
pracowników, zanim każecie im cokolwiek kontrolować, czy – szczególnie:
zapisywać, „konotować” (nadmiernie drobiazgowy rejestr usług doradczych!);
zastanówcie się choć przez chwilę – „kwantyfikując ryzyko” – czy jest to naprawdę
niezbędne – potrzebne – ma sens; mówiąc najprościej: czy się to opłaca
i (szczególnie!) czy jest na to czas...”

Moja wypowiedź może nie jest zbyt długa…
Jacek Świątczak∗
Pracuję w doradztwie 5 lat i myślę, że bardzo się rozwinąłem przez ten
czas i to jest mój sukces, przede wszystkim lubię tę pracę, kontakt z ludźmi
zwłaszcza jak można im pomóc rozwiązać jakiś problem. Tylko problem myślę jest
w nadążaniu za zachodzącymi zmianami i tutaj są potrzebne naprawdę szkolenia.
Głównym problemem dzisiejszego doradztwa w rolnictwie jest jego
finansowanie, myślę że w tej materii po przejściu ośrodków WODR pod zarząd
Marszałka Województwa wiele się nie zmieniło. Dzisiaj samorządy są bardzo
obciążone finansowo, a jeszcze doszła im tak szeroka działka. Należy się
zastanowić, czy nie powinno tutaj uczestniczyć Ministerstwo Rolnictwa.
Dzisiaj większość usług Ośrodków Doradztwa jest płatna i można
powiedzieć, że Ośrodki mogą sobie poradzić, tylko że przy naszym rozdrobnieniu
gospodarstw nie każdego rolnika stać na korzystanie z takich usług.
Należy również położyć większy nacisk na szkolenie kadry doradczej,
doradca powinien być ukierunkowany na daną działalność czy kierunek
w rolnictwie, ponieważ rolnictwo to bardzo szerokie spektrum działania.

Zmiany zachodzące w rolnictwie i na wsi
Wojciech Kniaziuk
W okresie od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej po ówczesne czasy
na obszarach wiejskich zachodzą następujące zmiany dostrzegalne z perspektywy
pracy doradczej jak również rozwoju rolnictwa:
 Rolnicy utrzymujący się z pracy w gospodarstwach rolnych sukcesywnie
dążą do powiększania areału swoich gospodarstw oraz poprawy
usprzętowienia parku maszynowego.
 W celu podniesienia konkurencyjności wytwarzanych w swoim
gospodarstwie produktów korzystają z coraz bardziej nowoczesnego
sprzętu oraz nowoczesnych technologii dostępnych we współpracy
z przedstawicielami WODR sporządzającymi wnioski w różnych
działaniach ARiMR w zależności od spełnienia wymagań dla naboru.
 Rolnicy korzystający z systemu dopłat bezpośrednich dzielą się na
użytkowników właściwych i posiadaczy gruntów rolnych, którzy
korzystają z dopłat nie prowadząc działalności rolniczej. W odniesieniu do
∗

Jacek Świątczak , Rejonowy Zespół Doradztwa Wieruszów.

260

rosnących cen gruntów rolnych coraz rzadziej rolników stać na zakup
ziemi z wygospodarowanych zysków bez środków pomocowych np. linii
kredytowych.
 Problemem widocznym wśród pracujących na wsi jest brak kierunkowego
wykształcenia stosownie do prowadzonej działalności.

Między nauką, a praktyką
Jolanta Wróbel∗
Wstęp
Doradztwo pozostanie zawsze pomiędzy nauką a praktyką, zmienią się
tylko punkty nacisku w zależności od czynników zarówno globalnych jak
i lokalnych wpływających na podejmowane decyzje. Najważniejsze jednak, tak jak
w każdej dziedzinie gospodarki, będą: innowacyjność i przedsiębiorczość.
W pracy doradcy dominuje cyklicznie doradztwo: technologiczne
i organizacyjne. Doradztwo organizacyjne, szeroko rozumiane, mieści w sobie
doradztwo ekonomiczne ponieważ na podstawie wyliczeń i prognoz rynkowych,
podejmowane są decyzje o zmianie lub wyborze nowych kierunków produkcji. To,
które doradztwo dominuje w danym okresie zależy od wcześniej wymienionych
zmian światowych i lokalnych, ale też od innowacyjności naukowców, których
badania, prace doświadczalne, w niektórych okresach dziejów nauk rolniczych
powodują rewolucyjne lub ewolucyjne zmiany.
Przykładem połączenia tych dwóch metod wprowadzania zmian jest
wieloletnia praca ś.p. profesora Pieniążka w sadownictwie. Na mniejszą skalę taką
rewolucję wprowadzali równolegle ś.p. profesor Szczygieł w zakresie
wprowadzania pionierskiej metody „Integrowana Produkcja” oraz profesor Makosz
we wprowadzaniu nowych odmian drzew owocowych. To tylko pojedyncze
przykłady.
Genialni naukowcy znający światowe osiągnięcia, wypracowują wizję
zmian z pasją je wprowadzając. Nie należy szczędzić pieniędzy na szkolenie
doradców w każdej dziedzinie przez najwyższej klasy naukowców.
1. Doradztwo organizacyjne w tym doradztwo ekonomiczne.
Wyżej przytoczone przykłady to już historia. W chwili obecnej
najważniejsze jest podejmowanie decyzji organizacyjnych. Potrzebna jest wiedza
o trendach zmian w potrzebach i upodobaniach konsumentów, jednym słowem
prognozy. Obserwacja konsumentów to zbyt mało, aby podejmować poważne
decyzje produkcyjne i rynkowe. Na zmiany w popycie mają wpływ również
spekulacje na rynkach finansowych i transakcji rolnych. Doradca w każdej chwili
musi mieć dostęp do tej wiedzy pochodzącej z nauki ponieważ pewność zbytu
wyprodukowanego towaru jest równie ważna jak cena jego zbycia.
2. Pozyskiwanie środków finansowych na wsparcie gospodarstw rolnych.
Nie wspominam tu o pracy doradcy w zakresie pomocy rolnikom
w implementowaniu środków finansowych dla gospodarstw rolnych, bo ta praca
∗
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doradcy jest prosta o ile wymagania ARiMR są sprecyzowane jednoznacznie i nie
podlegają różnym interpretacjom przez poszczególnych pracowników Agencji.
Praca ta jednak zajmuje ponad połowę czasu doradcy.
3. Warunki pracy doradcy.
Innowacyjność i przedsiębiorczość należy uzupełnić hasłem
„digitalizacja”. Doradca musi być wyposażony w nowoczesny sprzęt komputerowy
i audiowizualny, dostęp do internetu, telefon komórkowy. Jest to marzenie każdego
doradcy. Tego obecnie brak, tak krótko skomentuję stan istniejący, bo nie jest
moim celem jego opisywanie.
Wracając do innowacyjności i przedsiębiorczości należy stwierdzić, że
wszyscy prowadzący własną firmę – gospodarstwo rolne – muszą? tworzyć nową
jakość wprowadzając swoje autorskie pomysły, tak w dziedzinie technologii, jak
i organizacyjnej. Aby być wirtuozem i wizjonerem trzeba mieć solidną wiedzę
czego nie dają obecne „niby studia”, po których absolwenci czekają aż emeryci
opuszczą ciepłe stołki, które oni zajmą i nie będzie problemu bezrobocia. Nic
bardziej mylnego. Po pierwsze, na każdych studiach powinny być roczne warsztaty
polegające na poszukiwaniu pomysłu na działalność, założeniu i najprawdziwszym
prowadzeniu własnej firmy. Po roku człowiek będzie wiedział czy się nadaje, czy
nie. Uzyska w ten sposób wiedzę, a bardziej „chrzest bojowy”. Stołki po
odchodzących na emeryturę ludziach powinny zniknąć, ponieważ ambitna,
innowacyjna i przedsiębiorcza młodzież nie będzie ich potrzebowała, bo pójdzie
nową, wymyśloną przez siebie drogą i z pogardą popatrzy na „łatwiznę”!? Utopia.
Nawet jeśli wyzwanie to podejmie 70% młodzieży po studiach, a połowie z nich
się to uda to te 35% pociągnie rozwój i postęp.
4. Temat grup producentów.
Rolnicy współpracują ze sobą nie formalizując tej współpracy
w zarejestrowane struktury. Do ich świadomości (dzięki też naszej pracy) dotarło,
że liczy się efekt skali produkcji. Nie rejestrują grup producentów, ponieważ
należałoby im dostarczyć „instrukcję obsługi” Urzędu Skarbowego. Nie wystarczy
bowiem znać przepis, trzeba jeszcze przewidzieć, jak zostanie on zinterpretowany
przez poszczególnego urzędnika. To budzi wielki strach, że stracą dochody
wykonując swój zawód, dochody, które uzależnione są też od pogody. Przykłady
można mnożyć.
Aby rozwiązać ten problem potrzebne są inkubatory przedsiębiorczości
oferujące obsługę firm, którymi są grupy producentów. Te inkubatory można by
nazwać Izbami Rzemieślniczymi Rolników, ale w jakim celu tworzyć nowy
podmiot, jeśli tą rolę może spełniać Izba Rolnicza, która jest samorządem
rolniczym. Izba Rolnicza winna też lobbować w interesie rolników wpływając na
tworzone prawo, bo najważniejsze decyzje zapadają na styku zainteresowani
i twórcy prawa, a już w czasie głosowania w Sejmie większość Posłów nie wyrabia
sobie zdania na mniej ważne dla nich wizerunkowo tematy. Ta rola Izby Rolniczej
wyklucza ją jako podmiot świadczący doradztwo rolnicze ponieważ doradztwo ma
pomagać rolnikom wykonywać to prawo.
Wracam do doradztwa organizacyjnego.
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Należałoby opracować model w jaki sposób oszacować ryzyko
podejmowanych decyzji produkcyjnych, jak łagodzić jego skutki. Doradca nie
podejmie decyzji za rolnika, ale ponosi odpowiedzialność moralną za nieudane
doradztwo, dlatego prognoza rynkowa opracowana na rzetelnych postawach
powinna być dostępna dla doradców i rolników.
5. Struktura organizacyjna doradztwa.
Doradcę w gminie dotyczą wszystkie tematy szeroko pojętego rolnictwa,
musi je znać, wiedzieć gdzie szukać odpowiedzi, każdy z nas „jakoś” sobie z tym
radzi, ale w większości warunki w gminach są trudne, nie wiemy na jakiej
podstawie tam dyżurujemy i to często jest nam dawane do zrozumienia. Jest to
upokarzające dla ludzi wykonujących jednak ciężką pracę.
Ze względu na zbyt dużą odległość, Specjaliści zakładowi w Dyrekcji nie
mają fizycznie możliwości wspierania naszej pracy, dlatego błędem była
likwidacja Oddziałów, hamuje to efektywność działania doradców w terenie.
Podsumowanie
Są duże potrzeby w wyposażeniu Doradcy w terenie w sprzęt w warunki
lokalowe w pobliżu rolnika. Praca nasza mimo wszystko jest wykonywana solidnie
o czym świadczy „wierność” rolników, na którą pracujemy własną osobowością.
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Relacja z Krajowej Konferencji „Publiczne doradztwo rolnicze
wobec wyzwań przyszłości i oczekiwań mieszkańców wsi”
W dniach 18 – 20 marca 2013 roku w Krakowie odbyła się Krajowa
Konferencja na temat „Publiczne doradztwo rolnicze wobec wyzwań przyszłości
i oczekiwań mieszkańców wsi” z udziałem Podsekretarza Stanu w MRiRW
Tadeusza Nalewajka, rektora UR w Krakowie prof. Włodzimierza Sadego oraz
władz wojewódzkich.
Konferencja została zrealizowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego
Oddział w Krakowie we współpracy z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie –
Zakład Rozwoju Obszarów Wiejskich i Doradztwa Wydziału Ekonomiczno-Rolnego
UR, jako projekt wspófinansowany ze środków UE, w ramach planu pracy KSOW.
Jej głównym celem było: Wsparcie procesu dostosowania publicznego doradztwa
rolniczego do sprostania nowym wyzwaniom we wdrażaniu polityki w zakresie
rozwoju obszarów wiejskich i potrzebom mieszkańców wsi w tym rolników.
Konferencja została poprzedzona szeregiem działań o charakterze badawczym, na
które złożyły się indywidualne wywiady pogłębione z przedstawicielami dyrekcji
Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego (WODR) i Departamentów
Urzędów Marszałkowskich sprawujących nadzór nad WODR, sondaż wśród
doradców rolnych, grupowe wywiady zogniskowane w Zespołach Powiatowych
Doradztwa Rolniczego, analiza dokumentów w jednym z WODR oraz studia
przypadku obejmujące pracę indywidualną doradców rolnych. Całością prac
kierował Zespół Badawczy pod przewodnictwem dr hab. inż. Józefa Kani
profesora UR w Krakowie, IRWIR PAN. Wyniki badań zostały opracowane
i przedstawione podczas obrad konferencji przez dr Piotra Nowaka z Instytutu
Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Konferencja została pomyślana jako
spotkanie dwóch środowisk: środowiska uczonych zajmujących się problematyką
doradztwa i środowiska praktyków.
Środowisko uczonych reprezentowali przedstawiciele: UR w Krakowie,
UJ, UW, SGGW, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetów Przyrodniczych we Wrocławiu
i Lublinie, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy,
pracownicy naukowi instytutów badawczych podległych Ministrowi Rolnictwa
i Rozwoju Wsi.
Środowisko praktyków reprezentowali dyrektorzy i doradcy WODR,
przedstawiciele urzędów marszałkowskich, izb rolniczych, społecznych rad
doradztwa rolniczego.
Dla podkreślenia znaczenia ścisłej współpracy tych dwóch środowisk, powołane
zostały dwa zespoły je reprezentujące: Zespół Uczonych i Zespół Praktyków, które
pracowały podczas konferencji.
Powołany został także Komitet Naukowy Konferencji w składzie:
 dr hab. inż. Józef Kania prof. UR w Krakowie – Przewodniczący
Komitetu Naukowego
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 dr hab. Zbigniew Brodziński – reprezentujący Uniwersytet Warmińsko
– Mazurski w Olsztynie,
 prof. dr hab. Andrzej P. Wiatrak – Zakład Jakości Zarządzania UW,
a także Redaktor Naczelny kwartalnika CDR Zagadnienia Doradztwa
Rolniczego,
 dr hab. Eugeniusz Chyłek – Naczelnik Wydziału Doradztwa Rolniczego
i Transferu Wiedzy MRiRW, a także przedstawiciel RP w stałym
Komitecie ds. Badań w Rolnictwie przy Komisji Europejskiej,
 prof. dr hab. inż. Sławomir Zawisza – Zakład Ekonomiki i Doradztwa
w Agrobiznesie Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego
w Bydgoszczy.
Do zadań członków Komitetu Naukowego należał przegląd i weryfikacja
zgłoszonych tematów komunikatów i doniesień z badań, a także przeprowadzenie
recenzji naukowej artykułów do publikacji pokonferencyjnej.
Do zadań członków Zespołu Uczonych należała troska o właściwą reprezentację
naukowych treści w trakcie konferencji oraz aktywny udział w pracy zespołów
tematycznych.
Zespół Praktyków w trakcie konferencji dbał o właściwą reprezentację treści
praktycznych poprzez aktywne uczestnictwo zarówno w obradach plenarnych jak
i w pracy zespołów tematycznych.
Podczas konferencji pracowały trzy zespoły tematyczne:
Zespół I poświęcony był „Teoretycznym aspektom rozwoju publicznego
doradztwa rolniczego w Polsce na tle doświadczeń europejskich i światowych”
Zespół II omawiał „Przyszłość publicznego doradztwa rolniczego w projekcji
praktyków”
Zespól III swoje obrady poświęcił „Szansom zdynamizowania procesów
rozwojowych publicznego doradztwa rolniczego poprzez wzmocnienie współpracy
teorii z praktyką w ramach systemu wiedzy i informacji rolniczej”
Tematyka referatów przygotowanych na konferencję:
1. Doradztwo publiczne w Polsce, wobec wyzwań zreformowanej WPR – dr hab.
inż. Józef Kania prof. UR w Krakowie.
2. Potrzeby i oczekiwania rolników i innych mieszkańców wsi wobec
publicznych instytucji doradczych – prof. dr hab. inż. Sławomir Zawisza,
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy.
3. Przyszłość doradztwa rolniczego w poglądach kadry kierowniczej i doradców
WODR, a także przedstawicieli urzędów marszałkowskich, sprawozdanie
z badań – dr Piotr Nowak, Uniwersytet Jagielloński.
4. Doradztwo rolnicze w literaturze – stan badań krajowych i europejskich nad
doradztwem rolniczym – prof. dr hab. Andrzej P. Wiatrak, Uniwersytet
Warszawski.
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5. Dotychczasowe doświadczenia we współpracy instytutów badawczych
i środowisk akademickich z publicznymi jednostkami doradztwa rolniczego –
dr hab. Eugeniusz Chyłek, MRIRW.
6. Przesłanki do rozwoju publicznego doradztwa rolniczego w Polsce –
dr Mirosław Drygas, IRWIR PAN.
7. Publiczne doradztwo rolnicze i jego formy organizacyjne wobec oczekiwań
rolników – dr Henryk Skórnicki, dyrektor CDR O/Radom.
8. Praktyczne przesłanki do rozwoju publicznego doradztwa rolniczego w Polsce –
Jarosław Mostowski, dyrektor ŚODR.
9. Uwarunkowania rozwoju publicznego doradztwa rolniczego w kontekście
oczekiwanej współpracy środowisk naukowych z praktykami – dr hab.
Zbigniew Brodziński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
Tematyka komunikatów przygotowanych na konferencję:
1. Sprawozdanie z badań (studium przypadku) doradca w lokalnych
uwarunkowaniach – dr Barbara Kiełbasa.
2. Drobne gospodarstwa rolne jako nowe wyzwanie dla publicznego doradztwa
rolniczego – prof. dr inż. Wiesław Musiał.
3. Znaczenie służb doradczych w przemianach gospodarstw rolnych
w województwie dolnośląskim – dr inż. Julian Kalinowski.
4. Przyszłość doradztwa rolniczego w opiniach rolników na przykładzie
województwa małopolskiego – Ryszard Czaicki, Prezes Małopolskiej Izby
Rolniczej.
5. Zapotrzebowanie na usługi doradcze rolników z województwa Lubelskiego
– Adam Malinowski, doktorant UP w Lublinie.
6. Doradztwo rolnicze w opinii przedsiębiorców prowadzących działalność
gospodarczą na obszarach wiejskich – dr inż. Teresa Miś Uniwersytet
Rzeszowski.
7. Rola doradztwa rolniczego w zakresie udzielania pomocy rolnikom w związku
z klęskami żywiołowymi – Andrzej Kawalec, Wydział Rolnictwa
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
8. Wsparcie doradcze dla LGD ze strony publicznych jednostek doradztwa
rolniczego i doradców rolnych – Klaudiusz Markiewski, kierownik Działu
Rozwoju Obszarów Wiejskich CDR.
9. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego jako kwartalnik CDR dokumentujący
procesy zmian zachodzące w publicznym doradztwie rolniczym – Edward
Matuszak, dyrektor CDR O/Poznań.
10. Planowanie pracy ośrodka w aspekcie kontroli zarządczej, budżetu
zadaniowego oraz nowelizacji ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego –
dr inż. Ryszard Jaworski, dyrektor Wielkopolskiego ODR w Poznaniu.
11. Udział doradztwa rolniczego w szacowaniu szkód klęsk żywiołowych
w rolnictwie, na przykładzie województwa małopolskiego – Andrzej Gmiąt,
kierownik PZDR w Brzesku.
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12. Możliwości transferu wiedzy do praktyki w warunkach Wspólnej Polityki
Rolnej 2014-2020 – dr inż. Paweł Radomski, Instytut Zootechniki.
13. Doświadczenia K-PODR w Mnikowie we wdrażaniu usługi rozliczania
podatku VAT w gospodarstwach rolnych – dr Roman Sass, dyrektor
K-PODR w Mnikowie.
W trakcie debaty plenarnej Wiceminister Tadeusz Nalewajk podkreślił
rolę publicznego doradztwa rolniczego w dokonujących się zmianach na
obszarach wiejskich i w rolnictwie, przypomniał, jak duży był wkład doradców
w przekonanie rolników do integracji z UE, a następnie jak ważna była pomoc
doradców w absorbcji środków programów unijnych przez rolników. Nakreślił
również zadania jakie dla doradztwa wynikają z wyzwań WPR po 2013 roku.
Rektor UR w Krakowie prof. Włodzimierz Sady mówił o znaczeniu współpracy
nauki z praktyką, przedstawił rys historyczny uczelni, w związku z obchodami
60-lecia jej istnienia oraz główne kierunki kształcenia.
Przedstawiciele Zespołów Tematycznych konferencji zaprezentowali przebieg
obrad oraz główne wątki jakie powinny zostać włączone do Komunikatu
Końcowego.
Dyskusja w Zespole I omawiającym „Teoretyczne aspekty rozwoju publicznego
doradztwa rolniczego w Polsce na tle doświadczeń europejskich i światowych”
obejmowała:
 nowe spojrzenie na istotę doradztwa rolniczego w warunkach rozwoju
obszarów wiejskich, w tym rolnictwa;
 sprecyzowanie istotnych elementów systemu doradztwa rolniczego i ich
odniesienie do praktyki;
 określenie warunków niezbędnych dla stworzenia racjonalnie
funkcjonującego systemu doradztwa rolniczego;
 określenie miejsca i roli publicznego doradztwa w nowych warunkach.
Dyskusja w Zespole II omawiającym „Przyszłość publicznego doradztwa
rolniczego w projekcji praktyków” toczyła się wokół następujących zagadnień:
 ocena stanu świadomości miejsca doradztwa rolniczego i roli doradców
w nowych uwarunkowaniach rozwoju obszarów wiejskich, w tym
rolnictwa;
 stopień przygotowania doradców i publicznych jednostek do realizacji
zadań w zmieniającej się rzeczywistości wpływającej na potrzeby
doradcze rolników i innych mieszkańców wsi;
 zagrożenia dla publicznego doradztwa rolniczego i jego roli
w zmieniających się warunkach rozwoju obszarów wiejskich w ocenie
praktyków;
 wizja systemu doradztwa rolniczego z perspektywy praktyków;
 określenie miejsca i roli publicznego doradztwa w nowych warunkach
z punktu widzenia praktyków.
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Dyskusja w Zespole III omawiającym „Szanse zdynamizowania procesów
rozwojowych publicznego doradztwa rolniczego poprzez wzmocnienie współpracy
teorii z praktyką w ramach systemu wiedzy i informacji rolniczej” podejmowała
takie problemy jak:
 oczekiwania środowisk doradczych wobec środowisk naukowych;
 oczekiwania środowisk naukowych wobec środowiska praktyków
doradztwa rolniczego;
 określenie wspólnych obszarów zainteresowania z punktu widzenia
interesów zawodowych obu środowisk;
 określenie niezbędnych warunków dla wzmocnienia współpracy nauki
z praktyką w zakresie doradztwa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich
i rolnictwa.
Podjęto również próbę sprecyzowania modelu współpracy nauki z praktyką
w ramach systemu informacji i wiedzy rolniczej.
Podczas obrad konferencji został wypracowany komunikat końcowy, który
prezentujemy w załączeniu. W konferencji uczestniczyło ponad 200 osób.
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Wnioski i rekomendacje po konferencji nt. ”Publiczne doradztwo
rolnicze wobec wyzwań przyszłości i oczekiwań mieszkańców wsi”
Aleksander Mach∗
Antoni Hajdaczuk∗∗
Wniosek 1. Stworzenie systemu finansowania doradztwa mającego swoje trwałe
źródła w budżecie państwa, budżetach samorządów, środkach unijnych i środkach
rezerwowych na okoliczność sytuacji nadzwyczajnych:
a. Środki z budżetu państwa powinny być przydzielane na zasadzie algorytmu
uwzględniającego zakres ilościowy i jakościowy doradztwa, bądź aktualne
budżety ośrodków doradztwa powiększone średnio o 10 % powinny być
potraktowane jako trwałe (historyczne), wynikające z wprowadzonej w 2004 r.
ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego.
b. Środki z samorządów – należy skierować memorandum do samorządów
wojewódzkich (można poprzez Konwent Marszałków) sugerujące
uwzględnienie w tworzonych aktualnie projektach aplikacji w ramach
regionalnych Programów strategicznych na lata 2014-2020 potrzeb
finansowych ośrodków doradztwa rolniczego głównie w zakresie modernizacji
i rewitalizacji bazy doradczej oraz wsparcie doradztwa wiejskiego
(dotyczącego rozwoju obszarów wiejskich). Ponadto w memorandum
kierowanym do wszystkich samorządów należy zawrzeć sentencję informującą
o możliwości dofinansowania przez nie działań doradczych, co wynika
z ostatniej nowelizacji ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego.
c. Środki „unijne” – ułatwienie publicznym jednostkom doradztwa rolniczego
dostępu do środków unijnych poprzez odpowiednie zapisy w dokumentach
dotyczących finansowania działań w nowej perspektywie finansowej 20142020. Stworzenie tzw. bezpośrednich ścieżek dostępu.
d. Środki z rezerwy na okoliczność sytuacji nadzwyczajnych – w ostatnich latach
publiczne jednostki doradztwa rolniczego pozyskują średnio w kraju 40%
środków na swoje funkcjonowanie z działalności komercyjnej. W większości
są to środki pochodzące z odpłatnych usług doradczych, związanych
z realizacją poszczególnych działań PROW i dopłat bezpośrednich.
Zważywszy na fakt, że w latach 2013-2014 kończy się większość działań
aktualnego PROW a działania z nowej perspektywy finansowej wejdą dopiero
w 2015 roku, dochody z działalności komercyjnej jednostek doradztwa
rolniczego spadną co najmniej o połowę. W związku z tym Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi wespół z Ministerstwem Finansów powinny zadbać
o zwiększenie środków finansowych na doradztwo przynajmniej o utracone 20
% w stosunku do obecnego budżetu (zwiększenie budżetu na doradztwo,
skierowanie innych środków będących w dyspozycji ministrów, w tym
z rezerwy budżetowej na wsparcie doradztwa).
∗
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Wniosek 2. W celu wypracowania ogólnokrajowych standardów zarządzania
i finansowania doradztwa powołanie Rady (konwentu) Dyrektorów Ośrodków
Doradztwa Rolniczego, alternatywnie przy Konwencie Marszałków Województw
bądź przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Do głównych zadań Rady (Konwentu) Dyrektorów należeć będzie wypracowanie
formuły tworzenia budżetów zadaniowych oraz zasad finansowania doradztwa
uwzględniającego źródła: budżet państwa, budżety samorządów, środki UE, inne
działania komercyjne.
Ponadto Rada (Konwent) Dyrektorów koordynowałaby wspólne aplikacje do
działań horyzontalnych, wspólne szkolenia i promocję. Byłaby też stroną
w stosunku do innych podmiotów np. ministerstw, jednostek naukowych,
organizacji rolniczych i biznesowych.
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PUBLICZNE DORADZTWO ROLNICZE WOBEC WYZWAŃ
PRZYSZŁOŚCI I OCZEKIWAŃ MIESZKAŃCÓW WSI
Podsumowanie wyników badań i dyskusji tematycznych
w czasie konferencji w Krakowie (18-20.03.2013)
Komunikat końcowy
Transformacja społeczno-gospodarcza i akcesja Polski do struktur Unii
Europejskiej zmieniła oblicze polskiej wsi, wskazując na słabość większości
znajdujących się tam podmiotów gospodarczych oraz na potrzebę zmian strukturalnych
w rolnictwie i na obszarach wiejskich.
Postępująca globalizacja stosunków gospodarczych, towarzysząca jej tendencja do
pogłębiania liberalizacji handlu w skali światowej, jak również coraz większe
zainteresowanie kapitału spekulacyjnego prowadzeniem operacji na rynkach rolnych
oraz procesy społeczno-ekonomiczne zachodzące na wsi, w głównej mierze związane
z dezagraryzacją, stanowią bardzo poważne przesłanki do kontynuowania dyskusji na
temat kształtu organizacyjnego i merytorycznych pól działania instytucji publicznego
doradztwa rolniczego.
Jednym z instrumentów oddziaływania na przemiany obszarów wiejskich, jest
system doradztwa rolniczego, którego celem jest wspieranie przemian, dostosowanie
do istniejących warunków działania i zachodzących zmian, pomoc przy planowaniu,
uruchamianiu i prowadzeniu przedsięwzięć, przygotowanie do korzystania z funduszy
pomocowych itp. Odbywa się to poprzez programy doradcze skierowane do rolników
i mieszkańców wsi.
Głównym celem konferencji było wsparcie procesu dostosowania publicznego
doradztwa rolniczego do nowych wyzwań we wdrażaniu polityk w zakresie rozwoju
obszarów wiejskich.
Wyniki badań i dyskusji ujęte zostały w trzech aspektach:
1. Teoretyczne aspekty rozwoju publicznego doradztwa rolniczego w Polsce na tle
doświadczeń europejskich i światowych – spojrzenie od strony nauki rolniczej
2. Przyszłość doradztwa publicznego – w projekcji praktyków
3. Szanse zdynamizowania procesów rozwojowych publicznego doradztwa rolniczego poprzez wzmocnienie współpracy teorii z praktyką w ramach systemu wiedzy
i informacji rolniczej.
Wymienione aspekty zostały szerzej omówione w poniższych rozdziałach
komunikatu końcowego w układzie tematycznym. Komunikat kończą wnioski
opracowane na podstawie wyników badań, wygłoszonych referatów i komunikatów
prezentujących oceny środowisk naukowych i praktyki, a także dyskusji w zespołach
tematycznych i na sesji plenarnej konferencji.
Teoretyczne aspekty rozwoju publicznego doradztwa rolniczego w Polsce na tle
doświadczeń europejskich i światowych – przesłanki rozwoju
Doradztwo rolnicze zdało w przeszłości swój egzamin, ale dzisiaj przed nim stawia
się nowe zadania, które są związane z rozszerzaniem jego zakresu działania na
wszystkie zagadnienia związane z pracą i życiem na obszarach wiejskich. Tradycyjnie
doradztwo rolnicze obejmowało zagadnienia związane z prowadzeniem gospodarstwa
rolniczego i gospodarstwa domowego.
Restrukturyzacja i przemiany gospodarki polskiej po 1989 roku spowodowały zmianę
formy organizacyjnej doradztwa rolniczego, a wraz z nią reorientację programową.
Obejmowała ona nowe obszary pracy doradczej, dotyczące doradztwa ekonomicznego
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(zarządzania gospodarstwem rolnym, marketingu, informacji rynkowej i analizy rynku,
wyboru działalności itp.), doradztwa rolniczo-środowiskowego (ekologii, ochrony
środowiska i zasobów naturalnych, sanitacji wsi, produkcji ekologicznej żywności,
ekologicznego urządzania gospodarstw i wsi itp.), doradztwa w zakresie kreowania
przedsiębiorczości oraz uzyskiwania dodatkowych i alternatywnych źródeł dochodu,
a w tym regionalnego planowania rozwoju rolnictwa, przemian strukturalnych
obszarów wiejskich i agrobiznesu oraz zarządzania rozwojem społeczności wiejskich.
Pozostało tradycyjne doradztwo technologiczne, ale wzbogacono je o ekonomiczny
wymiar, co łączyło się z przygotowaniem biznesplanów. Pozostało doradztwo
w zakresie gospodarstwa domowego, ale rozszerzono je o aspekty ekonomiczne
i socjalne. Natomiast wszystkie wymienione zakresy powiązane zostały z zagadnieniami integracji polskiego rolnictwa z rolnictwem Unii Europejskiej.
Celem działania instytucji doradczej jest świadczenie usług określonej grupie
klientów, na danym obszarze i w istniejących warunkach działania. Czynnościami
usługowymi tej instytucji są: doradzanie, informowanie, upowszechnianie, nauczanie
i doskonalenie68. Zadania takie instytucja doradcza realizuje od czasu jej powstania, ale
zmienia się ich zakres ze względu na dokonujące się zmiany i potrzeby odbiorców.
Programy doradcze coraz częściej wychodzą – o czym była już mowa – poza
zagadnienia rolnicze, a uwzględniają coraz bardziej programy wspierające rozwój
społeczności lokalnych, których członkami są rolnicy. Rynkowy charakter
i globalizacja gospodarki wymaga zainteresowania nowymi zagadnieniami, które
dotyczą także środowiska lokalnego, w którym mieszkają i pracują rolnicy.
Sprawne funkcjonowanie instytucji doradczej wymaga, aby działała ona
w sposób zorganizowany i celowy, prowadzący do racjonalnego wykorzystania
posiadanych zasobów i możliwości oraz dostosowania do potrzeb jej klientów.
Racjonalizując pracę doradczą trzeba z jednej strony dbać o wykorzystanie posiadanych
zasobów, w szczególności zasobów ludzkich, ich jakości i zdolności do zmian,
a z drugiej zaś stworzyć warunki do efektywnego i sprawnego ich działania.
Racjonalizacja pracy doradczej powinna poprawiać do jakość działań instytucji
doradczej, wyrażającej się w lepszym zaspakajaniu potrzeb odbiorców oraz poprawiać
jej efektywność działania. Instytucje doradcze – ze względu na usługowy charakter
swojej pracy i bezpośrednią współpracę z odbiorcami – powinny być stale
zorientowane na beneficjentów, badając ich potrzeby i przygotowując na podstawie
tych badań programy doradcze, które uwzględniają potrzeby swych potencjalnych
klientów.
W związku z tym opracowując kierunki działania instytucji doradczej
i strategii jej zachowań, należy zgromadzić informację o otoczeniu i dokonać jej
wnikliwej analizy. Jednocześnie należy brać pod uwagę – szerzej niż dotychczas –
zapewnienie udziału odbiorców w podejmowaniu decyzji co do treści programów
doradczych i metod ich realizacji. Natomiast wybór określonego programu powinien
uwzględniać nie tylko ich przydatność, ale również odpowiedzialność społeczną za
zgłaszane programy i skutki ich realizacji.
Instytucja doradcza zorientowana na odbiorcę musi funkcjonować elastycznie
i być nakierowana na realizację określonych działań, np. poprzez tworzenie zespołów
zadaniowych, czy projektowych, przygotowanie nowych programów doradczych,
przeprowadzenia badań wśród odbiorców usług doradczych itp.
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W tym świetle za właściwe należy uznać, że najbardziej stabilne podstawy
rozwoju doradztwa rolniczego w Polsce zapewnić może jego publiczna formuła,
z powierzeniem funkcji koordynatora MRiRW lub CDR.
W tym szerokim zakresie działalności instytucji doradczych niezbędna jest
obustronna współpraca instytucji doradczych i nauki. Wyniki badań naukowych
odpowiednio sprawdzone i przygotowane celem upowszechniania do praktyki rolniczej
mogą poprawić efekty działalności instytucji doradczej a przede wszystkim efekty
gospodarcze podmiotów, które będą mogły z nich skorzystać. Z drugiej strony
nauka może korzystać z szerokiego rozpoznania potrzeb rolników i problemów
praktyki rolniczej przez instytucje doradcze i formułować programy badawcze
ukierunkowane na ich rozwiązywanie.
Przyszłość doradztwa publicznego – spojrzenie praktyków doradztwa
Jednostki doradztwa rolniczego posiadają obecnie uregulowany status prawny
nadany ustawą o jednostkach doradztwa rolniczego. Kadrę doradców ODR stanowią
specjaliści z kierunkowym wykształceniem, wszechstronnie przygotowywani do
świadczenia usług doradczych, nie tylko pod względem merytorycznym, ale
i metodycznym, psychologicznym oraz pedagogicznym. Ośrodki Doradztwa dzięki
swojej strukturze terenowej i doświadczeniu znają doskonale specyfikę obszarów na
których działają, ich potencjał, możliwości i perspektywy. Współpraca ODR
z rolnikami ma charakter trwały (wieloletni) wspierający stały rozwój gospodarstwa
w oparciu o jego potencjał, sytuację na rynku i wykorzystywanie różnych
instrumentów wsparcia. Firmy zaopatrujące rolnictwo, świadczące doradztwo
technologiczne ukierunkowane na marketing własnych produktów często współpracują
z doradztwem publicznym. Pracownicy ODR zasilają również szeregi innych instytucji
związanych z rolnictwem i wsią, co usprawnia współpracę i poprawia skuteczność
w realizacji przyjętych zadań.
Jednakże, funkcjonowanie jednostek doradztwa rolniczego w Polsce nie jest
zorganizowane w sposób optymalny. Ośrodki doradztwa rolniczego podlegają
organizacyjnie sejmikom wojewódzkim, natomiast finanse z budżetu państwa
przekazywane są za pośrednictwem wojewodów. Tak więc na działalność ODR
oddziaływają trzy ośrodki decyzyjne – inny na finansowanie, inny nadzoruje
działalność ODR, a jeszcze inny kompetencyjnie odpowiada za rolnictwo i rozwój
obszarów wiejskich.
Publiczne instytucje doradztwa rolniczego muszą liczyć się z koniecznością
pozyskiwania części środków finansowych poprzez świadczenie komercyjnych
i odpłatnych usług. Niska współcześnie dotacja dla doradztwa publicznego (średnio
55%)69 sprawia, iż koniecznym staje się poszukiwanie coraz liczniejszych źródeł
dofinansowania działalności ODR (m.in. na realizację zadań ustawowych). Dodatkowo
doradztwo publiczne jest także wykorzystywane do działań doraźnych,
interwencyjnych i pozaplanowych przez organy władzy państwowej i samorządowej
(np. komisje klęskowe). Tymczasem ODR powinny mieć warunki, aby skupić się na
realizacji zadań dla których są powołane.
Priorytety w wieloletniej pracy ODR zmieniały się wraz ze zmianami polityki
rolnej. Jednak doradztwo publiczne bardzo szybko dostosowywało się do nowych
wyzwań, odgrywając istotną rolę w przemianach wsi i rolnictwa. Publiczne instytucje
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doradztwa rolniczego muszą jednak podjąć szersze działania w celu: przygotowania
doradców do funkcjonowania w warunkach konkurencyjnego i wymagającego rynku
usług doradczych, przygotowania samej instytucji do efektywnej realizacji nowych
zadań i nowych wyzwań. Nowe wyzwania dla publicznych instytucji doradztwa
wymagają zacieśnienia współpracy z nauką, jako podstawowym źródłem transferu
wiedzy i innowacji. Jednakże ciągle jeszcze słabe przygotowanie zawodowe rolników,
niski potencjał ekonomiczny i niewystarczający stopień zorganizowania (gospodarczego) to przesłanki do rozwoju doradztwa publicznego w szerszym zakresie zadaniowym
niż minimalne oczekiwania wynikające z regulacji UE.
Procesy rozwojowe publicznego doradztwa rolniczego – szanse we wzmocnieniu
współpracy teorii z praktyką w ramach systemu wiedzy i informacji rolniczej –
spojrzenie od strony nauki i dokumentów
Wśród wielu uwarunkowań rozwoju publicznego doradztwa rolniczego
w kontekście oczekiwanej współpracy środowisk naukowych z praktykami można
zidentyfikować zarówno czynniki pozytywne, jak i bariery. Wśród pozytywnych
aspektów można wymienić rekomendacje, będące efektem studium wielu dokumentów
źródłowych, w tym materiałów konferencji pt. Jaki system doradztwa rolniczego
w Polsce po 2013 r.?, zorganizowanej w 2012 r. wspólnie przez Komisje Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Sejmu i Senatu RP. Są wśród nich, m.in. sugestia uświadomienia
jednostkom naukowo-badawczym korzyści ze współpracy z publicznym doradztwem,
w tym możliwość wdrażania ich wyników badań do praktyki, poznania potrzeb
producentów rolnych adresowanych do nauki, a tym samym wprowadzania zmian
w kierunkach nauczania i kierunkach badawczych. Doradztwo, mimo wielu
krytycznych uwag co do jego roli i znaczenia jako podstawowego elementu systemu
wiedzy i informacji rolniczej, ma kluczowe znaczenie dla procesu modernizacji
rolnictwa, dbałości o jakość wytwarzanych produktów, popularyzowania odnawialnych
źródeł energii, czy wspierania polityki wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich
i rolnictwa oraz ochrony środowiska.
Wśród barier dotyczących funkcjonowania obecnego systemu transferu wiedzy do
praktyki rolniczej można wskazać cztery grupy mające charakter: systemowy,
strukturalny, kulturowy i kompetencyjny. Bariery o charakterze systemowym dotyczą
m.in. istniejącej struktury funkcjonowania doradztwa rolniczego, braku wzorców
formalnych prowadzenia wspólnych przedsięwzięć z ośrodkami naukowymi i spójnej
wizji wykorzystania wyników prowadzonych badań w praktyce rolniczej, braku
solidnych podstaw metodologicznych implementacji wyników badań. Bariery
o charakterze strukturalnym − mające przyczyny m.in. w niekorzystnej strukturze
gospodarstw rolnych i we względnie niskim poziomie kwalifikacji ich właścicieli,
wadliwej organizacji badań i usług doradczych. Przykładem barier o charakterze
kulturowym i związanym z poziomem świadomości jest m.in. skupienie zainteresowań
zarówno doradców jak i rolników wokół możliwości pozyskania wsparcia
finansowego, incydentalny charakter kontaktów ośrodków naukowo-badawczych
z doradztwem, niewielkie zainteresowanie znacznej części kadry naukowej
wdrożeniem wyników prowadzonych badań do praktyki. Natomiast przykładem barier
o charakterze kompetencyjnym jest m.in. brak interdyscyplinarnego podejścia do
rozwiązywania złożonych problemów, czy wdrażania kompleksowych rozwiązań
o charakterze technologicznym.
W Polsce mimo znacznych osiągnięć zaplecza naukowo-badawczego nauk
rolniczych i pokrewnych oraz doradztwa rolniczego konieczna jest kontynuacja prac na
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rzecz poprawy efektywności tych działań. W niektórych zakresach tej działalności
zasadne jest wprowadzenie całkowicie nowego podejścia do sposobu współpracy
instytutów badawczych i środowisk akademickich z publicznymi jednostkami
doradztwa rolniczego. Konieczność tych zmian wynika między innymi z faktu, że
w dalszym ciągu pracownicy nauki, instytucje naukowe i jednostki doradztwa
rolniczego działają w warunkach rozproszenia nadzoru nad ich funkcjonowaniem.
Rozproszony nadzór administracji rządowej i Polskiej Akademii Nauk nad zapleczem
naukowo-badawczym oraz samorządowej administracji terytorialnej nad wojewódzkimi strukturami jednostek doradztwa rolniczego, prowadzi do braku spójności
z działaniami Ministra odpowiedzialnego za realizację polityki rolnej. Zbyt często
w odniesieniu do struktur doradztwa rolniczego, zwłaszcza w odniesieniu do sposobu
realizacji zadań statutowych, a także w zakresie obsadzania stanowisk kierowniczych
jednostek doradztwa rolniczego, podejmowane są decyzje nie mające związku ze
specyfiką działalności doradczej. Dodatkowym utrudnieniem dla właściwych relacji
współpracy między nauką a doradztwem jest występująca niepewność zabezpieczenia
finansowego działalności statutowej zarówno jednostek naukowo-badawczych jak
i jednostek doradztwa rolniczego70.
Aktualny stan prawny nie ułatwia realizacji współpracy instytutów badawczych
i środowisk akademickich z publicznymi jednostkami doradztwa rolniczego. Jedną
z kluczowych barier we współpracy instytutów badawczych i środowisk akademickich
z doradztwem rolniczym są kryteria oceny działalności naukowo-badawczej
przyjmowane przez Ministerstwo Nauki w kolejnych procesach ewaluacji instytutów
badawczych i akademickich jednostek organizacyjnych, które nie uwzględniają
w należytej proporcji działań na rzecz transferu wiedzy w ramach działalności
upowszechnieniowej.
Potrzeba zmian wynika również z faktu, że obowiązujące regulacje unijne,
w tym zwłaszcza dotyczące funkcjonowania systemu doradztwa rolniczego (Farm
Advisory System - FAS) jak i spodziewane rozwiązania we Wspólnej Polityce Rolnej
na lata 2014-2020 nakładają na administrację państw członkowskich wymóg
zapewniania rolnikom właściwego dostępu do doradztwa rolniczego i innowacyjnego
rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Również planowane działania w ramach
programu strategii Europa 2020, a także w inicjatywie przewodniej (flagship
initiatives) Unii innowacji oraz programie Horyzont 2020 wskazują na konieczność
takiego dostosowania przepisów krajowych, by w maksymalnym stopniu ułatwić
realizację poprawy konkurencyjności poprzez wdrożenie rozwiązań Europejskiego
Partnerstwa Innowacyjnego (European Partnership Initiative – EPI). Tak więc
niezwykle ważne jest rozwijanie partnerstw na rzecz wdrażania innowacji w ramach
EPI między zapleczem naukowo-badawczym (instytutami naukowymi, instytutami
badawczymi i szkołami wyższymi), instytucjami wspierającymi transfer wiedzy, w tym
publicznymi jednostkami doradztwa rolniczego oraz rolnikami – beneficjentami
transferu wiedzy71.
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a) Doradztwo publiczne wobec wyzwań zreformowanej WPR
Nowy okres budżetowy UE oraz przyjęte cele WPR na lata 2014-2020 niosą ze
sobą nowe wyzwania we wdrażaniu planowanych instrumentów. Wiąże się to
z odpowiednim przeszkoleniem kadr doradczych w zakresie planowanych działań
(środków), przeprowadzeniem odpowiedniej kampanii informacyjno-szkoleniowej dla
potencjalnych beneficjentów, a następnie świadczeniem określonych usług doradczych.
Realizacja działania pt. „Usługi doradcze dla gospodarstw rolnych, usługi
w zakresie zarządzania gospodarstwem rolnym i zastępstw” musi również uwzględniać
możliwość regularnego doskonalenia wiedzy i umiejętności doradców rolnych w
zakresie nowoczesnych technologii produkcji, przedsiębiorczości rolniczej i
pozarolniczej oraz zakładania, prowadzenia i rozwijania mikroprzedsiębiorstw, a także
małych i średnich firm na obszarach wiejskich. W art. 16 pkt. c widnieje zapis
„wsparcie szkolenia doradców” – co należy ocenić pozytywnie, chociaż proponowane dofinansowanie wynosi tylko 50%.
Pozytywnie należy ocenić propozycję Parlamentu Europejskiego i Rady, że
doradztwo w ramach systemu doradztwa rolniczego FAS będzie mogło obejmować nie
tylko wymogi wzajemnej zgodności ale również kwestie związane z efektywnością
ekonomiczną, rolną i środowiskową gospodarstwa lub przedsiębiorstwa. Usługi
doradcze w zakresie zarządzania gospodarstwem rolnym powinny zatem pomóc
rolnikom w podnoszeniu ich konkurencyjności.
Jak wynika z badań prowadzonych przez IRWiR PAN i UR w Krakowie,
dotychczasowe efekty w zakresie realizacji WPR w naszym kraju będące udziałem
ODR są wysokie. W okresie 2007-2010 udział doradców ODR w realizacji
poszczególnych działań był wysoki, np.: Program rolnośrodowiskowy – 91,6%,
Modernizacja gospodarstw rolnych – 55,5%, Młody rolnik – 52,0%, Korzystanie
z usług doradczych – 36,9%, Dopłaty bezpośrednie – 35,6%, Różnicowanie... – 29,1%
wniosków przygotowanych przez ODR.
Uzyskane efekty i wiarygodność doradców ODR, podkreślana w opinii rolników,
pozwala optymistycznie patrzeć w przyszłość co do skutecznej realizacji zadań
objętych WPR w przyszłym okresie budżetowym UE. Nowe Rozporządzenie MRiRW
na okres 2014-2020 nie może jednak zawężać pola działania doradców w zakresie
świadczenia usług doradczych wspieranych ze środków UE jedynie do wybranych
działań, w tym wymogów cross-compliance, jak to jest w obecnym okresie 2007-2013.
b) Potrzeby i oczekiwania rolników i innych mieszkańców wsi wobec
publicznych instytucji doradczych
Wyniki przeprowadzonych badań, przedstawionych na konferencji, wskazują, iż
rolnicy oczekują od publicznego doradztwa przede wszystkim: rzetelnej, szybkiej
i kompleksowej informacji. Współcześnie, w okresie tak szybkich zmian jakie
zachodzą w naszym rolnictwie, posiadanie takich informacji daje przewagę
i umożliwia sterowanie procesami zmian. W następnej kolejności wskazują na pomoc
techniczną przy wypełnianiu wniosków o dopłaty obszarowe oraz pomoc w spełnianiu
innych wymogów biurokratycznych związanych z realizacją WPR. W dalszej
kolejności oczekują informacji o nowoczesnych technikach i technologiach produkcji
rolniczych oraz podstawowego doradztwa prawnego oraz z zakresu przedsiębiorczości,
rachunkowości i doradztwa finansowego, a także pomocy w określeniu i wyborze
indywidualnego kierunku rozwoju gospodarstwa. Dość często wymagają po prostu
dyskusji na nurtujące ich tematy (wymaga to głównie indywidualnego podejścia
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doradcy do klienta). Głównymi tematami, jakie rolnicy chcieliby omówić z doradcami
są zagadnienia z zakresu ochrony roślin i nawożenia oraz kwestie związane
z rachunkowością rolniczą. Dla właścicieli gospodarstwach mniejszych ważnymi
tematami są: technologia produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz działalność
pozarolnicza, np. agroturystyczna. Co ważne, oczekują podstawowego doradztwa
w formie nieodpłatnej; są skłonni korzystać z częściowo odpłatnego doradztwa, ale
tylko za te usługi doradcze, które bezpośrednio przyczyniają się do wzrostu dochodów
z działalności rolniczej w ich gospodarstwach. Chętnie przyjmują wsparcie doradcze
wówczas, gdy oznacza ono, że punktem wyjścia jest dobro rolnika, a więc kiedy
doradztwo leży w ich interesie. Przeprowadzone badania własne wykazały, że
szczególnie wysokie zapotrzebowanie na usługi doradcze wykazują właściciele
największych gospodarstw. Oni też korzystali najczęściej z usług ośrodków doradztwa
rolniczego. Ponadto posiadali największą wiedzę o innowacjach i zauważali potrzebę
wprowadzenia unowocześnień we własnym gospodarstwie.
Trzeba mieć świadomość, że usługi doradcze będą się rozwijały według kryterium
popytu, a nie podaży. Duży wpływ na ten proces będzie miała realizacja zadań
wynikających z WPR. Rolnik będzie najczęściej wybierał taką usługę, która najpełniej,
bądź najbardziej kompleksowo zaspokoi jego potrzeby, a niekoniecznie będzie tańsza,
czy łatwiejsza w uzyskaniu. Te kryteria powinny być uwzględniane przy tworzeniu
planów i programów działalności instytucji doradczej.
Przyszłość doradztwa rolniczego w poglądach kadry kierowniczej i doradców
WODR oraz przedstawicieli urzędów marszałkowskich
(a) Przyszłość doradztwa w opinii kadry kierowniczej ODR i doradców
Uzyskane wyniki wskazują, że działalność państwowych jednostek doradztwa
rolniczego stanowi w Polsce ważny element rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.
Podsumowując całość badań, sformułowano następujące rekomendacje odnoszące się
do funkcjonowania publicznej służby doradczej:
1. Respondenci dostrzegają zarówno plusy, jak i minusy podporządkowania
organizacyjnego ośrodków doradztwa rolniczego Sejmikom Wojewódzkim
przedstawiając jednocześnie wiele zastrzeżeń, co do kompetencji przypisanych Sejmikowi Województwa wobec ODR w poprzedniej strukturze
podporządkowania, tj. do końca 2012 r.
2. W opinii większości respondentów, dyrektora ośrodka doradztwa rolniczego
powinien powoływać zarząd województwa w drodze konkursu. Widzą oni
potrzebę uwzględnienia w większości przypadków opinii SRDR
o kandydatach na dyrektorów.
3. Respondenci bardzo krytycznie odnieśli się do problemu dwuwładzy, jeśli
chodzi o podległość organizacyjną i finansową ośrodków doradztwa
rolniczego oraz negatywnie ocenili system finansowania ODR ze środków
budżetowych państwa, a także system kontroli wydatkowanych środków przez
Urząd Kontroli Skarbowej.
4. Respondenci dostrzegają poprawę zarządzania ośrodkami doradztwa
rolniczego poprzez ich podporządkowanie Ministrowi Rolnictwa
i Rozwoju Wsi. 75% badanych jest zdecydowanie za przekazaniem ODR
Ministrowi Rolnictwa.
5. Opinia na temat ewentualnego podporządkowania ośrodków doradztwa
rolniczego izbom rolniczym w 10 przypadkach jest zdecydowanie negatywna,
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7.

8.

9.

10.

11.

a w 4 wypowiedziach badani mieli duże wątpliwości co do takiego
podporządkowania.
System doradztwa rolniczego w Polsce ma charakter zdecentralizowany.
W opinii dyrektorów WODR, taka rozproszona struktura ODR ma zarówno
wady jak i zalety. Do najczęściej pojawiających się argumentów za takim
rozwiązaniem, należy zaliczyć między innymi to, iż wojewódzkie ośrodki
odpowiadają na potrzeby specyficznego rolnictwa w każdym województwie,
a doradztwo jest kierowane do konkretnej grupy odbiorców. Poniższe
wypowiedzi wskazują na ograniczenia rozwoju doradztwa rolniczego
w Polsce wynikające z jego rozproszonej struktury: Współpraca sprzyja
rozwojowi poprzez wymianę doświadczeń, rozproszenie nie. Współpraca
powoduje zjednoczenia działań; 16 ODRów działa na swój sposób, przykłada
wagę do innych priorytetów, brak ujednolicenia standardów pracy; Z punktu
widzenia tworzenia systemu doradztwa w Polsce rozproszona struktura,
wieloraka podległość utrudnia zarządzanie, różne programy doskonalenia
zawodowego doradców, także finansowanie; Nie jesteśmy tak silni, jak byśmy
mogli; podlegamy różnym Urzędom, więc nasza siła jest rozproszona; Każda
jednostka tworzy własną rzeczywistość, zależna od woli Marszałka czy
Zarządu Województwa. To jest sytuacja niestabilna. Zmiana władzy uzależnia
doradztwo od ludzi, którzy ją sprawują. Jeśli Marszałek nadaje rolnictwu
istotne znaczenie – to sytuacja jest lepsza, jeśli jest człowiekiem, który
(z różnych powodów) takiej roli i znaczenia rolnictwa nie widzi – to sytuacja
jest beznadziejna. Wszystko kształtuje się lokalnie i jest kwestią przypadku.
Prawie wszyscy dyrektorzy WODR (15) widzą potrzebę posiadania jednej
centralnej jednostki koordynującej działalność doradztwa rolniczego w kraju.
Biorąc pod uwagę różne rozwiązania podporządkowania ośrodków doradztwa
rolniczego rozkład wskazań przy uwzględnieniu różnorodnych w tym
względzie komentarzy był następujący:
− pozostawienie status quo (zarządy województw) – 4 odpowiedzi,
− ODR w strukturze MRiRW – CDR, agencja rządowa – 9 odpowiedzi,
− ODR w strukturze Uczelni Rolniczych – 3 odpowiedzi.
Z badań sondażowych przeprowadzonych wśród 520 doradców terenowych
i specjalistów WODR wynika, że 93,36% jest zdania, że należałoby
podporządkować jednostki doradztwa rolniczego MRiRW, natomiast 6,64%
jest innego zdania.
Wszyscy dyrektorzy WODR ocenili pozytywnie współpracę ze społecznymi
radami doradztwa rolniczego. Jednak tylko 7 respondentów widzi konieczność
funkcjonowania SRDR w przyszłości, 4 badanych nie widzi takiej potrzeby,
a 5 nie ma w tym względzie własnego zdania.
Ze względu na podstawowe znacznie doradztwa rolniczego we wspieraniu
rolników chcących skorzystać z instrumentów WPR w tym wdrażaniu
programów rolnośrodowiskowych w gospodarstwach, istnieje potrzeba
ciągłego rozwijania oferty doradczej w tym zakresie.
Dla utrzymania efektywnego i skutecznego doradztwa rolniczego biorąc pod
uwagę dyskutowaną konieczność zmian w systemie doradztwa krajowego,
przy obserwowanej redukcji zatrudnienia pracowników działów merytorycznych konieczne jest uwzględnienie wyłącznie wysokiego poziomu
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kwalifikacji doradczych, profesjonalizmu i wiedzy fachowej w doborze kadry
doradczej a zwłaszcza zarządzającej.
12. Niezbędne jest stałe monitorowanie potrzeb doradczych rolników oraz innych
klientów doradztwa i stosowne aktualizowanie oferty doradczej.
13. Dla usprawnienia prowadzenia działalności doradczej, a zwłaszcza procesu
komunikowania się doradców i rolników z wykorzystaniem wsparcia informatycznego nieodzowne jest poszerzenie oferty szkoleniowej o stosowne
szkolenia i kursy służące aktualizowaniu oraz zwiększaniu kompetencji
informatycznych rolników. Konieczne staje się również przeznaczenie
środków finansowych na bieżące modernizowanie i uzupełnianie elementów
technologii teleinformatycznej będącej na wyposażeniu ośrodków doradztwa,
a zwłaszcza ich powiatowych przedstawicielstw.
14. Biorąc pod uwagę stan wiedzy rolników dotyczący rachunkowości rolniczej
oraz ich zapotrzebowanie na wiedzę z tego zakresu istnieje konieczność
rozszerzenia oferty szkoleniowej ośrodków doradztwa związanej z tą tematyką
w celu popularyzowania i usystematyzowania tych zagadnień wśród
producentów rolnych.
(b) Przyszłość doradztwa w opinii przedstawicieli urzędów marszałkowskich
Doradztwo publiczne w strukturze organizacyjnej samorządu wojewódzkiego
zdaniem przedstawicieli urzędów marszałkowskich ma zarówno dobre, jak
i niekorzystne strony. Najważniejszą z wad było wydłużenie czasu podejmowania
decyzji w sprawach ważnych dla WODR oraz skomplikowana procedura powoływaniu dyrektora i jego zastępców w okresie podległości pod sejmik wojewódzki.
Obecnie zmiana struktury zarządzania i podległość WODR pod zarząd województwa
usprawni ich zdaniem działalność ODR. Również w przyszłości widzą oni ODR
w strukturze samorządu województwa z uwagi na regionalizację polityki wobec
obszarów wiejskich i lepsze dopasowanie zadań doradczych do realizacji tej polityki,
odpowiadających na potrzeby mieszkańców. Zdaniem większości respondentów
rozproszona struktura zarzadzania ODR sprzyja rozwojowi doradztwa w Polsce, gdyż
w ten sposób doradztwo rozwiązuje problemy regionalne.
Regionalizacja jest zatem wartością samą w sobie i należy – projektując system
– zadbać o to, aby stanowiła trzon rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa, a to może
być osiągnięte jedynie poprzez doradców, którzy znają dany region i są rozpoznawalni.
Warto jednak zaznaczyć, że respondenci wskazywali na potrzebę stworzenia pewnego
rodzaju jednostki centralnej, której zadaniem byłby transfer informacji oraz szkolenie
kadr. Jednostka ta nie miałaby mieć jednak uprawnień nakazowych, a jedynie
doradczo-szkoleniowe. Namiastką takiej jednostki mogłoby być CDR, które koordynuje pracę doradców, szkoli i nadaje uprawnienia. Program realizowany przez taką
jednostkę musiałby jednak uwzględniać rozwój regionalny.
Ich zdaniem przekazanie WODR izbom rolniczym nic nie zmieniłoby
w systemie zarządzania doradztwem (mimo, iż izby mają centralną jednostkę
koordynacyjną). Wyrażana opinia zbudowana była wokół kilku zasadniczych kwestii.
W pierwszej kolejności należy wyróżnić ideę regionalizmu, która według samorządowców jest właściwą drogą rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa.
Podporządkowanie zarządowi województwa jest bardziej korzystne dla regionu, gdyż
urzędy marszałkowskie w zapisanej strategii rozwoju mogą lepiej realizować politykę
uwzględniając potrzeby regionalne. Dodatkowo, WODR kierują swoje działania nie
tylko do rolnictwa, ale do całych obszarów wiejskich, natomiast izby rolnicze są
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organizacją, która reprezentuje interesy jedynie znikomego ich odsetka, mianowicie
rolników. W dalszej kolejności pojawiały się również zarzuty dużego upolitycznienia
izb rolniczych, co również wpływa negatywnie na ich funkcjonowanie.
Zdecydowana większość respondentów uznała, że aktualna struktura zarządzania
WODR jest dobra. Wskazując, na optymalną strukturę dwustopniową, uznano, że
zejście do poziomu gminy jest zbyt dużym rozbiciem. Dodatkowo wskazywano na
sprawną i przejrzystą komunikację w takim systemie. Ograniczona liczba podmiotów
sprawia również, że administracja jest mniejsza, co można wykorzystać zatrudniając
większą liczbę pracowników merytorycznych.
Większość respondentów widzi także potrzebę istnienia Rady Społecznej
Doradztwa Rolniczego w aktualnym stanie prawnym WODR, ze względu na jej
reprezentatywność – reprezentują cały przekrój rolników i mieszkańców wsi, wraz
z ekspertami w danej dziedzinie.
Mimo wysokiej oceny kadry doradczej, ankietowani uważają, iż w dynamicznie
zmieniającym się środowisku niezbędne jest stałe poszerzania kompetencji. Główny
kierunek uzupełniania wiedzy kadry doradczej wobec wyzwań nowej perspektywy
finansowej 2014-20 to zdaniem przedstawicieli urzędów marszałkowskich doradztwo
dla mikroprzedsiębiorstw i MŚP. Niemal taką samą liczbę wskazań otrzymała ekologia
i zarządzanie gospodarstwem rolnym. Kilka osób wskazało na nowe technologie
informatyczne, kształcenie związane z realizacją PROW 2014-20 oraz marketing,
technologię i mechanizmy funkcjonowania WPR. Wśród słabych stron wskazano
przede wszystkim strukturę finansowania, słabe wyposażenie w sprzęt elektroniczny,
tradycjonalizm w metodyce doradztwa i „skostniałą” strukturę organizacyjną. Szans
rozwoju doradztwa upatrują w: WPR i środkach na jej realizację, PROW 2014-20,
wykorzystaniu środków z innych niż PROW programów, chęci rolników do rozwoju
gospodarstw, rosnącym zapotrzebowaniu na produkty wysokiej jakości, doradztwie
prywatnym (jako pozytywnej konkurencji), dobrej pozycji WODR na rynku usług,
informatyzacji oraz możliwości podnoszenia kwalifikacji. Ale dostrzegają także
zagrożenia, a wśród nich najczęściej wymienianymi były prywatne firmy (elastyczne
w rozwiązywaniu problemów i mobilne), brak stałej, systematycznej i konkretnej
polityki rolnej RP, przerzucanie doradztwa do różnych struktur, doradztwo
technologiczne (pozostające w gestii twórców technologii), niedobory finansowe,
odchodzenie wartościowych pracowników do firm prywatnych, kryzys ekonomiczny w
UE, brak monitoringu konkurencji, zmniejszenie się liczby odbiorców usług WODR
(rolników).
WNIOSKI i REKOMENDACJE WYNIKAJĄCE Z KONFERENCJI
Instytucje doradztwa rolniczego w Polsce podlegają nieustannym zmianom,
mającym na celu dostosowanie ich funkcjonowania do zmieniających się wymagań
środowisk wiejskich oraz nowych uwarunkowań prowadzenia gospodarstw rolnych.
Do podstawowych warunków sprawnego działania kadr doradczych należy stałe
doskonalenie zarówno doradców pracujących z rolnikami, jak również usprawnianie
instytucji funkcjonujących w systemie doradztwa rolniczego w Polsce.
Niefortunnym rozwiązaniem było podporządkowanie WODR na poziomie
województw samorządowi terytorialnemu (nadzór od 1 sierpnia 2009 roku sprawują
marszałkowie województw i sejmiki samorządowe). Takie rozwiązanie może budzić
wątpliwości i jest nielogiczne z punktu widzenia racjonalnego zarządzania
doradztwem. Zwykle o kierunkach działalności decyduje jednostka, która finansuje
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działalność, a środki finansowe na funkcjonowanie są kierowane poprzez Urzędy
Wojewódzkie i w znacznej części przez MRiRW, które oddało rolę nadzorowania
działalności doradczej urzędom marszałkowskim. Trudno doszukać się w takim
rozwiązaniu racjonalności – znacznie bardziej logicznym było poprzednie usytuowanie
WODR, jako instytucji podlegającej wojewodzie, który jest przedstawicielem władz
administracji centralnej, w tym także MRiRW.
1. W obecnej sytuacji, gdy doradztwo publiczne jest finansowane z budżetu państwa,
a polityka rolna jest scentralizowana, optymalnym rozwiązaniem jest stworzenie
systemu doradztwa rolniczego, jako struktury niezależnej od administracji
samorządowej, lecz podlegającej MRiRW jako jednostce nadrzędnej,
koordynującej cele i zadania doradztwa. Takie rozwiązanie pozwala uniknąć
oddziaływania różnych interesów jednostek mających wpływ na działalność
WODR w poszczególnych województwach kraju. Jako pozytywne aspekty takiego
rozwiązania można wskazać:
• Po pierwsze, większą stabilność wsparcia finansowego i realnym ograniczeniu
pokusy zmniejszania środków dla podległych jednostek.
• Po drugie, łatwiejszy transfer do podległych jednostek wiedzy i informacji
związanych z przyszłą WPR, jak i wynikających ze Strategii zrównoważonego
rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020.
• Po trzecie, możliwości łatwiejszego nawiązywania współpracy z instytucjami
ze sfery badań i rozwoju (B+R) podległych MRiRW oraz transferu wiedzy,
informacji i innowacyjnych technologii.
• Po czwarte, łatwiejsza komunikacja pomiędzy poszczególnymi ogniwami tak
zbudowanego w systemu.
• Po piąte, możliwości zapewnienia większej skuteczności systemu
doskonalenia zawodowego w skali całego kraju.
• Po szóste, możliwości zapewnienia ujednoliconego standardu świadczonych
usług doradczych w skali całego kraju.
• Po siódme, łatwiejsze nawiązywanie współpracy i wymianie doświadczeń
z instytucjami doradztwa funkcjonującymi w państwach unijnych.
• Rozwiązaniem kompromisowym (małym krokiem w kierunku zracjonalizowania systemu doradztwa rolniczego) byłoby przeniesienie finansowania
działalności ośrodków doradztwa poprzez MRiRW z określonymi zadaniami
wynikającymi z odpowiedzialności Ministra Rolnictwa za kreowanie polityki
rolnej i pozostawienie nadzoru przez samorząd województwa, z możliwością
dofinansowania przez samorząd województwa zadań realizowanych zwłaszcza
w obszarze szeroko rozumianego wspierania rozwoju obszarów wiejskich.
2. Niezbędne jest wdrożenie zintegrowanego systemu transferu i implementacji
wiedzy do praktyki rolniczej. Proponowana jednostka koordynująca – Centrum
Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.
3. Publiczne instytucje doradztwa rolniczego muszą podjąć szersze działania
w celu przygotowania doradców do funkcjonowania w warunkach konkurencyjnego i wymagającego rynku usług doradczych, a także przygotowania samej
instytucji do efektywnej realizacji nowych zadań i podejmowania nowych
wyzwań. Konieczne jest wprowadzenie rozwiązań systemowych, między innymi
zapisu obowiązku upowszechniania wyników badań, przygotowania rekomendacji
dla praktyki, a także finansowania dla tych celów. Niezbędne jest zatem zawarcie
porozumienia o współpracy na szczeblu rządowym (między MRiRW i Mini-
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sterstwem Nauki) oraz prawne uregulowania dotyczące parametrycznej oceny
pracowników naukowych za współ-pracę z praktyką (te uregulowania leżą w gestii
Ministerstwa Nauki). Warto jednostkom naukowo-badawczym wskazać korzyści
ze współpracy z publicznym doradztwem rolniczym na rzecz wdrażania wyników
badań do praktyki rolniczej. Jednym z obszarów współpracy może być np.
możliwość prowadzenia badań w oparciu o rozpoznane potrzeby producentów
rolnych, czy realizacja prac badawczych (w tym prac dyplomowych) w oparciu
o dane zgromadzone w warunkach produkcji znajdującej się w toku.
Uwzględniając istniejące uwarunkowania udziału nauki i doradztwa w procesach
innowacyjnych w rolnictwie, przemyśle spożywczym i na obszarach wiejskich
stwierdzić należy, że konieczne jest podjęcie zdecydowanych działań naprawczych
na wszystkich poziomach decyzyjnych administracji państwowej i samorządowej
oraz w instytucjach stanowiących poszczególne ogniwa transferu wiedzy.
Konieczna jest zmiana sposobu podejścia do procesów innowacyjnych zarówno
wśród twórców (nauka) jak i odbiorców innowacji (doradztwo i jego klienci). Na
poziomie administracji państwowej i samorządowej powinny być:
– opracowane i wdrożone do praktyki trwałe i jednoznaczne rozwiązania
legislacyjne gwarantujące stabilność systemową tworzenia i wdrażania innowacji;
– opracowane i wdrożone trwałe, powiązane z polityką rolną rozwiązania
gwarantujące stabilność systemu doradztwa rolniczego;
– zagwarantowane stabilne warunki ekonomiczne i fiskalne zachęcające zarówno
twórców jak i beneficjentów rozwiązań innowacyjnych do ich przygotowywania
i stosowania w procesach produkcyjnych oraz w usługach;
– wprowadzone systemowe rozwiązania dostosowujące przepisy istniejących
ustaw do realnych rozwiązań, które skłoniłyby działających w Polsce przedsiębiorców, w tym również działających w skali mikroprzedsiębiorstw rolników,
do większego angażowania się w prace badawczo-rozwojowe, których wyniki
będą znajdować konkretne zastosowania komercyjne.
Należy zapewnić udział przedstawicieli ODR w opracowywaniu wieloletnich
programów badawczych państwowych instytutów badawczych podległych
ministerstwu rolnictwa.
Pomoc doradcza ze strony sektora publicznego lub rekomendowana przez ten
sektor powinna być jak najlepiej przygotowana i dostosowana do odbiorców usług
doradczych, aby z niej korzystając wchodzili na drogę rozwoju zgodną
z realizowaną polityką społeczno-gospodarczą. Podstawą tych działań powinien
być system doradczy oparty na wiedzy doradców i ciągłym jego doskonaleniu –
wynikającym z przyjętych programów rozwojowych.
Niezbędny jest system doskonalenia zawodowego kadr doradczych i środki do
jego finansowania. WODR-y powinny posiadać wyodrębnione środki z dotacji
celowej na systemowe kształcenie kadry własnej ODR, niezależnie od środków na
finansowanie szkoleń przygotowujących doradców do wdrażania PROW.
Pomoc doradczą dla rolników i mieszkańców wsi mogą świadczyć różnego
rodzaju instytucje doradcze (od szczebla krajowego do lokalnego), instytucje
publiczne lub też działające w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego,
a także instytucje organizowane przez rolników (np. przez związki branżowe)
i firmy prywatne. Podstawą jednak doradztwa rolniczego na obecnym etapie
rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa powinno pozostać doradztwo publiczne,
funkcjonujące obok innych podmiotów doradczych. Publiczne instytucje
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doradztwa rolniczego muszą liczyć się z koniecznością pozyskiwania części
środków finansowych poprzez świadczenie komercyjnych i odpłatnych usług.
9. W zakresie usług odpłatnych odczuwalna jest konkurencja firm prywatnych, ale
głównie w świadczeniu usług dających „łatwy” i szybki zysk. Należy podjąć
działania eliminujące nieuczciwą konkurencję wykorzystującą luki prawne.
10. Biorąc pod uwagę rangę niektórych zadań należy powierzać doradztwu
publicznemu zadania dedykowane, np. zadania związane z wdrażaniem podatku
dochodowego ze względu na doświadczenie ODR z prowadzonym systemem
rachunkowości rolniczej – „Polski FADN”.
11. Uporządkowania i doprecyzowania wymaga zakres zadań, w ustawie
o jednostkach doradztwa, dotyczących rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich
oraz sposobu i zasad finansowania (środki publiczne, komercyjne). Zadania
dotyczące rolnictwa (doradztwa dla rolników) powinny być finansowane
z budżetu centralnego za pośrednictwem ministra rolnictwa, zadnia dotyczące
rozwoju wsi z budżetu samorządu terytorialnego. Obecna sytuacja gdy ODR
podlega zarządowi województwa, a środki przekazuje wojewoda jest
niezrozumiała zarówno dla administracji rządowej jak i samorządowej. Nikt nie
czuje się odpowiedzialnym za pozyskiwanie środków na zadania wynikające
z ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego. Skutkuje to tym, że środki jakie
maja do dyspozycji ODR są realnie coraz mniejsze.
12. W pracy doradczej należy zwrócić większą uwagę na dobór odpowiednich form,
metod i środków działania, dostosowanych nie tylko do nowych mechanizmów
wdrażania WPR, ale przede wszystkim do zmieniających się oczekiwań ze strony
producentów rolnych.
13. Rekomenduje się utworzenie Krajowej Społecznej Rady Doradztwa Rolniczego,
z zapewnieniem w niej znaczącego miejsca dla przedstawicieli rolników.
Rekomenduje się również utworzenie Regionalnych Społecznych Rad Doradztwa
Rolniczego na poziomie województw.
14. Należy likwidować bariery eliminujące możliwości wykorzystania potencjału
doradztwa publicznego (ODR) oraz finansowania doradztwa stworzone przez
niedoskonałości prawne (brak KRS mimo posiadania osobowości prawnej
i prowadzonej działalności gospodarczej nie pozwala korzystać z działań dla
przedsiębiorców, takich jak: sprzedaż z pól doświadczalnych materiału
kwalifikowanego czy szkoleń własnej kadry z projektów urzędów pracy, działań
inwestycyjnych PROW, brak możliwości korzystania z „Pomocy Technicznej”
itp.).
Doradztwo publiczne było i jest ważnym instrumentem we wdrażaniu polityki
rolnej i działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Niezależnie od wymogów
unijnych w zakresie zapewnienia sprawnego systemu doradztwa rolniczego przez
państwa członkowskie, stan polskiego rolnictwa i specyfika obszarów wiejskich
wymagają wsparcia niekomercyjnego doradztwa, aby sprostać założeniom Wspólnej
Polityki Rolnej, budować konkurencyjne rolnictwo i zapewnić zrównoważony rozwój
obszarom wiejskim. Doradztwo, jeśli chodzi o elementy systemu wdrażania wspólnej
polityki rolnej, powinno być jednolite. Natomiast doradztwo technologiczne,
produkcyjne może być regionalizowane, w dostosowaniu do specyficznych potrzeb
danego regionu kraju.
Reasumując, należy stwierdzić, że doradztwo rolnicze ewoluuje wraz ze
zmieniającymi się potrzebami środowisk rolniczych w kraju. Należy mieć nadzieję, że
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dalszy rozwój doradztwa rolniczego przyczyni się do coraz bardziej sprawnej obsługi
klientów, umożliwiając zaspokajanie najważniejszych ich potrzeb. Coraz trudniej
będzie mówić o istnieniu ogólnopolskiego systemu doradztwa rolniczego, ponieważ
doradztwo rolnicze w Polsce może stać się, w znaczeniu instytucjonalnym, zbiorem
autonomicznych 16 WODR na terenie kraju, nadzorowanych odrębnie przez władze
samorządu terytorialnego każdego województwa. Stwarza to niebezpieczeństwo zaniku
jednolitego, krajowego systemu doradztwa rolniczego w Polsce i ewolucji w kierunku
niezależnych ośrodków doradztwa rolniczego, o strukturze i podległości merytorycznej
odmiennej w różnych województwach. Nie jest to korzystny kierunek rozwoju, może
doprowadzić do zagubienia dotychczasowego dorobku i praktyki działania, wielu
osiągnieć doradztwa rolniczego w Polsce i pozytywnych ocen ze strony rolników
i instytucji współpracujących, a efekty budowania systemu doradztwa rolniczego przez
wiele dziesięcioleci mogą zostać zniweczone.
Kraków, 20 marca 2013 roku
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