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Wstęp 
 

Komunikowanie i doradztwo naleŜą do najstarszych na świecie 

dziedzin działalności ludzkiej. Towarzyszyły one człowiekowi od zarania 

dziejów. Bez nich niemoŜliwy byłby rozwój społeczny, cywilizacyjny i 

gospodarczy kaŜdego narodu i państwa. 

W rozwoju społeczno – gospodarczym regionów duŜe znaczenie 

mają mass media (prasa, radio, telewizja) o zasięgu ogólnokrajowym, 

regionalnym i lokalnym. Są one najpopularniejszym środkiem 

komunikowania  wykorzystywanym w budowaniu pozytywnego wizerunku 

przedsiębiorstw i organizacji. 

W  rozwoju obszarów wiejskich waŜną rolę spełnia równieŜ 

doradztwo rolnicze, które poprzez działania edukacyjne, informacyjne i 

doradcze  moŜe w znacznym stopniu stymulować ten rozwój. Wymaga to 

jednak odmiennego podejścia  i odmiennych strategii doradczych. W 

okresie transformacji ustrojowej oraz integracji ze strukturami Unii 

Europejskiej posiadanie przez pracowników doradztwa tylko dobrej wiedzy 

technologicznej, ogólnej lub specjalistycznej jest niewystarczające. 

Skuteczny doradca musi posiadać równieŜ stosowną  wiedzę ekonomiczną 

oraz wysokie umiejętności w zakresie komunikowania się z bardzo 

zróŜnicowanymi grupami rolników i mieszkańców wsi. 

W pracy podjęto próbę odpowiedzi na następujące pytania: w jaki 

sposób trzy podstawowe zasady Ŝycia społecznego: zasada dobra 

wspólnego, pomocniczości i solidarności słuŜyć mogą dbałości o to, aby 

rozwój miał charakter trwały i uwzględniał potrzeby przyszłych pokoleń? 

jaka jest rola mediów ogólnokrajowych, regionalnych i lokalnych w 

popularyzowaniu wiedzy o regionie i promowaniu inicjatyw lokalnych? w 
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jaki sposób organizacje non - profit budują przewagę konkurencyjną oraz 

jaką rolę pełni doradztwo rolnicze w upowszechnianiu wiedzy i postępu na 

obszarach wiejskich? 

Praca składa się z trzech części. Są nimi: I. Komunikowanie 

społeczne w rozwoju obszarów wiejskich, II.  Doradztwo rolnicze w 

rozwoju obszarów wiejskich, III. Finansowe formy wsparcia rozwoju 

obszarów wiejskich. 

W części pierwszej przedstawiono funkcje  mass mediów w 

rozwoju społeczno – gospodarczym regionów. PrzybliŜono w nim takŜe rolę 

narzędzi public relations w kreowaniu wizerunku  organizacji  typu non – 

profit oraz  zasady społeczne stanowiące fundament zrównowaŜonego 

rozwoju wsi.  

 Część druga monografii dotyczy tendencji zmian w doradztwie 

rolniczym w Polsce, roli  słuŜb doradczych w upowszechnianiu działań 

rolnośrodowiskowych na wsi  oraz  znaczenia czynnika społecznego w 

działalności ośrodków doradztwa rolniczego. 

W części trzeciej omówiono rolę banków spółdzielczych w rozwoju 

obszarów wiejskich, budŜet zadaniowy jako instrument wsparcia jednostek 

samorządu terytorialnego oraz nowe formy finansowania kształcenia 

ustawicznego  na  wsi. 

Przedstawione w publikacji obszary problemowe nie wyczerpują 

wszystkich zagadnień dotyczących  roli komunikowania i doradztwa w 

rozwoju obszarów wiejskich, nie mniej jednak stanowią one podstawę do 

dalszych poszukiwań badawczych. Wskazują  równieŜ na potrzebę 

kompleksowego podejścia do komunikowania społecznego i doradztwa 

rolniczego. 
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Prof. dr hab. Franciszek Kampka 
Katedra Socjologii 
Wydział Nauk Humanistycznych SGGW 
 

Zasady społeczne fundamentem zrównowaŜonego  
rozwoju wsi 

 
ZrównowaŜony rozwój to hasło budzące wciąŜ wiele dyskusji i 

niejasności w środowisku naukowym i robiące niezwykłą karierę w 

środowisku politycznym. Określenie „zrównowaŜony”, przywołujące na 

myśl ład i harmonię, wydaje się nierzadko pełnić rolę zaklęcia mającego 

nadać spójność i wartość projektom politycznym bądź podejmowanym 

działaniom. Koncepcja zrównowaŜonego rozwoju kryje w sobie ogromny 

potencjał. Tkwi on między innymi w próbie przełoŜenia na język praktyki 

naczelnych zasad Ŝycia społecznego, takich jak dobro wspólne, 

subsydiarność i solidarność. Jednocześnie osiągnięcie tego praktycznego 

wymiaru koncepcji zrównowaŜonego rozwoju wiąŜe się z niezwykłym 

wysiłkiem i wymaga spełnienia bardzo trudnych warunków – niezbędna 

staje się bowiem zmiana myślenia.  

Co zakłada zrównowaŜony rozwój? 

Funkcjonujący juŜ od wielu lat (najczęściej za datę powstania 

kocepcji przyjmuje się rok 1987 i raport komisji Brundtland) termin 

sustainable development na język polski tłumaczony jest na kilka sposobów. 

Najczęściej przekłada się go jako „ekorozwój”, w więc rozwój w zgodzie 

ze środowiskiem naturalnym, rozwój, w którym priorytetem są kwestie 

ekologiczne; inne tłumaczenie to „rozwój stabilny”, czyli taki, który 

odbywa się ustawicznie, zaspokaja obecne potrzeby i będzie mógł 
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zaspokoić potrzeby przyszłych pokoleń. Pojawia się teŜ określenie „rozwój 

trwały”. Najpełniej chyba jednak ideę sustainable development oddaje zwrot 

„rozwój zrównowaŜony”. Zasadniczym załoŜeniem tej idei jest z jednej 

strony pragnienie pozostawienia następnym pokoleniom dobrych warunków 

Ŝycia, a z drugiej przekonanie o współzaleŜności rozwoju gospodarczego, 

stanu środowiska naturalnego oraz rozwoju społecznego. Dlatego teŜ 

formuła ekorozwoju wydaje się węŜsza, gdyŜ pomija ona właściwie 

społeczny kontekst procesów ekologicznych1.  

 Rozwój zrównowaŜony pojmowany moŜe być zarówno jako zbiór 

pewnych celów (np. poprawa jakości Ŝycia obecnych pokoleń i 

nieuszczuplanie zasobów następnych), cech (proporcjonalność, 

współzaleŜność, równowaŜność, trwałość, samopodtrzymywanie się 

rozwoju), jak i zasad kierujących działaniem (m.in.: zasada zapobiegania, 

zasada subsydiarności, zasada partycypacji obywatelskiej, zasada 

regionalizacji)2.  

Koncepcja ta wyrosła z krytyki postępu pojmowanego jedynie w 

kategoriach ekonomicznych, jest wyrazem sprzeciwu wobec rabunkowej 

gospodarki dobrami naturalnymi i niesprawiedliwego rozkładu korzyści 

będących owocem postępu. Hasło 3 x E (economy, ecology, equity) 

streszcza załoŜenia zrównowaŜonego rozwoju. Chodzi bowiem o to, by 

traktować ekonomię, ekologię i społeczeństwo jako trzy uzupełniające się i 

warunkujące nawzajem przestrzenie rozwoju. O zrównowaŜonym rozwoju 

moŜemy mówić tylko wówczas, gdy te trzy aspekty pozostają w harmonii i 

                                                 
1 G. Zabłocki, Rozwój zrównowaŜony – idee, efekty, kontrowersje (perspektywa socjologiczna), 
Toruń 2002, s. 46. 
2 M. Adamowicz, Koncepcja trwałego i zrównowaŜonego rozwoju wobec wsi i rolnictwa, 
http://kpaim.sggw.waw.pl/files/nauka/38/Adamowicz.pdf, data dostępu: grudzień 2008.  
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postęp w jednym z nich nie generuje nadmiernych kosztów w obu 

pozostałych. Jest to więc proces, który w wymiarze ekologicznym odnosi 

się do ochrony zasobów naturalnych i ograniczenia odpadów, w wymiarze 

ekonomicznym postuluje ograniczenie konsumpcji tak, aby obecne 

pokolenia nie wykorzystały całości zasobów, ale umoŜliwiły korzystanie z 

nich swoim następcom, wreszcie w wymiarze społecznym chodzi o 

zapewnienie wszystkim grupom społecznym uczestnictwa w rozwoju, 

celem jest zatem inkluzja i upodmiotowienie jednostek. Lokalne 

społeczności – co wynika z idei sprawiedliwości społecznej – mają prawo 

partycypacji w postępie, co jednak zakłada takŜe duŜą aktywność z ich 

strony juŜ na etapie projektowania kierunków rozwoju3.  

Generalnie zaś koncepcja ta jest odpowiedzią na problemy, które są 

wynikiem stosowania w praktyce teorii modernizacji w rozwoju obszarów 

wiejskich. Przekonanie, Ŝe produkcję rolną moŜna zorganizować na wzór 

produkcji przemysłowej, a wieś zurbanizować i maksymalnie upodobnić do 

miasta, doprowadziło do wielu niekorzystnych zjawisk, takich jak: 

wyludnianie się wsi i zanikanie więzi społecznych, narastanie bezrobocia, 

zanieczyszczenie środowiska i konieczność stosowania kosztownych 

mechanizmów ekonomicznego wsparcia4. Dlatego teŜ koncepcja 

zrównowaŜonego rozwoju w odniesieniu do rolnictwa zakłada 

odpowiedzialne i oszczędne korzystanie z zasobów naturalnych, etyczny 

i estetyczny stosunek do przyrody, dostosowanie wielkości i technik 

                                                 
3 M. Klekotko, Społeczeństwo obywatelskie a rozwój zrównowaŜony wsi. Podejście poznawcze, w: 
Społeczne aspekty zrównowaŜonego rozwoju wsi w Polsce. Partycypacja lokalna i kapitał społeczny, 
pod red. H. Podedwornej i P. Ruszkowskiego,  Warszawa 2008, s. 23. 
4 L. Juroszek, Partycypacja lokalna w gminie Istebna i moŜliwości jej wykorzystania w 
zrównowaŜonym rozwoju gminy, w: Społeczne aspekty zrównowaŜonego rozwoju wsi w Polsce…s. 
53. 
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produkcji do moŜliwości ekosystemu, wysokość cen produktów rolnych 

uwzględniającą koszty ekologiczne oraz pojmowanie pracy w rolnictwie 

takŜe jako narzędzia samourzeczywistniania się5.  

 Marta Klekotko, zastanawiając się nad zaleŜnościami między 

społeczeństwem obywatelskim a zrównowaŜonym rozwojem polskiej wsi, 

wskazuje na cztery modele rozwoju, w których elementem róŜnicującym 

jest sposób wykorzystania wiedzy eksperckiej i lokalnej. W modelu 

agencyjnym przewaŜa wiedza ekspercka, głównym podmiotem działania 

jest wybrany przez mieszkańców samorząd lokalny, który – korzystając 

z zewnętrznego wsparcia ekspertów – decyduje o kierunkach przemian i 

stara się przekonać do nich mieszkańców. Wiedza ekspercka dominuje 

takŜe w modelu aliansów, dla którego charakterystyczna jest współpraca 

samorządu lokalnego z nowoczesnym organizacjami pozarządowymi, które 

są głęboko zaangaŜowane w zarządzanie gminą, rolą samorządu staje się zaś 

budowanie i promowanie róŜnorodnych powiązań międzyinstytucjonalnych. 

Przeciwieństwem wyŜej opisanych modeli jest model bottom-up, bazujący 

na przekonaniu, Ŝe to mieszkańcy i wiedza lokalna mają decydować o 

kierunkach rozwoju. Samorząd współpracuje ze społecznością  i to ona jest 

głównym podmiotem działania. Ten model niesie ze sobą duŜe ryzyko 

niewykorzystania moŜliwości rozwoju zrównowaŜonego. Idealnym 

modelem jest zaś model zintegrowany, w którym zarówno lokalne władze, 

organizacje pozarządowe, jak i mieszkańcy aktywnie uczestniczą w procesie 

decyzyjnym, kierunki rozwoju wyznaczane są zaś we wspólnej debacie. W 

ten sposób najpełniej wykorzystywana jest zarówno wiedza ekspercka, jak i 

                                                 
5 E. Kośmicki, Trwały rozwój w rolnictwie w warunkach ‘globalnego społeczeństwa ryzyka’, 
w: W obliczu zmiany: wybrane strategie działania mieszkańców polskiej wsi, pod red. K. Gorlacha 
i G. Forysia, Kraków 2005, s.192. 
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lokalna6. Problem zaangaŜowania i upodmiotowienia społeczności 

lokalnych, będący praktyczną realizacją zasady subsydiarności, uznać 

naleŜy za kluczowe zagadnienie w odniesieniu do rozwoju polskiej wsi. 

Przekonanie to znajdujemy chociaŜby w opracowanej juŜ w 1999 roku 

„Strategii zrównowaŜonego rozwoju Polski do 2025”, której jednym z 

załoŜeń jest przekonanie, Ŝe to aktywność wykształconych 

i zorganizowanych obywateli jest warunkiem powodzenia realizacji 

projektu.  

 Koncepcja zrównowaŜonego rozwoju jest załoŜeniem bardzo 

wymagającym. Oczekuje przecieŜ, Ŝe społeczności lokalne dysponować 

będą nie tylko wiedzą, umiejętnością opracowania i wdraŜania strategii 

rozwoju, ale przede wszystkim będą miały mocno zakorzenione poczucie 

sprawstwa, a więc świadomość wpływu na otaczającą je rzeczywistość i 

moŜliwości jej twórczego kształtowania7. Poczucie podmiotowości kaŜdego 

obywatela staje się zatem warunkiem wstępnym.  

Jak pokazują liczne wypowiedzi polityków i dokumenty 

opracowywane przez róŜne instytucje państwowe, zrównowaŜony rozwój 

rozumiany jest zarówno jako dbałość o ochronę środowiska, 

zintensyfikowanie rozwoju obszarów wiejskich, jak i niwelowanie 

dysproporcji w rozwoju poszczególnych regionów kraju. Jest duŜo racji w 

pełnym sceptycyzmu stwierdzeniu Marii Halamskiej, Ŝe wieloznaczny 

termin sustainable development uŜywany bywa jako „wygodna klisza, 

kryjąca faktyczny brak koncepcji”, poniewaŜ postulaty zawarte w tej 

                                                 
6 M. Klekotko, dz. cyt., s. 29-31. 
7 M. Mularska, Czy moŜna zmienić wieś bez udziału jej mieszkańców? O znaczeniu podmiotowości 
dla koncepcji zrównowaŜowaŜonego rozwoju, w: Społeczne aspekty zrównowaŜonego rozwoju wsi w 
Polsce…s.231. 
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koncepcji wydają się niezwykle trudne do zrealizowania. Wymagają 

bowiem radykalnej przemiany w sposobie myślenia, gotowości do 

samoograniczania się w konsumpcji, przestrzegania zasady międzyludzkiej 

solidarności8. JeŜeli spojrzymy na dokumenty opracowane przez 

międzynarodowe wspólnoty, takie jak Unia Europejska czy Organizacja 

Narodów Zjednoczonych, widać wyraźnie, Ŝe najmocniej postulowaną 

wartością staje się właśnie solidarność. Oto główne wyzwania według UE: 

problemy związane ze zmianami klimatu i poszukiwaniami czystej energii; 

systemy transportowe odpowiadające na potrzeby gospodarcze i społeczne a 

jednocześnie uwzględniające ochronę człowieka i środowiska; ochrona 

zasobów naturalnych; zrównowaŜona produkcja i konsumpcja; zdrowie 

publiczne; integracja społeczna; aktywna postawa wobec ubóstwa w skali 

globalnej. Sprostanie kaŜdemu z tych wyzwań wykracza poza moŜliwości 

pojedynczych krajów. W dyskursie naukowym obecne są nawet 

stwierdzenia, iŜ rozwój zrównowaŜony jest przeciwieństwem czy teŜ 

alternatywą dla procesów globalizacyjnych9. 

Co realizuje zrównowaŜony rozwój? 

 Przyjrzyjmy się załoŜeniom zrównowaŜonego rozwoju, odnosząc 

je do podstawowych zasad Ŝycia społecznego. Pierwszy punkt Deklaracji w 

sprawie Środowiska i Rozwoju na Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro w 

czerwcu 1992 roku głosi: „Człowiek jest podmiotem rozwoju 

zrównowaŜonego i posiada prawo do zdrowego i produktywnego Ŝycia w 

harmonii z naturą”. Ujęcie to zgodne jest z załoŜeniami personalizmu, 

                                                 
8 M. Halamska, Obecne i przyszłe zróŜnicowanie regionalne wsi, w: Przyszłość wsi polskiej. Wizje, 
strategie, koncepcje, pod red. L. Kolarskiej-Bobińskiej, A. Rosnera, J. Wilkina, ISP, Warszawa 2001, 
s. 56. 
9 B. Piontek, Modelowe ujęcie rozwoju lokalnego w aspekcie współczesnych uwarunkowań 
rozwojowych, http://kpaim.sggw.waw.pl/files/nauka/38/Piontek.pdf, data dostępu: grudzień 2008. 
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zakładającego, Ŝe to dobro osoby powinno być podstawowym punktem 

odniesienia dla wszelkich podejmowanych działań. Człowiek jest osobą 

obdarzoną rozumem i wolną wolą, z czego wynikają zarówno jego prawa, 

jak i obowiązki. W tym kontekście błędne staje się akcentowanie 

wskaźników ekonomicznych czy podporządkowywanie działań jedynie 

wymogom ekologicznym, z pominięciem dobra społeczeństwa. Pojęcie 

rozwoju odnosi się przede wszystkim do człowieka. Efektem rozwoju jest 

polepszanie jakości Ŝycia człowieka. Oczywiście, rozwój taki na dłuŜszą 

metę nie byłby moŜliwy bez racjonalnego gospodarowania zasobami 

naturalnymi, ochrony ekosystemu, a jednocześnie prawidłowo 

zachodzących procesów ekonomicznych. To właśnie zawiera koncepcja 

zrównowaŜonego rozwoju. Niemniej jednak punktem wyjścia i 

podstawowym punktem odniesienia jest człowiek. Postęp w imię postępu 

okazuje się regresem, a koszty społeczne towarzyszące inicjatywom 

ekologicznym bywają niewspółmiernie wysokie. Stąd postulat harmonii i 

równowagi między trzema filarami cywilizacyjnego rozwoju: ekonomią, 

ekologią i społeczeństwem. 

 Pojęcie rozwoju bardzo mocno związane jest z pojęciem dobra 

wspólnego, rozumianego jako suma warunków Ŝycia społecznego, które 

pozwalają rozwinąć pełniej i łatwiej predyspozycje i talenty poszczególnych 

jednostek. Dobro wspólne opiera się na trzech istotnych elementach. Po 

pierwsze, zakłada poszanowanie osoby jako takiej. W imię dobra wspólnego 

władze publiczne są zobowiązane do poszanowania podstawowych 

i niezbywalnych praw osoby ludzkiej. Społeczność powinna umoŜliwi ć 

kaŜdemu ze swych członków rozwijanie swoich zdolności. W szczególności 

dobro wspólne polega na korzystaniu ze swobód naturalnych niezbędnych 
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do rozwoju jednostki. Człowiek ma prawo do postępowania według 

własnego sumienia, do ochrony Ŝycia prywatnego oraz do wolności. Po 

drugie, dobro wspólne domaga się dobrobytu społecznego i rozwoju 

społeczności. Rozwój zapewnia kaŜdemu to, czego potrzebuje on do 

prowadzenia Ŝycia prawdziwie ludzkiego: wyŜywienie, odzieŜ, opiekę 

zdrowotną, pracę, wychowanie i kulturę, informację, szacunek, prawo do 

załoŜenia rodziny. Zaspokojenie tych właśnie potrzeb jest celem władzy, do 

której obowiązków naleŜy rozstrzyganie i godzenie róŜnych partykularnych 

interesów. Po trzecie wreszcie, dobro wspólne stanowi pokój, czyli trwałość 

i bezpieczeństwo sprawiedliwego porządku. Dobro wspólne wymaga, by 

władza przy uŜyciu zapewniała bezpieczeństwo całej społeczności i 

poszczególnym jej członkom. Do państwa naleŜy obrona i popieranie dobra 

wspólnego społeczności cywilnej, obywateli i instytucji pośrednich. 

PoniewaŜ coraz bardziej pogłębia się wzajemna zaleŜność ludzi i ma ona 

charakter globalny, słuszne staje się takŜe załoŜenie powszechnego dobra 

wspólnego. Kolejne punkty przywoływanej wcześniej Deklaracji ONZ 

odwołują się do tej właśnie idei. Czytamy tam między innymi o współpracy 

w przeciwdziałaniu ubóstwu, partnerstwie globalnym dla ochrony zdrowia i 

ekosystemu Ziemi, promowaniu wspomagającego i otwartego 

międzynarodowego systemu ekonomicznego. Dobro wspólne, podobnie jak 

porządek społeczny (w wymiarze lokalnym i światowym), zawsze 

ukierunkowane jest na rozwój osób. Dlatego narzędziem jego rozwoju stają 

się podstawowe wartości takie jak prawda, sprawiedliwość, miłość i 

wolność. Realizacja tych załoŜeń wymaga, rzecz jasna, odnowy w sposobie 

myślenia i szeroko zakrojonych przemian Ŝycia społecznego. 
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Istotą kolejnej zasady – pomocniczości – jest podział kompetencji, 

który najkrócej streszcza się w zdaniu: tyle wolności, ile to moŜliwe, tyle 

władzy, ile to konieczne. Oznacza to, Ŝe na kaŜdym poziomie organizacji 

społecznej mamy do czynienia z zadaniami, z którymi dana społeczność 

moŜe sobie poradzić sama – i w imię sprawiedliwości i ładu społecznego 

powinna to zrobić – oraz takimi, które ją przerastają i w tym przypadku 

konieczne jest wsparcie organizacji z wyŜszego poziomu. ZałoŜeniem 

zasady subsydiarności jest bowiem przekonanie, Ŝe poszczególne człony 

społeczne winny wzajemnie wspierać się i uzupełniać, a nie zastępować. 

Łaciński źródłosłów „subsydiarności” – subsidium, oznacza pomocniczy, 

rezerwowy odział wojska, który przewidujący dowódcy trzymają w 

odwodzie w trakcie walk. Subsidium wykorzystywane jest dopiero wtedy, 

kiedy siły Ŝołnierzy pierwszej linii słabną i moŜna wątpić, czy zdołają oni 

wywalczyć zwycięstwo. WaŜne jest więc uchwycenie właściwego 

momentu, w którym oddział pomocniczy ma stanąć do walki. Wyrazem 

pomocniczości jest podnoszony w koncepcji zrównowaŜonego rozwoju 

postulat aktywizacji społeczności wiejskich, działania wspierające 

lokalnych liderów. Niezmiernie istotna jest przy tym elastyczność i 

dostosowywanie się do wymogów danej chwili i sytuacji. Społeczność, 

która dzisiaj – nie dysponując ani odpowiednimi środkami finansowymi, ani 

co gorsza kapitałem ludzkim – będzie miała kłopoty z samo-rządzeniem się, 

jutro – nabrawszy pewnych doświadczeń i pozyskawszy odpowiednich 

specjalistów – moŜe się okazać samodzielna. Wspomniany juŜ wymóg 

wielowymiarowej solidarności wydaje się jednym z najtrudniejszych 

wyzwań. Zasada solidarności dotyczy tego wszystkiego, co 

w społeczeństwie relacyjne, sfery wzajemnych odniesień jednostki i 
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zbiorowości, stosunków między jednostkami i między określonymi 

grupami, takŜe pokoleniami. Jako taka jest i powinna być łączona z 

dziedziną społeczną, polityczną, kulturową i gospodarczą. Solidarność 

chroni społeczeństwo przed atomizacją i zanikiem wewnętrznych więzi, 

chroni przed rządami despotycznymi. Alexis de Tocqueville pisze, Ŝe: 

„Despotyzm, który z natury swojej jest tchórzliwy, w izolowaniu ludzi od 

siebie widzi najpełniejszą rękojmię własnej trwałości i zwykle dokłada 

wszelkich starań, by ich dzielić. Ze wszystkich ludzkich wad egoizm 

najbardziej mu sprzyja: despota łatwo wybacza rządzonym, iŜ go nie 

kochają, byleby tylko nie kochali się między sobą. (…) Ludzi, którzy 

pragną połączyć swe wysiłki dla tworzenia wspólnego dobra, uwaŜa się za 

duchy wichrzycielskie i niespokojne, a przeinaczając właściwy sens słów 

dobrymi obywatelami nazywa się tych, którzy zamykają się we własnych 

czterech ścianach”10. 

KaŜdy człowiek pełni w świecie wielorakie funkcje - jest 

równocześnie członkiem wielkiej rodziny ludzkiej, obywatelem narodu, 

przedstawicielem określonego zawodu, pracownikiem jakiegoś 

przedsiębiorstwa. RóŜnorodność i równoczesność owych ról społecznych 

obliguje kaŜdego człowieka do identyfikowania się z wszystkimi tymi 

wspólnotami i wyzwala świadomość solidarności warunkowanej 

funkcjonalnie. 

 Solidarność stwarza podstawy trwałych form społecznych, co nie 

oznacza bynajmniej uporczywego obstawania przy ustalonych schematach, 

przeciwnie – w określonych sytuacjach wymaga ona przeobraŜenia 

zastanych kształtów Ŝycia społecznego po to, aby zachowana została 

                                                 
12 A. de Tocqueville, O demokracji w Ameryce. Warszawa 1976 s. 342. 
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wartość bardziej istotna. Nie moŜna więc w zasadzie solidarności widzieć 

statycznej normy, opisującej ustalone raz na zawsze, spetryfikowane relacje 

społeczne. Jest bowiem ona postulatem, który się aktualizuje i konkretyzuje 

w danej sytuacji, stwarzając optymalne przesłanki współŜycia ludzi. 

Solidarność jest drugim imieniem dobra wspólnego, moŜna powiedzieć, Ŝe 

jest zarazem doświadczeniem bonum commune, jak i płynącym z niego 

zobowiązaniem. Jej podstawą jest dane kaŜdemu człowiekowi Ŝyjącemu we 

wspólnocie doświadczenie związku z drugim, doświadczenie wielorakich 

współzaleŜności, łączących zarówno jednostki, jak i grupy. W tym 

doświadczeniu swoistej „niewystarczalności” czy raczej braku 

samowystarczalności odkrywamy fenomen i wartość dobra, które jest 

większe niŜ nasza osobista korzyść, które nie jest nawet sumą korzyści 

mojej i korzyści innych ludzi, lecz jawi się nam wszystkim jako nowa 

jakość, jako rzeczywistość prawdziwie wspólna - bonum commune. Uznanie 

wzajemnej współzaleŜności i odkrycie wartości dobra wspólnego w 

naturalny, bo racjonalny sposób wiodą ku postawom solidarnym. 

Solidarność jest wyborem, nie zaś reakcją instynktowną „zwierzęcia 

społecznego”.  

Zasada solidarności jako zasada bytu implikuje następujące 

wnioski: człowiek jest z natury osobą, ukierunkowaną na społeczeństwo. 

Społeczna natura człowieka nie moŜe być z zewnątrz narzucona 

człowiekowi przez fizyczny przymus lub w wyniku oddziaływania 

organizacji, które chciałyby manipulować człowiekiem, poniewaŜ człowiek 

jest wewnętrznie społeczny. Wymiar mentalny solidarności dotyczy 

postawy wzajemnej empatii członków danej wspólnoty, uświadomienie 

sobie głębokich podobieństw i współzaleŜności, a takŜe pogłębienie ich 
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przez przeŜywanie potrzeb drugiego człowieka tak, jak się przeŜywa 

własne11. Z zasadą solidarności jako zasadą etyczną wiąŜe się etyczny 

imperatyw wzajemnej odpowiedzialności, tzn. Ŝe wszyscy są 

odpowiedzialni za dobro całego społeczeństwa i odwrotnie – społeczeństwo 

jest odpowiedzialne za kaŜdego swojego członka. Zasada solidarności jako 

zasada prawna wskazuje na konieczność tworzenia przepisów prawnych, 

które pozwolą na instytucjonalizowanie się postaw solidarnościowych. 

Ustrojem, który najlepiej zabezpiecza takie postawy, jest demokracja, 

poniewaŜ dopuszcza podejmowanie samodzielnych decyzji, uczy człowieka 

samodzielności, odpowiedzialności za siebie i za innych. Solidarność ma 

naturę dynamiczną; wyrasta z rozpoznania jedności, ale teŜ jedność tę 

aktywnie potwierdza, umacnia i dopełnia. Solidarność jest aktywnością, 

pracą i trudem. Solidarność otwiera drogę do pokoju, choć przecieŜ walki 

całkowicie nie wyklucza. Solidarność ją reorientuje, tak by nie stawała się 

walką przeciwko komuś, lecz zawsze o coś – właśnie o dobro wspólne, o 

poszanowanie praw wszystkich ludzi, o prawo do rozwoju. 

Oczywiście, tak jak nie ma sprawdzonych przepisów na rozwój, tak 

nie ma doskonale sprawiedliwych i solidarnych społeczności, dlatego tym 

bardziej potrzebne jest odróŜnienie samej zasady, dyrektywy działania, od 

juŜ osiągniętych celów. Zasady określają i inspirują rozwój wspólnoty 

ludzkiej. Wytyczenie kierunku bywa czasem najwaŜniejsze. „śyjemy na 

jednej planecie, połączeni delikatną i gęstą siecią ekologicznych, 

społecznych, gospodarczych i kulturowych więzi, które kształtują nasze 

Ŝycie. Jeśli naszym celem jest osiągnięcie zrównowaŜonego rozwoju, 

                                                 
 11 O. von Nell-Breuning, Baugesetze der Gesellschaft. Solidarität und Subsidiarität, Freiburg 1990; 
J. Kondziela, Solidaritätsprinzip, w: Katholisches Soziallexikon, pod red. A. Klose, W. Mantl, V. 
Zsifkovits, Insbruck 1980, s. 2577-2585. 
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musimy wykazać większą odpowiedzialność - za ekosystemy, od których 

zaleŜy nasza egzystencja, za siebie nawzajem jako członkowie jednej 

ludzkiej rodziny i za przyszłe pokolenia, które poniosą konsekwencje 

naszych bieŜących decyzji”12 – mówił sekretarz generalny ONZ Kofi 

Annan. 

Czego wymaga zrównowaŜony rozwój? 

Jako główne bariery rozwoju obszarów wiejskich wymienia się 

przede wszystkim: niski poziom wykształcenia ludności, niski poziom 

aktywności społecznej i kulturalnej mieszkańców wsi oraz bezrobocie. Jak 

widać, bariery te związane są z największym kapitałem wsi, jakim jest 

kapitał ludzki. To znacząco zwiększa skalę wyzwań. ZrównowaŜony rozwój 

nie jest celem łatwym. Niezbędna a chyba najtrudniejsza do osiągnięcia 

wydaje się bowiem zmiana myślenia. Najczęściej w tym kontekście pojawia 

się postulat aktywizacji społeczności lokalnej, zmiany postaw mieszkańców 

wsi. Nie mniej istotna wydaje się jednak potrzeba przemiany stereotypów 

dotyczących wsi i jej mieszkańców. 

 Nieustannie podnoszone są głosy – zgodne z omówioną powyŜej 

zasadą pomocniczości – Ŝe wieś nie poradzi sobie sama. Potrzebuje 

zewnętrznego wsparcia. Ono jednak spełni swoją rolę tylko wówczas, gdy 

naprzeciw wyjdzie mu oddolna aktywność władz samorządowych, 

organizacji społecznych, lokalnych elit. Zaniedbania cywilizacyjne polskiej 

wsi są zbyt duŜe, by wieś wydobyła się z nich jedynie własnym 

wysiłkiem13. Niestety, wydaje się, Ŝe w polskim społeczeństwie powszechna 

                                                 
12 K. Annan, Przemówienie na temat  Światowego Szczytu ZrównowaŜonego Rozwoju, Johannesburg 
2002, http://www.unic.un.org.pl/johannesburg/, data dostępu: grudzień 2008. 
13 L. Kolarska-Bobińska, A. Rosner, J. Wilkin, Przyszłość wsi polskiej, w: Przyszłość wsi polskiej. 
Wizje, strategie, koncepcje…, s. 17. 
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jest opinia, Ŝe sprawę rozwiąŜe wykorzystanie pomocy finansowej ze strony 

Unii Europejskiej. Tymczasem paradoksalnie tak jak główne bariery 

rozwoju polskiej wsi tkwią nie tyle w portfelach, co w umysłach i 

postawach jej mieszkańców, tak i tam równieŜ znajdują się największe 

zasoby, które zadecydować mogą o powodzeniu koncepcji rozwoju. Dlatego 

istotniejsza od absorpcji środków finansowych jest modyfikacja 

świadomości społecznej zarówno samych mieszkańców wsi, jak i 

pozostałych członków narodowej czy państwowej wspólnoty. Dlatego tak 

waŜne jest prowadzenie dialogu społecznego w sprawach wsi, który 

umoŜliwia artykulację interesów wiejskich społeczności i zdobycie 

ogólnospołecznego poparcia dla koncepcji rozwoju wsi. Dopiero taki dialog 

pozwoli na wypracowanie nowego sposobu myślenia o sprawach wsi i 

skuteczniejszego wspierania jej rozwoju14. 

Badania pokazują, Ŝe w polskim społeczeństwie dominują mity na 

temat wsi. Polacy nie zdają sobie sprawy ze skali i rodzaju problemów 

polskiego rolnictwa czy obszarów wiejskich. Tymczasem to świadomość 

wyzwań warunkuje moŜliwość rozwoju. Większa wiedza ogółu obywateli 

na temat kierunków czy wymogów rozwoju polskiej wsi niewątpliwie 

zwiększyłaby społeczną legitymizację niezbędnych działań15. Opinie 

i wyobraŜenia Polaków dotyczące mieszkańców wsi nie są jednorodne. 

Mamy bowiem do czynienia z jednej strony z dość sielankową wizją wsi 

jako atrakcyjnej alternatywy współczesnego stylu Ŝycia – pełnego stresu, 

konsumpcji i ryzyka. Z drugiej strony pojawia się teŜ przekonanie o 

                                                 
14 TamŜe, s. 16. 
15 E. Majewski, B. Perepeczko, Poglądy Polaków na temat rolnictwa, w: Polska wieś w społecznej 
świadomości. Wiedza i oponie o kulturze ludowej, rolnikach i rolnictwie, pod red. I. Bukraby-
Rylskiej, Warszawa 2004, s. 111. 
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krzywdzie, jakiej doświadczali i doświadczają polscy chłopi, postrzegani 

jako pracowici, religijni, honorowi, wytrwali i oszczędni16. 

Jak pokazuje przykład polskiej transformacji, na kształt 

dokonujących się przekształceń w zasadniczy sposób wpływają przekonania 

reformatorów. Ireneusz Krzemiński dowodzi, Ŝe w odniesieniu do wspólnot 

o słabym kapitale społecznym niezbędne jest „odgórne” wspieranie 

„oddolnych” inicjatyw, tymczasem w Polsce dominowała tendencja 

unikania jakichkolwiek ingerencji, gdyŜ budziły one skojarzenia z 

socjalistycznym państwem opiekuńczym czy centralizmem. Okazuje się 

jednak, Ŝe w społecznościach wiejskich niezbędne jest wsparcie lokalnego 

kapitału społecznego, na przykład poprzez instytucjonalne i prawne 

(niekoniecznie zaś finansowe) wpieranie działalności organizacji 

pozarządowych17. Słabość elit lokalnych w środowiskach wiejskich jest 

duŜym problemem. Dyfuzja zmian w środowiskach wiejskich dokonuje się 

za pośrednictwem autorytetów, hierarchiczny przekaz innowacji i 

bezpośredni fizyczny kontakt to wciąŜ procesy decydujące o zmianie. 

Badania pokazują nieodmiennie słabość lokalnych autorytetów w polskiej 

wsi18. Tymczasem dopiero gdy społeczność lokalna stanie się społecznością 

uczącą się, co oznacza nie tylko zwiększanie kompetencji, ale przede 

wszystkim nastawienie na innowację, moŜliwe będzie realizowanie 

koncepcji zrównowaŜonego rozwoju, która zakłada stałe wyznaczanie 

                                                 
16 I. Bukraba-Rylska, Dziedzictwo kulturowe polskiej wsi – społeczna świadomość, społeczne 
dyskursy, w: Polska wieś w społecznej świadomości…s. 178. 
17 I. Krzemiński, Od protestu do stowarzyszania – czy mamy szanse na obywatelską wieś?, „Wieś 
i Rolnictwo” suplement do nr 3(120), 2003, s. 128-129. 
18 J. Bartkowski, Procesy innowacji na obszarach wiejskich – mechanizmy zmiany, w: W obliczu 
zmiany…,s. 181. 
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nowych celów i poszukiwanie optymalnych rozwiązań pojawiających się 

problemów.  

Słaba mobilność społeczna, mentalność, brak przygotowania do 

tego, by sprostać wymogom gospodarki rynkowej pogłębiane są dodatkowo 

przez braki infrastruktury technicznej czy finansowej. Wzmacnianie tego – 

według określenia Piotra Szczepańskiego – najsłabszego ogniwa 

zrównowaŜonego rozwoju polskiej wsi, jakim są zasoby ludzkie i kapitał 

społeczny jest zadaniem, które pojmować naleŜy w perspektywie 

długoletniej i wielopokoleniowej19. Dlatego szczególnie istotne jest w tym 

kontekście koncentrowanie uwagi na najmłodszym pokoleniu. Potencjał 

młodości zazwyczaj odgrywa znaczącą rolę w rozwoju społecznym, 

młodzieŜ, jak przypomina Krystyna Szafraniec, staje się naturalnym 

zapleczem zmiany społecznej, dysponując wyjątkowymi cechami 

(otwartością, innowacyjnością, skłonnością do podejmowania ryzyka)20. 

Głównym postulatem podnoszonym w dyskusji na temat zrównowaŜonego 

rozwoju polskiej wsi, jest głoszenie konieczności priorytetowego 

traktowania edukacji, zarówno dzieci i młodzieŜy, jak i osób dorosłych21. 

Krystyna Szafraniec wskazuje jednak na niezwykle istotny warunek 

wykorzystania moŜliwości młodego pokolenia, przestrzegając przed 

złudzeniem, Ŝe skuteczna edukacja młodzieŜy wystarczy, by umoŜliwi ć 

rozwój lokalnej społeczności: „tam, gdzie kumulacja podstawowych 

(społecznych i ekonomicznych) niedoborów jest zbyt duŜa, działania 

edukacyjne okazują się nieskuteczne. W takich rejonach edukacja nie ma 

                                                 
19 P. Szczepański, Najpierw wizja, w: Przyszłość wsi polskiej…, s. 147. 
20 K. Szafraniec, Społeczny potencjał młodości a procesy transformacji systemowej. Z perspektywy 
społecznego usytuowania młodego pokolenia wsi, w: W obliczu zmiany…s.121-122. 
21 A. Kaleta, Wieś jako przestrzeń przyszłości, w: Przyszłość wsi polskiej….s. 80. 
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siły przebicia – jeśli nawet szkoła odniesie edukacyjny sukces, zostanie on 

w duŜym stopniu zmarnotrawiony, bo nieskonsumowany na skutek 

zderzenia kulturowego i ekonomicznej niewydolności większości wiejskich 

rodzin”22. Co więcej, wysoce niepokojące są wyniki badań prowadzonych 

wśród najlepszych uczniów, teoretycznie stanowiących zaląŜek przyszłych 

elit lokalnych. Okazuje się, Ŝe większość z nich moŜliwość pozostania na 

wsi pojmuje w kategoriach Ŝyciowego niepowodzenia i nie wiąŜe z tym 

swojej przeszłości. Dominuje pogląd, Ŝe ci, którzy zostają na wsi, są gorsi, 

mniej mobilni, mniej ambitni. Podstawowym warunkiem awansu 

społecznego jest wyjście ze środowiska wiejskiego. Autorka badań 

podsumowuje: „nie rokuje to dobrze na przyszłość, gdyŜ to właśnie osoby 

wykształcone mogłyby odegrać waŜną rolę w aktywizacji społeczności 

wiejskiej. (…) MłodzieŜ nie chce aktywnie uczestniczyć w przemianach 

samej wsi, jej działania mają charakter indywidualistyczny”23. 

W odniesieniu do młodego pokolenia mieszkańców wsi warto 

wziąć pod uwagę zmiany w postrzeganiu tego środowiska Ŝycia. Badacze 

zwracają uwagę na zmieniający się sens pojęcia wsi i wiejskości, 

oddzielanie go od rolnictwa, agraryzmu, a wiązanie raczej z pewną 

przestrzenią społeczną. Wieś w badaniach pojawia się w ujęciu 

antropologicznym (w połączeniu z kulturą czy strukturą społeczną), 

społeczno-politycznym (w którym postrzegana jest jako sprawdzony model 

społeczeństwa i więzi społecznych, wart zachowania zwłaszcza w 

kontekście radykalnej zmiany społecznej), historycznym (jako symptom 

                                                 
22 K. Szafraniec, dz. cyt. .s. 134. 
23 B. Borawska, Dobrzy uczniowie wiejscy o wsi i swoim w niej miejscu, w: W obliczu 
zmiany…s.146-147, K. Gorlach, Z. Seręga, Społeczność lokalna w opiniach młodzieŜy wiejskiej: 
kilka uwag o korzeniach kapitału społecznego na wsi, „Wieś i Rolnictwo” suplement do nr 3(120), 
2003, s. 72-81. 
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zmian społecznej historii Europy), ekologicznym (problematyka 

dziedzictwa społeczno-kulturowego) i innych. Jak słusznie zauwaŜa Maria 

Halamska, kaŜde z tych ujęć wskazuje na inny zbiór problemów i sposób 

ich rozwiązania24. Brak aktywności mieszkańców wsi moŜe prowadzić do 

marginalizacji duŜych grup społecznych. Jak stara się pokazać Marta 

Wieruszewska, aktywności tej sprzyja sposób pojmowania wsi. Największą 

„moc aktywizującą” ma postrzeganie środowiska wiejskiego nie w 

kategoriach obszaru, ale raczej symbolicznego miejsca, „swojego świata”, 

bo to dopiero dostarcza ludziom motywacji do tego, aby troszczyli się o 

siebie wzajemnie, uzasadnia społeczne zaufanie25. 

PrzezwycięŜenie syndromu wyuczonej bezradności, wykształcenie 

postawy otwartości na zmiany, kreowanie i kształcenie wiejskich liderów, 

pobudzanie mieszkańców wsi do wspólnych działań i wzajemnej pomocy, 

obalenie stereotypowego postrzegania wsi jako środowiska osób mało 

ambitnych i mało operatywnych – to główne zmiany, jakie zaistnieć muszą 

w myśleniu samych mieszkańców wsi. Zwiększenie ogólnej wiedzy na 

temat problemów wsi, dostrzeŜenie w niej nie tyle balastu cywilizacyjnego, 

co potencjału rozwoju, zrozumienie potrzeby wsparcia i gotowość do jego 

oferowania – to z kolei główne wyzwania stojące przed resztą 

społeczeństwa.  

Sednem koncepcji zrównowaŜonego rozwoju jest nierozdzielność 

trzech aspektów rozwoju: ekonomicznego, ekologicznego i społecznego. 

Równie nierozdzielne są trzy zasady: pomocniczości, solidarności i dobra 

wspólnego. Obie te triady odpowiadają sobie i tworzą splot zamierzeń i 

                                                 
24 M. Halamska, dz. cyt. s. 52-53. 
25 M. Wieruszewska, Wieś – miejsce czy obszar?, w: W obliczu zmiany…, .s.25. 
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narzędzi, idei i działań, które wspólnie słuŜyć mogą jednemu celowi, jakim 

jest rozwój, którego uczestnikami stają się wszyscy członkowie wspólnoty. 

Kwestią otwartą pozostaje pytanie, czy jesteśmy w stanie spełnić wysokie 

wymagania wstępne, jakie stawia przed społecznością ta koncepcja.  
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Streszczenie:  
Idea zrównowaŜonego rozwoju wsi oznacza takie zharmonizowanie wymiaru 

gospodarczego, społecznego i ochrony środowiska, które zapewni długotrwały i pełny rozwój. Celem 
niniejszego artykułu jest pokazanie, w jaki sposób trzy podstawowe zasady Ŝycia społecznego: zasada 
dobra wspólnego, pomocniczości i solidarności wskazują główne wymogi, których spełnienie moŜe 
zapewnić osiągnięcie poŜądanego stanu rozwoju. 



 27

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 28

Dr in Ŝ. Ewa Jaska 
Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa SGGW 
Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW 
 

Funkcje mediów w rozwoju 
 społeczno – gospodarczym regionów 

 
Wstęp 

 

Współcześnie zasadnym staje się pytanie o rodzaj i skalę wpływu 

mediów w regionach, a nie o to, czy media wpływają na kształtowanie 

opinii publicznej. Jednak obok pojęcia wpływ rozróŜnia się jeszcze takie 

jak: oddziaływanie, zadania, rola i funkcje. To pojęciowe rozróŜnienie 

wynika z uwagi na odbiorcę i na sam proces komunikacji, i tak np. Merten26 

odróŜniając pojęcie wpływ od pojęcia funkcja podkreśla Ŝe komunikacja 

medialna wpływa na jednostkę lecz skutki jakie wywołuje w grupach i 

większych społecznościach nazywa funkcjami. Media jako element Ŝycia 

społecznego wspomagają funkcjonowanie systemu społecznego, chociaŜ nie 

jest wykluczone ujawnienie takŜe pewnych dysfunkcji. Urzeczywistnianie 

funkcji mediów jest warunkowane zarówno czynnikami społecznymi i 

ekonomicznymi, w tym m.in. w duŜym stopniu zaleŜy od odbiorcy,  

częstotliwości korzystania z mediów oraz jakości emitowanych 

komunikatów. W artykule została podjęta próba ukazania najistotniejszych 

funkcji mediów w rozwoju regionów. 

 

 

                                                 
26 Za  K. Merten W: G. Zaraziński: Komunikacja i media. Wprowadzenie. Wyd. Sprint, Siedlce 2006, 
s.131. 
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Wokół pojęć regionalizm – lokalizm – media 

 Problematyka funkcjonowania mediów regionalnych i lokalnych 

stała się obecna po roku 1989, kiedy to pojawiły się nowe organizacje 

medialne i rozpoczął się proces formowania rynku medialnego w Polsce. 

Skutki zachodzących zmian w latach dziewięćdziesiątych są obecnie widoczne 

w strukturze polskiego rynku medialnego, który ma charakter dualny i jest to 

rezultat występujących na rynku form własności i źródeł finansowania  (media 

publiczne i komercyjne) oraz zasięgu poszczególnych mediów (media 

ogólnopolskie i regionalne, a w tej grupie takŜe ponadregionalne i lokalne). 

Terminologia ta jest niewątpliwie bliska stosowanym powszechnie pojęciom 

takim jak: region, regionalizm, społeczności lokalne, samorządność lokalna 

czy regionalna. W literaturze przedmiotu moŜna odnaleźć wiele interpretacji 

i tak np. W. Chorązki zdefiniował te pojęcia w sposób następujący 27: 

„1.Region - umownie wydzielony, względnie jednorodny obszar 

odróŜniający się od terenów przyległych określonymi cechami naturalnymi 

lub nabytymi, np. fizyczno-geograficznymi, etnograficznymi, 

gospodarczymi lub gospodarczo administracyjnymi. 

2. Regionalizm-ruch regionalny (ruch społeczno-kulturalny) opierający się 

na zainteresowaniu odrębnością kultury poszczególnych regionów kraju, 

dąŜący do pogłębienia wiedzy o tej kulturze, do jej rozwoju i prezentacji. 

Działalność tego rodzaju prowadzą stowarzyszenia regionalne mające 

charakter bądź stowarzyszeń miłośników regionu, miasta, ziemi, bądź 

krzewienia kultury lub stowarzyszeń (towarzystw) naukowych. 

3. Media regionalne to wszystkie czasopisma, stacje radiowe i telewizyjne, 

                                                 
27 Za  W. Chorązki W: T. Skoczek :  Regionalne i lokalne media elektroniczne. Systemowe 
moŜliwości rozwoju. Mazowiecka Oficyna Wydawnicza, Bochnia-Warszawa, 2007, s. 19.  
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których zasięg jest mniejszy niŜ ogólnokrajowy, a większy niŜ wojewódzki, 

bez względu na przekazywane treści programowe i tematykę. 

4. Media regionalistyczne to wszystkie czasopisma, stacje radiowe i 

telewizyjne, które - bez względu na zasięg - w przewaŜającej części lub 

wyłącznie podejmują problematykę (tematykę) regionalną oraz zajmują się 

działalnością stowarzyszeń regionalistycznych.“ 

 W podjętych rozwaŜaniach niezbędne jest wyjaśnienie takŜe terminu 

lokalizm. Według E. Chudzińskiego „O renesansie lokalizmu zaczęło się 

mówić w momencie, kiedy objawiły się wszystkie słabości i niedomogi 

państwa jako instytucji scentralizowanej, zbiurokratyzowanej (…). W 

praktyce okazało się, Ŝe o wiele szybciej i skuteczniej mogą być one 

załatwione na poziomie lokalnym. I tak narodził się, a właściwie odrodził 

lokalizm, którego istota sprowadza się do upodmiotowienia społeczności 

lokalnych, przyznania im względnej autonomii w podejmowaniu decyzji na 

szczeblu najniŜszym, dotyczących spraw i problemów miejscowych”28. 

 Kryteria przedstawionej powyŜej klasyfikacji mediów to naturalnie 

zasięg oddziaływania i kryterium treści. Wiadomo bowiem powszechnie, Ŝe 

media ogólnopolskie to podmioty z załoŜenia docierające do całej populacji, 

regionalne do audytorium na terenie minimum województwa, a lokalne 

docierają ze swoją ofertą programową do mniejszych społeczności 

zamieszkujących np. administracyjnie teren powiatu czy gminy. W 

odniesieniu do lokalnego rynku prasowego S. Dziki i W. Chorązki 

wprowadzili termin „prasy lokalnej“ dla określenia gazet powiatowych oraz 

                                                 

28 E. Chudziński: Regionalizm-lokalizm-media. Wyd. Prowincjonalna Oficyna Wydawnicza Bochnia-
Warszawa 2001, s. 5.  
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termin „prasy sublokalnej“ dla wyodrębnienia podmiotów docierających do 

mniejszego audytorium: gmina, osiedle, dzielnica, parafia29.   

 Z kolei kryterium treści upowaŜnia do odróŜniania mediów 

regionalistycznych od regionalnych. Media regionalistyczne koncentrują się 

na etnografii, kulturze, zwyczajach i obrzędach charakterystycznych dla  np. 

sąsiednich województw, krain geograficznych i etnograficznych. W formułę 

medium regionalistycznego wpisuje się nowy projekt TVP Polonia uruchomiony w 

grudniu 2008 roku, a mianowicie „ Twój Region w TVP Polonia” słuŜący promocji 

tych miast i regionów Polski, które są dość mało znane, ale godne zainteresowania nie 

tylko ze strony turystów, lecz takŜe przedsiębiorców.  TVP Polonia zainaugurowała 

cały cykl audycjami prezentującymi Białostocczyznę.  

 W przypadku mediów lokalnych kryterium treści wymusza na 

organizacjach medialnych informowanie o sprawach interesujących 

lokalnych odbiorców. Dla wielu z nas bardzo waŜne są nasze sprawy i 

własne terytorium z uwagi  na ich znaczenie w określaniu relacji do 

miejscowych mediów. Praktyka pokazuje, Ŝe dziennikarz związany z 

mediami regionalnymi i lokalnymi ma o wiele większa siłę perswazji oraz 

przekonywania. Znaczenie aspektu geograficznego jest istotne zarówno dla 

zawartości, jak i dla reklamy. Dlatego gazety ogólnokrajowe oferują takŜe 

dodatki lokalne. W Polsce na 16 rynków wojewódzkich w 11 dominują 

dzienniki lokalne, a w pozostałych przewaga gazet ogólnokrajowych nie jest 

duŜa 30. Potwierdzeniem powyŜszego są takŜe wyniki badania PBC za okres 

maj- październik 200831, według których np. na terenie województwa 

                                                 
29 Za  S. Dziki i W. Chorązki W:T. Skoczek :  op.cit. s. 22.  
30 B.Jung, T. Kowalski : Media na rynku. Wprowadzenie do ekonomiki mediów. Wydawnictwa 
Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006, s.123. 
31 www.pbczyt.pl 
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Kujawsko – Pomorskiego najwięcej czytelników w analizowanym okresie 

miała „Gazeta Pomorska”, na drugim miejscu był „Express Bydgoski”, a 

miejsce trzecie zajął „Fakt”, czwarte „Gazeta Wyborcza”. Inne przykłady 

najpopularniejszych dzienników w rankingu PBC: woj. Lubuskie – „ Gazeta 

Lubuska”, woj. Opolskie – „ Nowa Trybuna Opolska”, woj. Podkarpackie – 

„Nowiny”. Natomiast wśród województw, w których występuje większe 

zainteresowanie  prasą ogólnopolską moŜna wymienić Warszawę i 

Mazowsze. Okazuje się Ŝe w tym regionie w rankingu czytelnictwa na 

pierwszym miejscu znalazła się „Gazeta Wyborcza”, a następnie „Fakt” i 

„Metro” (dziennik bezpłatny). Prasa regionalna, tj. „śycie Warszawy” 

uplasowało się  na miejscu 11, a tuŜ przed nim „Anonse”(wyd. radomskie).  

Funkcje mediów regionalnych i lokalnych 

 Media wypełniają określone funkcje, a typową dla wszystkich 

rodzajów mediów jest klasyfikacja wskazująca na funkcje społeczne, 

polityczne i ekonomiczne32. Wśród funkcji społecznych są wymieniane  

takie jak: socjalizacja, społeczna orientacja, rozrywka i integracja. Media 

wypełniają funkcję socjalizacyjną bowiem są jedną z wielu organizacji 

które przekazują pewne wzorce zachowań, które wprowadzają człowieka w 

świat wartości i kultury. Tym samym media pomagają znaleźć informacje 

dające orientację w wielości opinii i sądów, czyli wypełniają funkcję 

społecznej orientacji. Media coraz silniej są utoŜsamiane takŜe z funkcją 

rozrywki.   

 Natomiast wśród funkcji politycznych zwraca się uwagę na udział 

mediów w procesie kształtowania opinii publicznej i tym samym 

umoŜliwianie poszczególnym grupom społecznym wyraŜanie swoich 

                                                 
32 G. Zaraziński: Komunikacja i media. Wprowadzenie. Wyd. Sprint, Siedlce 2006, s.132 – 133. 
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poglądów oraz krytykę i kontrolę władzy. Media włączają się takŜe w 

proces  politycznej socjalizacji, bowiem są stwarzane moŜliwości 

zapoznania się przez jednostkę z programem politycznym róŜnych 

ugrupowań.  

Wśród funkcji ekonomicznych w szczególny sposób zauwaŜana 

jest siła reklamy medialnej, która zwiększając popyt na towary i usługi 

aktywuje przepływ pomiędzy pieniądzem a towarem.   

Obecnie brak formalnie określonych specyficznych zadań 

nadawców lokalnych i regionalnych, a w związku z tym warto odwołać się 

do literatury przedmiotu, w  której podstawowe funkcje realizowane przez 

media lokalne zostały zdefiniowane w sposób następujący33: 

- funkcja informacyjna rozumiana jako dostarczanie wszechstronnej i 

bezstronnej informacji lokalnej, 

- funkcja praktyczna polegająca na dostarczaniu porad praktycznych i 

wskazówek potrzebnych w Ŝyciu codziennym, 

- funkcja psychospołeczna wspierająca tworzenie środowiska społecznego i 

więzi sąsiedzkiej oraz podtrzymywanie tradycji, 

- funkcja integracyjna, bowiem media integrują środowiska lokalne, 

skupiając je wokół problematyki związanej z ich miejscem zamieszkania, 

- funkcja kontrolna stanowiąca wobec władz lokalnych główny  wymiar 

demokratycznej roli mediów; funkcja ta pozwala bowiem miejscowej 

społeczności na wywieranie realnego wpływu na działania wybranych przez 

siebie władz,  

                                                 
33 Obrona lokalności i demokracji lokalnej. Strategia działania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 
na rzecz ochrony lokalnego charakteru i pluralizmu oferty programowej w lokalnych mediach 
elektronicznych. Warszawa, 2005.  www.krrit.gov.pl 
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- funkcja opiniotwórcza  wyraŜająca się w tym, Ŝe media lokalne stanowią 

płaszczyznę do wymiany poglądów i opinii, a zarazem pełnią istotną rolę w 

kształtowaniu lokalnej opinii publicznej, 

- funkcja kulturalna przejawiająca się w kultywowaniu kultury artystycznej i 

ludowej danego terenu, a zarazem w stwarzaniu lokalnym artystom 

moŜliwości prezentowania swojej twórczości w programie, 

- funkcja promowania inicjatyw lokalnych, czyli skoncentrowanie się na 

zagadnieniach związanych z rozwojem gospodarczym danego regionu  oraz 

na pobudzaniu przedsiębiorczości lokalnej, a takŜe funkcja rozrywkowa i 

reklamowo-ogłoszeniowa. 

Urzeczywistnianie wszystkich wymienionych funkcji 

warunkowane jest wieloma czynnikami zarówno o charakterze społecznym 

i ekonomicznym właściwymi dla danego regionu, jak równieŜ cechami 

samego medium, jak np. rodzaj, zasięg i pozycja na rynku mediów mierzona 

m.in. częstotliwością cytowań poszczególnych mediów przez inne media na 

podstawie przekazów prasowych, telewizyjnych i radiowych. Badania 

prowadzone przez Instytut Monitorowania Mediów wskazują na dominującą 

pozycję mediów drukowanych. W 2007 roku w 81% powoływano się na 

doniesienia prasowe, a liderem była Rzeczpospolita34. Z raportu                   

„ Najbardziej opiniotwórcze polskie media w 2007 roku” przygotowanym 

przez Instytut Monitorowania Mediów za rok 2007 wynika Ŝe 92% powołań 

dotyczyło mediów ogólnopolskich, a pozostałe 8% regionalnych. Najwięcej 

cytatów z mediów regionalnych pochodziło z województwa 

mazowieckiego, a liderem było „śycie Warszawy”. Kolejne miejsca wśród 

                                                 
34 Najbardziej opiniotwórcze polskie media w 2007 roku. Instytut Monitorowania Mediów, 
Warszawa 2007, www.instytut.com.pl 
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najczęściej cytowanych gazet regionalnych zajęły: „Dziennik Łódzki”, 

„Dziennik Zachodni”, „Gazeta Krakowska”, „Dziennik Polski”.    

Popularyzowanie wiedzy o regionie i promowanie inicjatyw lokalnych  

m.in. na terenie Mazowsza 

W szerokim katalogu form dziennikarskich, tematyka lokalna moŜe 

być prezentowana m.in. w serwisach informacyjnych, ale  mogą  to być 

równieŜ informacje o lokalnych wydarzeniach emitowane poza serwisami 

informacyjnymi, jak np. relacje z wydarzeń na Ŝywo, informacje 

reporterskie, czy teŜ transmisje z obrad organów samorządowych. W ten 

sposób jest wypełniana funkcja polityczna mediów regionalnych. 

Popularyzowanie wiedzy o regionie to równieŜ emitowanie wszelkich 

transmisji i relacji z imprez lokalnych i wydarzeń kulturalnych, 

rozrywkowych, sportowych czy teŜ uroczystości religijnych. Są to takŜe 

transmisje i relacje z akcji społecznych oraz wydarzeń, które są inicjowane 

przez media, w których media współuczestniczą bądź teŜ sprawują patronat. 

W ofercie mediów regionalnych nie moŜna zapominać o publicystyce i 

filmie, głównie filmie dokumentalnym i reportaŜu dokumentującym bieŜące 

wydarzenia, jak i historię oraz kulturę regionu. Natomiast formy 

publicystyczne opisujące problemy lokalne i regionalne to np. dyskusje, 

rozmowy, felietony, komentarze, wywiady, sondaŜe opinii. Media w 

regionie mogą równieŜ być szczególnym rodzajem informatorów, w których 

moŜna odnaleźć lokalną prognozę pogody, informacje dla kierowców,  

ogłoszenia o pracy słuŜb miejskich, urzędów, zapowiedzi imprez 

kulturalnych i sportowych. To równieŜ audycje prezentujące lokalnych 

twórców danego regionu i ich twórczość, jak równieŜ konkursy i teleturnieje 
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na temat wiedzy o miejscu i społeczności dla której jest adresowany przekaz 

medialny.  

 Dla mieszkańców Mazowsza dostępna jest równocześnie oferta 

programowa zarówno mediów ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych, co 

wynika z jednej strony z samej lokalizacji podmiotów medialnych, a z 

drugiej z równoczesnego uczestnictwa mieszkańców tego regionu, 

szczególnie Warszawy, w wydarzeniach lokalnych i ogólnopolskich. 

Przykładem programu telewizyjnego adresowanego do mieszkańców tego 

regionu jest niewątpliwie TVP Warszawa35. Na antenie tej są emitowane 

m.in. takie audycje jak „Kurier Mazowiecki”, „Telewizyjny Kurier 

Warszawski”, „Kurier Warszawy i Mazowsza”. „Kurier Mazowiecki” jest 

audycją informacyjna w której dokumentowane są najwaŜniejsze 

wydarzenia w regionie, niemal we wszystkich środowiskach. Zasięg 

programu to: wschodnie, północne i zachodnie Mazowsze, Środkowe 

Podlasie oraz wschodnie Kujawy z Ziemią Dobrzyńską. Z kolei 

„Telewizyjny Kurier Warszawski” jest najstarszą i najpopularniejszą 

audycją  informacyjną ukazującą się od 50 lat pod tym samym tytułem dwa 

razy dziennie. W audycji są prezentowane najnowsze informacje 

warszawskie. W wydaniu porannym jest dodatkowo poranny przegląd prasy 

oraz  traffic, czyli drogowy informator dla kierowców. Natomiast w 

głównym wydaniu „Telewizyjnego Kuriera Warszawskiego” relacje z 

najwaŜniejszych wydarzeń dnia istotnych dla Ŝycia stolicy i jej 

mieszkańców oraz informacje kulturalne, tj. premiery kinowe, teatralne, 

wystawy i koncerty. Podsumowanie najwaŜniejszych wydarzeń dla 

mieszkańców Warszawy i województwa mazowieckiego jest relacjonowane 

                                                 
35 www.tvp.pl 
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w audycji „Kurier Warszawy i Mazowsza”. Na antenie TVP Warszawa jest 

równieŜ miejsce na codzienny komentarz do wydarzeń, na prezentację 

róŜnych poglądów i opinii podczas codziennych rozmów z politykami, 

przedstawicielami samorządów, ludźmi świata nauki i kultury związanymi z 

Warszawą i Mazowszem.  Wszystko to moŜna odnaleźć w audycji               

„ Wywiad Kuriera”. Inne pozycje w ramówce TVP Warszawa traktujące o 

Ŝyciu mieszkańców na Mazowszu to takŜe: „Teraz Mazowsze”, 

„Kontrowersje”, czy teŜ „Po twojej stronie”. 

Szczególna rola w rozwoju lokalnym przypada prasie lokalnej. 

Poza duŜymi miastami czyta się przede wszystkim gazety lokalne i tak. np. 

„Tygodnik Siedlecki” na swoim terenie ma czytelnictwo 51%, „Gazeta 

Wyborcza” – 1%, a „Fakt” – 5% (według PBC)36. Gazety lokalne 

obejmujące swoim zasięgiem obszar co najmniej jednej gminy, znacznie 

częściej powiatu lub kilku powiatów są bliŜej związane ze swoimi 

czytelnikami i mają znaczenie opiniotwórcze dla lokalnych społeczności. Z 

badań wynika, Ŝe najczęściej podawanym powodem sięgania po prasę w 

Polsce i na świecie jest zapotrzebowanie na informacje lokalne, a czytelnicy 

prasy lokalnej nie róŜnią się niczym istotnym od czytelników innych 

tytułów informacyjno – opiniotwórczych, poza tym, Ŝe mieszkają na 

prowincji, a prasę lokalną kupują takŜe ze względu na ogłoszenia. 

Wypełnianie funkcji reklamowo – ogłoszeniowej stało się niewątpliwie 

waŜną przesłanką do zawarcia porozumienia reklamowego przez ponad 50 

wydawców będących właścicielami 86 tytułów o nazwie „Tygodnik 

Lokalny”. Tygodniki naleŜące do porozumienia mają wspólny podtytuł 

„Tygodnik Lokalny” umieszczony na winiecie. Obecnie „Tygodnik 

                                                 
36 www.pbczyt.pl 
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Lokalny” to łączny nakład blisko 680 tys. egzemplarzy i dotarcie wykazane 

w badaniach Millward Brown SMG/KRC do 4 milionów Polaków37. 

„Tygodnik Lokalny” jest obecny na terytorium 2/3 Polski (w 260 powiatach 

poza miastami wojewódzkimi). Na terenie województwa mazowieckiego 

takim tygodnikiem jest „Mazowieckie To i Owo” ukazujące się na terenie 

powiatu legionowskiego. Inne tytuły lokalne województwa mazowieckiego 

to m.in.: „Tygodnik Nowodworski”, „Tygodnik Pułtuski”, „Czas 

Ciechanowa”, „Gazeta Zielonki”, „śycie Łomianek”, „Lokalna”. Ostatni z 

wymienionych tytułów dociera do mieszkańców Mińska Mazowieckiego i 

najbliŜszych okolic.  

Na polskim rynku mediów regionalnych i lokalnych naleŜy 

dostrzec takŜe obecność rozgłośni radiowych, chociaŜ obserwowany proces 

konsolidacji rynku lokalnego w formie sieci nadawców lokalnych 

powoduje, Ŝe w ramach racjonalizacji finansowej następuje ujednolicenie 

treści programowych powiązanych właścicielsko rozgłośni, np. wspólne 

serwisy informacyjne, jednolity format muzyczny i tym samym 

podstawowym wyróŜnikiem stacji lokalnych staje się nadawana przez nie 

muzyka, a informacja pozostaje w tle. Dzieje się to z ewidentną szkodą dla 

wypełniania przez radio lokalne w szczególności funkcji informacyjnej. 

Ocena regionalnej radiofonii z uwagi na wypełnianie ich funkcji wypada 

lepiej gdy zauwaŜy się realizację misji regionalnej przez regionalne 

rozgłośne radiowe Radia Publicznego. Stacje te nadają program w 

dziedzinie informacji, poradnictwa oraz wymiany poglądów i opinii na 

tematy dotyczące Ŝycia danego regionu i uwzględniający potrzeby 

mieszkańców. Wymienione zadania, sprecyzowane m.in. w uchwale KRRiT 

                                                 
37 www.gazetylokalne.pl 
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z 2004 roku wzmacniają rolę radia publicznego w kształtowaniu 

świadomości obywatelskiej i aktywności społecznej mieszkańców w 

regionach. 

Podsumowanie 
Zaprezentowane w artykule funkcje mediów są urzeczywistniane w 

Ŝyciu społeczności lokalnych i regionalnych z róŜnym natęŜeniem w 

zaleŜności od regionu, stopnia integracji miejscowej społeczności, obszaru 

Ŝycia społeczno-gospodarczego i rodzaju środka masowego przekazu. 

Wśród tych uwarunkowań naleŜy wymienić takŜe sytuację ekonomiczną 

nadawców i wydawców, skuteczną politykę reklamową, właściwe 

sprofilowanie odbiorcy oraz skuteczną sieć dystrybucji w przypadku rynku 

prasy. 

Szczególne znaczenie w rozwoju regionów naleŜy przypisać 

funkcji promowania inicjatyw lokalnych, reklamowo – ogłoszeniowej, 

informacyjnej i tzw. praktycznej. Natomiast prasę lokalną naleŜy postrzegać 

jako środek masowego przekazu najpełniej realizujący funkcje mediów 

lokalnych i regionalnych, chociaŜ taki stan rzeczy moŜe zmienić w 

przyszłości Internet.   
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Streszczenie 
Media jako element Ŝycia społecznego wspomagają funkcjonowanie systemu społecznego na 
trzech zasadniczych poziomach: społecznym, politycznym i ekonomicznym, chociaŜ nie jest 
wykluczone ujawnianie się takŜe pewnych dysfunkcji. W kaŜdym z tych obszarów są 
określone oczekiwania co do funkcji jakie media mają spełniać. Wypełnianie funkcji mediów 
jest wyznaczane przez czynniki o charakterze społecznym i ekonomicznym charakterystyczne 
dla określonego regionu, a  wśród nich wysoka jest ranga oczekiwań odbiorcy , częstotliwość 
korzystania z mediów w danym regionie  oraz jakość emitowanych komunikatów. W artykule 
ostały przybliŜone takie pojęcia jak regionalizm, lokalizm i funkcje mediów oraz 
przedstawiona krótka charakterystyka regionalnego rynku medialnego ze szczególnym 
uwzględnieniem województwa mazowieckiego. Natomiast wśród funkcji szczegółowo 
zostały omówione zadania w ramach funkcji popularyzowania wiedzy o regionie i 
promowania inicjatyw lokalnych. 
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Public relations w organizacjach samorządowych 

 

Wstęp 

Coraz więcej przedsiębiorstw wspomaga proces komunikacji z 

rynkiem poprzez wykorzystanie narzędzi public relations (PR). Sfera 

działań public relations obejmuje między innymi:  współpracę z mediami, 

tworzenie systemu toŜsamości firmy, organizacje i uczestnictwo w 

imprezach (sponsoring, działania charytatywne), działania lobbingowe na 

rzecz określonych grup interesów, utrzymywanie właściwych relacji firmy z 

jej otoczeniem (kontakty z lokalnymi społecznościami, organizacja 

seminariów) oraz tzw. wewnętrzne PR (skierowane do pracowników firmy).  

 Gmina podobnie jak kaŜde inne przedsiębiorstwo działa w 

określonym otoczeniu – przestrzeni, z którym utrzymuje lub powinna 

utrzymywać ciągły kontakt oraz dbać o właściwe relacje. Promocja gminy 

to nie tylko ciągły kontakt z mieszkańcami w celach informacyjnych ale 

równieŜ tworzenie relacji z grupami otoczenia zewnętrznego. Potrzeba 

promocji gmin, kształtowania wizerunku to obecność w gospodarce 

rynkowej, która zmusza wszystkich uczestników do aktywności w tym 

zakresie. 
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Miejsce public relations w strukturze organizacyjnej gmin 

 Niezwykle trudno jest ustalić idealne miejsce działu zajmującego 

się szeroko pojętą promocją w strukturze organizacyjnej jednostki. Urząd 

gminy jest specyficzną jednostką organizacyjną, która ma do spełnienia 

wiele wyznaczonych odgórnie zadań i obowiązków wobec społeczności 

lokalnej.  

Public relations w gminie realizuje między innymi takie zadania 

jak38: opiniowanie, kreacja, wyjaśnienia, przekazywanie i pozyskiwanie 

informacji, identyfikacja, kształtowanie wizerunku, integracja, platforma 

dialogu, monitoring, diagnozowanie sytuacji kryzysowych. 

Jednak w dobie szeroko pojętej gospodarki rynkowej dochodzi 

niezwykle istotne zadanie - systematyczna komunikacja z wybranymi 

grupami otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego.  

W świetle efektywności działań komunikacyjnych, wizerunkowych 

zarówno firm działających komercyjnie jak i działalności non – profit 

ogromne znaczenie ma usytuowanie działu zajmującego się wymienionymi 

działaniami w strukturze organizacyjnej jednostek. Zdarza się, Ŝe specjalista 

PR umiejscowiony jest w dziale marketingu, promocji a nawet kadrach i 

administracji. Miejsce specjalisty PR czy całej komórki będzie uzaleŜnione 

od wielkości jednostki organizacyjnej. 

Nie da się mówić o jakiejkolwiek skuteczności specjalisty od PR 

jeśli w strukturze organizacyjnej zajmuje on miejsce bardzo odległe od 

organów zarządzających. Podstawowym złoŜeniem w pracy specjalisty PR 

jest bliskość kierownictwa najwyŜszego szczeble, a więc łatwy i szybki 

dostęp do informacji oraz szybkość oddawania  informacji zwrotnej. WaŜne 

                                                 
38 Z. Knecht: Public relations w administracji  publicznej. Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2006, s. 10. 
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jest teŜ uczestnictwo i aktywny udział w dyskusjach i procesach 

decyzyjnych. Jednym z podstawowych zadań słuŜb public relations jest 

dbanie o dobre stosunki między urzędem a grupami otoczenia 

zewnętrznego. Do podstawowych działań na rzecz dwustronnej komunikacji 

urząd – grupy otoczenia naleŜą miedzy innymi39: 

1. media relations – poznanie środowiska mediów z punktu 

widzenia ich działalności oraz nawiązanie z ich 

przedstawicielami długofalowej współpracy, opartej na 

wzajemnym zrozumieniu, poszanowaniu i świadomości 

wspólnego celu, jakim jest dostarczanie obywatelom pełnej i 

obiektywnej informacji, 

2. system informacji – wypracowanie sprawnego modelu obiegu 

informacji, zasad i kanałów jej przepływu oraz bieŜącego 

uzupełniania, 

3. sponsoring i wsparcie – wspieranie inicjatyw waŜnych ze 

społecznego punktu widzenia, 

4. lobbing – stworzenie skutecznych sposobów reprezentowania się 

i racjonalnych sposobów reagowania na działania lobbystyczne 

w stosunku do samej administracji, 

5. organizacja – odpowiedni status PR w strukturach urzędu, 

6. monitorowanie – słuŜby PR podejmując jakiekolwiek kroki, 

zawsze postrzegają organizacje jako całość, dlatego szybko 

dostrzegają niedociągnięcia, mogą je szybko sygnalizować 

kierownictwom i zapewnić usunięcie, 

                                                 
39K. Giedrojć: Public relations w administracji. Wydawnictwo Profesjonalne ALPHA pro Sp. z o.o., 
Ostrołęka 2004, s. 33-34. 
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7. zarządzanie kryzysem – tu słuŜby PR mogą prowadzić działania 

prewencyjne. 

Realizacja tak szerokich zadań wymaga ciągłego dostępu do 

informacji, umiejętność ich interpretowania i weryfikowania oraz 

współpraca z kierownictwem jednostki. Najczęściej stosowanym w gminach 

jest model wewnętrzny, polegający na przekazaniu obowiązków z zakresu 

public relations jednej osobie. Prócz stworzenia wewnętrznej słuŜby 

moŜliwe do zastosowania jest równieŜ zatrudnienie zewnętrznych doradców 

lub zlecenie działań public relations wyspecjalizowanym firmom. To jaki 

model zostanie wdroŜony uzaleŜnione jest przede wszystkim od wielkości 

jednostki, zadań i celów do realizacji oraz moŜliwości kadrowych.  

Zastosowanie modelu wewnętrznego ma wiele zalet, są to między innymi40:  

- dobra znajomość jednostki oraz jej słabych i silnych stron, 

- większe zaangaŜowanie w realizację programu i lojalność, 

- moŜliwość swobodnego zbierania informacji, 

- ułatwienie procesu decyzyjnego i kontroli. 

Wśród wad wewnętrznej słuŜby PR wymienia się41: 

- utratę bezstronności i obiektywnego spojrzenia, 

- brak profesjonalnej krytyki i często zbytni entuzjazm w działaniu 

powodujący niedostrzeganie wielu istotnych spraw, 

- niebezpieczeństwo obciąŜenia róŜnymi, często interwencyjnymi 

sprawami, 

- koncentracja na zadaniach z pominięciem badań. 

                                                 
40 W. Budzyński: Public relations, strategia i nowe techniki kreowania wizerunku. Wyd.  Poltext, 
Warszawa 2008, s. 30-31. 
41Ibidem , s. 30-31. 
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Jedną z przyczyn niepowodzenia działań PR jest niedostateczne 

przygotowanie merytoryczne osób realizujących zadania w tym zakresie. 

WiąŜe się to niejednokrotnie z utoŜsamianiem public relations z reklamą. 

Bardzo waŜne jest aby nie zapominać o moŜliwości sprawdzania 

skuteczności podejmowanych działań i ewentualnej weryfikacji 

realizowanych programów. 

Wybrane metody mierzenia skuteczności działań public relations 
 

 Na temat metod mierzenia skuteczności PR toczy się wiele 

dyskusji. KaŜdy jednak kto kiedykolwiek miał do czynienia z PR wie, Ŝe 

całkowicie i dokładnie skuteczności nie da się zmierzyć. Powodzenie 

pomiaru uzaleŜnione jest przede wszystkim od celu jaki został postawiony 

podczas realizacji strategii PR i narzędzi wykorzystanych do tejŜe realizacji. 

Wielu menedŜerów właśnie ze względu na brak dokładnych informacji o 

skuteczności działań PR nie decyduje się na nie. Powodem jest równieŜ 

długofalowość działań, a co za tym idzie często brak cierpliwości w 

oczekiwaniu na pomyślne rezultaty. WaŜnym jest uświadomienie sobie 

faktu, Ŝe niebywale trudno zmierzyć jest efektywność całego programy PR. 

Częściej posługujemy się metodami i technikami, które pomagają w 

ewaluacji pojedynczych działań stosowanych przez przedsiębiorstwa.  

Najczęściej stosowanym narzędziem wśród specjalistów PR są 

ciągle jeszcze tzw. wycinki czyli monitoring mediów. Popularność tej 

metody uzasadniona jest łatwością przygotowania i niewysokimi kosztami. 

Monitoring mediów daje bardzo duŜą swobodę, jeśli chodzi o czas zbierania 

materiałów do analizy. Oczywiście jest wiele kryteriów oceny efektywności 

tego typu działań PR: data publikacji, częstotliwość, nakład, zasięg 

geograficzny, miejsce i stopień ekspozycji, rodzaj publikacji (krótka 
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informacja, artykuł), nacechowanie (pozytywne, negatywne, neutralne), 

liczba słów uŜytych na przykład  w notatce zgodna lub nie z pierwotnie 

przesłanym materiałem. W przypadku gminy miernikiem skuteczności 

będzie równieŜ liczba zadowolonych z obsługi petentów, czy liczba 

mieszkańców pozytywnie oceniających działania władz gminnych. 

Postęp techniczny i rosnąca konkurencja na rynku monitoringu 

mediów doprowadziły do wzbogacenia oferty o np. automatyczne 

wyliczanie ekwiwalentu reklamowego, moŜliwość tworzenia zestawień i 

wykresów. Monitoring mediów obejmuje swym zasięgiem wszystkie media: 

prasę, radio, telewizję, internet.  

Szczególnie waŜnym stał się monitoring mediów internetowych. 

Pozwala on ocenić skuteczność prowadzonych przez firmę działań e-PR. W 

tym celu przeszukuje się zasoby indeksowane przez sieciowe wyszukiwarki 

– ze szczególnym uwzględnieniem serwisów prasowych, biuletynów i pism 

– pod kątem wykorzystania przez nie publikowanych przez firmę 

komunikatów prasowych. Pozwala wyłapać niedociągnięcia, czy to w 

polityce informacyjnej firmy, czy teŜ w systemie obsługi klienta. Daje teŜ 

moŜność odnalezienia komentarzy na temat jakości wyrobów bądź usług. 

Jeśli firma jest oceniana pozytywnie, dostarcza zasłuŜonej satysfakcji z 

wystawianej przez internautów pochlebnych cenzurek42.  

Obecnie firmy monitorujące media udostępniają wyniki 

monitoringu na platformach internetowych, z których moŜna korzystać 24 

godziny na dobę. Ten sposób przekazywania informacji jest niezwykle 

dogodny dla pracowników PR, którzy otrzymują kompleksowy wynik 

monitoringu mediów elektronicznych za pośrednictwem serwisu on-line w 

                                                 
42 J. P. Szyfter: Public relations w Internecie. Wyd. HELION, Gliwice 2005, s. 94. 
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godzinę po emisji materiału. Pozwala to na szybką reakcję w roŜnych 

sytuacjach, np. nadchodzącego kryzysu. Mogą oni w dowolny sposób 

przetwarzać przekazane dane, tworzyć schematy i wykresy. Poza tym 

monitoring daje wiele moŜliwości w identyfikacji dziennikarzy zajmujących 

się dana tematyką.  

W literaturze mówi się o pięciu podstawowych modelach mierzenia 

skuteczności PR. Pierwszy z nich model S. W. Cutlipa, opracowany w 1985 

roku, nazywany jest on równie modelem PII, od angielskich słów 

Preparation, Implementation i Impact. Oparty jest na mierzeniu działań w 

kolejnych fazach prowadzenia działań public relations, począwszy od 

przygotowania informacji, poprzez jej dystrybucję, kończąc na ocenie 

rezultatów. Na podobnych załoŜeniach został oparty trójstopniowy model 

Johna MacNamara opracowany przez niego w 1992 roku. Powstały w 1993 

roku model W. Lindenmanna zbudowany jest na innych załoŜeniach: na 

początku ustala się moŜliwe do zmierzenia cele działań public relations. Są 

one później mierzone na jednym z trzech poziomów efektów opisanych 

przez Lindenmanna jako: outputs (produkt public relations np. liczba 

informacji prasowych lub uczestników spotkania), outtakes (np. opinie o 

zorganizowanych wydarzeniach) i outcomes (np. zmiana postawy). Ten 

dość skomplikowany model zakłada wykorzystanie zaawansowanych metod 

badawczych m.in. zogniskowanych wywiadów grupowych czy badań 

eksperymentalnych. Odpowiedzią na ten złoŜony sposób ewaluacji były 

dwa uproszczone modele autorstwa Toma Watsona: model 

krótkoterminowy i model kontynuacji43.  

                                                 
43 B. Orpiszewska: Zmierzyć, zwarzyć i wycenić.  WWW.proto.pl/artykuły  
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 Zastosowanie odpowiedniej metody uzaleŜnione jest od celów 

jakie zostaną postawione przed programem public relations. Bardzo 

waŜnym działaniem PR są media relations. Jedną z ciekawszych metod 

upowszechnianych wśród praktyków jest mierzenie zwrotu z nakładów 

inwestycyjnych poniesionych na budowę i podtrzymywanie tak waŜnych 

dla przedsiębiorstwa relacji z mediami. Są to tzw. ROI czyli Return on 

Investment, który wskazuje stopę zwrotu z poniesionych nakładów. ROI 

stosowany był długo przez branŜę finansową. Pojęcie ROI występuje nawet 

w słowniku współczesnej ekonomii. W przypadku zastosowania media 

relations określa się tzw. media relations ROI czyli relację między 

wydatkami na komunikację a korzyściami dla organizacji. Wskaźnik 

wylicza się z następujących wzorów: ROI = korzyści/nakładów x 100%  

lub  

      ROI = wartość końcowa/nakładów x 100%. 

Obliczona wartość wskaźnika wyraŜa się procentowo lub w określonej 

walucie44. 

W finansach  mówi się o ROI jako wskaźniku, który określa, ile groszy 

udało się uzyskać z kaŜdej zainwestowanej złotówki. 

 Niezwykle popularną metodą jest przeprowadzanie ankiet, które 

wspomagają badania wizerunkowe i opinie pracowników na tematy 

dotyczące szeroko pojętej firmy. W ten sposób dokonuje się równieŜ oceny 

prezentacji, konferencji prasowej i eventów45 w ogóle. Metoda stosunkowo 

prosta, ogólnie dostępna i na dobre zakorzeniona w działach PR polskich 

firm.  

                                                 
44 http://www.instituteforpr.org/files/uploads/2006_ROI_LRW.pdf 
45 Event to ogólnie wydarzenie skupiające większą liczę uczestników typu konferencja prasowa, 
seminaria, jubileusze, targi i inne. 
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Wielu zwolenników ma indeks oceny efektywności AVE 

(Advertising Value Equivalence), czyli wartość reklamy w określonym 

medium równa wielkości materiału na dany temat lub czasowi trwania w 

mediach elektronicznych. Jest to metoda znana od dawna, akceptowana 

przez menedŜerów, gdyŜ dostarcza informacji o „wartości” 

zaoszczędzonych środków, które w przypadku zastosowania reklamy są 

zawsze znacznie wyŜsze. Wskaźnik ten podlega dosyć częstej krytyce ze 

strony aktywnych pracowników PR, którzy wskazują liczne słabości tej 

metody.  

Do oceny efektywności kampanii PR moŜna równieŜ wykorzystać 

diagnozę stanu wyjściowego. To bardzo dobra metoda na przykład w ocenie 

wizerunku. Polega na dokładnej diagnozie wizerunku przed wdroŜeniem 

strategii PR, a następnie porównaniu z wizerunkiem uzyskanym po 

wprowadzeniu  strategii. Metoda ta ukazuje równieŜ  niedociągnięcia  
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Streszczenie 

Gmina podobnie jak kaŜde inne przedsiębiorstwo działa w określonym otoczeniu – przestrzeni z 
którym utrzymuje lub powinna utrzymywać ciągły kontakt oraz dbać o właściwe relacje. Promocja 
gminy to nie tylko ciągły kontakt z mieszkańcami w celach informacyjnych ale równieŜ tworzenie 
relacji z grupami otoczenia zewnętrznego. Najpopularniejszym modelem organizacji działań public 
relations jest model wewnętrzny, polegający na przekazaniu obowiązków z zakresu public relations 
jednej osobie. Prócz stworzenia wewnętrznej słuŜby moŜliwe do zastosowania jest równieŜ 
zatrudnienie zewnętrznych doradców lub zlecenie działań public relations wyspecjalizowanym 
firmom. Bardzo waŜne jest aby nie zapominać o moŜliwości sprawdzania skuteczności 
podejmowanych działań i ewentualnej weryfikacji realizowanych programów. Najczęściej 
stosowanym narzędziem wśród specjalistów PR są ciągle jeszcze tzw. wycinki czyli monitoring 
mediów. Popularność tej metody uzasadniona jest łatwością przygotowania i niewysokimi kosztami. 
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Tendencje zmian w doradztwie rolniczym w Polsce 
 

Wstęp 
 

 PrzeobraŜenia dokonujące się w rolnictwie i na obszarach 

wiejskich niemoŜliwe byłyby do urzeczywistniania bez aktywnego w nich 

udziału rolników i całych społeczności lokalnych. To od ich zaangaŜowania, 

kompetencji, woli dokonywania zmian w powaŜnym stopniu zaleŜy tempo i 

skala tych przeobraŜeń. I chociaŜ w tworzeniu nowej rzeczywistości 

gospodarczej i społecznej na wsi głównymi „aktorami” są sami rolnicy i 

społeczności lokalne to w ich zdynamizowaniu szczególna rola wyznaczona 

została doradztwu rolniczemu. Wskazują na to doświadczenia krajów 

Europy Zachodniej, które wysoki poziom rolnictwa oraz rozwój 

pozarolniczych funkcji wsi osiągnęły w duŜym stopniu dzięki 

intelektualnemu wsparciu ze strony doradztwa rolniczego.  

  Doradztwo rolnicze, posiadające w Polsce juŜ ponad stuletnie 

tradycje, niezaleŜnie od struktur organizacyjnych w jakich funkcjonowało, 

zawsze sprzyjało rozwojowi gospodarstw rodzinnych, inspirując i 

pobudzając rolników do samodzielnych, nowatorskich poczynań. Do 

przeszłości jednakŜe juŜ dzisiaj naleŜy utoŜsamianie wsi z rolnictwem. 

Lansowany współcześnie i urzeczywistniany juŜ w praktyce model 

wielofunkcyjnego rozwoju wsi oraz integracja z Unią Europejską 
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wyznaczają doradztwu rolniczemu nowe obszary działań i stawiają przed 

nim nowe wyzwania.  

W opracowaniu wykorzystano wyniki badań prowadzonych w 

Katedrze Doradztwa Rolniczego, a obecnie Katedrze Ekonomiki Edukacji, 

Komunikowania i Doradztwa SGGW oraz innych ośrodków naukowych, 

akty prawne, dokumenty planistyczne o charakterze strategicznym resortu 

rolnictwa i rozwoju wsi, a takŜe dostępną literaturę. Z uwagi na jego 

ograniczone ramy, zasygnalizowano tylko najwaŜniejsze zdaniem autorki 

momenty w rozwoju doradztwa rolniczego w Polsce. 

Początki doradztwa rolniczego w Polsce 

Doradztwo rolnicze jako działalność praktyczna polegająca 

głównie na inspirowaniu i pobudzaniu rolników do samodzielnych i 

nowatorskich poczynań posiada w Polsce bogate, bo ponad stuletnie 

tradycje. JednakŜe w róŜnych okresach warunki i moŜliwości jego rozwoju 

były odmienne. Wiązało się to z przemianami społeczno-ustrojowymi i 

gospodarczymi w kraju, których konsekwencją były przeobraŜenia 

dokonujące się na wsi i w rolnictwie, polityką władz państwowych wobec 

gospodarstw rodzinnych oraz polityką wobec rozwoju obszarów wiejskich, 

a takŜe stanem świadomości ogólnej i zawodowej rolników i innych 

mieszkańców wsi. 

Początki instytucjonalnych podstaw doradztwa rolniczego w Polsce 

sięgają drugiej połowy XIX wieku. Organizacją o szczególnym znaczeniu 

dla upowszechniania oświaty i postępu rolniczego były kółka rolnicze. 

Działalność kółek rolniczych ściśle wiąŜe się z powołaniem do Ŝycia w 

1907 r. przez Wydział Kółek Rolniczych Centralnego Towarzystwa 

Rolniczego instytucji instruktora rolnego. Wcześniej bowiem szerzeniem 
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oświaty na wsi zajmowali się postępowi ziemianie, księŜa, nauczyciele i 

światlejsi włościanie. Ich działalność społeczna sprowadzała się nie tylko do 

zainteresowania drobnych rolników zdobyczami wiedzy rolniczej lecz takŜe 

na budzeniu i podtrzymywaniu w warstwie chłopskiej patriotyzmu, 

poczucia polskości i obywatelstwa. W róŜnych zaborach procesy rozwojowe 

oświaty i doradztwa rolniczego kształtowały się nieco odmiennie. Wszędzie 

jednak nastąpił rozwój szkolnictwa rolniczego, rozwinęła się  sieć kółek 

rolniczych i ich bogate jak na owe czasy formy pracy oświatowo-doradczej. 

Kolejny etap w rozwoju doradztwa rolniczego związany jest z 

systemem agronomii społecznej okresu międzywojennego46. W okresie 

międzywojennym nastąpił znaczny rozwój kadry instruktorskiej, co 

spowodowane było z jednej strony dąŜeniem mas chłopskich do zrzeszania 

się w organizacje społeczno-zawodowe, z drugiej było następstwem polityki 

rolnej państwa wspierającej dąŜenie wsi do podnoszenia kultury i oświaty 

rolniczej. Osiągnięciem tego okresu było wypracowanie całego wachlarza 

form i metod pracy doradczej opartych na bezpośrednim działaniu, takich 

jak: konkursy, lustracje, pokazy, demonstracje, wystawy. Problem objęcia 

pomocą doradczą jak największej liczby rolników rozwiązano poprzez 

organizację gospodarstw wzorowych i skuteczne oddziaływanie za ich 

pośrednictwem na inne gospodarstwa we wsi. Pod koniec okresu 

międzywojennego zaczęto organizować całe wsie wzorowe, stanowiące 

centra postępu i licznych wycieczek chłopskich. 

                                                 
46 W. Grabski definiował agronomię społeczną jako „działalność społeczną opartą bądź o inicjatywę 
prywatną, bądź o zrzeszenia i instytucje, bądź o samorząd i państwo, a polegającą na 
rozpowszechnianiu wiedzy agronomicznej i na jej zastosowaniu przez najszersze warstwy ludności”. 
Por. I. Sikorska-Wolak: Geneza i rozwój doradztwa rolniczego w Polsce. W: Zagadnienia doradztwa 
rolniczego. Wyd. SGGW, Warszawa 1998, s. 18-28 
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Doradztwo rolnicze w gospodarce centralnie planowanej 

Okres powojenny charakteryzował się częstymi zmianami w 

organizacji terenowej słuŜby rolnej. Wynikały one z reaktywowania 

niektórych organizacji funkcjonujących w systemie agronomii społecznej, 

powołania instytucji upowszechnieniowych i doradczych, zmianami w 

podziale administracyjnym kraju, a głównie poszukiwaniem optymalnego 

modelu organizacyjnego doradztwa (tab.1).  Nie sprzyjało to ciągłości pracy 

doradczej, „pociągało za sobą duŜą fluktuację kadr doradczych i co z tym 

się wiąŜe brak wypracowania wyrazistego profilu sylwetki pracownika 

doradztwa rolniczego.”47 

Prawie do końca lat 40. praca słuŜby rolnej opierała się na Ŝywych i 

bogatych doświadczeniach agronomii społecznej. W następnych latach, ze 

względu na istniejącą wówczas koncepcję przemian społeczno-

gospodarczych i ustrojowych na wsi, łączącą się z kolektywizacją rolnictwa 

i obarczeniem słuŜby rolnej zadaniami restrykcyjnymi, nastąpił zanik 

klasycznego doradztwa rolniczego. 

Kolejny etap (lata 1958-1968) wiąŜe się z reaktywowaniem kółek 

rolniczych i przejęciem słuŜby rolnej przez tę organizację. Agronomowie 

związku kółek rolniczych stanowili główny nurt w procesie kształtowania 

nowych elementów postępu i organizacji produkcji rolniczej na wsi. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
47 B. Wawrzyniak: Rozwój rolniczych kadr doradczych w Polsce. Zagadnienia Doradztwa 
Rolniczego. 2003 nr 3, s.13 
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Tab. 1. Kalendarium zmian w organizacji terenowej słuŜby doradczej i waŜniejszych instytucji 
działających na rzecz doradztwa rolniczego 

 
Terenowe jednostki Jednostki szczebla 

wojewódzkiego 
Jednostki szczebla krajowego 

1958-1968 słuŜba rolna w 
związkach kółek rolniczych 
1968-1973 gromadzka słuŜba 
rolna 
1973-1981 gminna słuŜba rolna 
1981-1990 wyodrębnienie 
słuŜby doradczej i 
podporządkowanie jej 
wojewódzkim ośrodkom 
postępu rolniczego 
Od 1991 r. słuŜba doradcza w 
ośrodkach doradztwa 
rolniczego   
 

1956 r. powołanie RRZD 
1968 r. utworzenie w RRZD 
słuŜby doradztwa 
specjalistycznego 
1975 r. powołanie 
wojewódzkich ośrodków 
postępu rolniczego(WOPR) 
1991 r. przekształcenie WOPR 
w wojewódzkie ośrodki 
doradztwa rolniczego(WODR) 
i powołanie społecznych rad 
doradztwa rolniczego 
1998 r.powołanie siedmiu 
regionalnych centrów 
doradztwa rozwoju rolnictwa i 
obszarów wiejskich 
2004 r. włączenie regionalnych 
centrów doradztwa……… do 
wojewódzkich ośrodków 
doradztwa rolniczego i 
powołanie oddziałów 
ośrodków doradztwa 
rolniczego 

1973 r. powołanie Centralnego 
Ośrodka Doskonalenia Kadr i 
Upowszechniania Postępu w 
Rolnictwie 
1985 r. przekształcenie CODK 
i UP w R w Centralny Ośrodek 
Oświaty i Postępu w 
Rolnictwie z siedzibą w 
Brwinowie 
1991 r. przekształcenie w 
Centrum Doradztwa i Edukacji 
w Rolnictwie 
1998 r. przekształcenie w 
Krajowe Centrum Doradztwa, 
Rozwoju Rolnictwa i 
Obszarów Wiejskich 
2004 r. przekształcenie w 
Centrum Doradztwa 
Rolniczego  

Źródło: Opracowanie własne. 

Od 1968 r. doradztwo rolnicze w Polsce stało się doradztwem 

państwowym. Badania prowadzone w ówczesnej Katedrze Teorii i 

Organizacji Pozaszkolnej Oświaty Rolniczej SGGW wykazały jednakŜe, iŜ 

powiązanie słuŜby rolnej z administracją państwową najniŜszego szczebla 

spowodowało, iŜ zaczęła ona wykonywać zadania i pełnić funkcje, które w 

praktyce okazywały się często sprzeczne ze sobą, przy czym funkcje 

administracyjno-organizacyjne zdominowały funkcje oświatowe i 

doradcze48. Oprócz zespołów gromadzkiej, a od 1973 r. gminnej słuŜby 

rolnej fachową pomoc rolnikom nieśli takŜe pracownicy słuŜ surowcowych 

                                                 
48 Cz. Maziarz: Funkcja upowszechnieniowa rolniczych rejonowych zakładów doświadczalnych. 
Sprawozdanie z wstępnego etapu badań. CBR, Warszawa 1973 
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przemysłu rolno-spoŜywczego, spółdzielczości wiejskiej oraz związków i 

zrzeszeń branŜowych. 

WaŜnym momentem w rozwoju doradztwa rolniczego było 

wyodrębnienie w 1981 r. słuŜby doradczej i przejęcie jej przez wojewódzkie 

ośrodki postępu rolniczego. Usytuowanie słuŜby doradczej w WOPR było 

rozwiązaniem optymalnym. Miała ona bowiem tutaj dostęp do najnowszych 

elementów postępu rolniczego, moŜliwość uzyskania pomocy fachowej i 

metodycznej ze strony słuŜby doradztwa specjalistycznego, a takŜe 

moŜliwość uczestnictwa w róŜnych formach doskonalenia zawodowego. W 

początkowym okresie główną barierą w upowszechnianiu innowacji był 

niski poziom wykształcenia ludności rolniczej. Rozwój szkolnictwa 

rolniczego i róŜnych form pozaszkolnej oświaty  i doradztwa rolniczego 

okazał się skuteczny na miarę ówczesnych potrzeb, mimo Ŝe ekonomiczne i 

polityczne warunki nie sprzyjały rozwojowi gospodarstw rodzinnych. Do 

końca lat 80. w doradztwie dominowały problemy produkcyjne i 

technologiczne, w tym upowszechnianie kompleksowych technologii w 

produkcji roślinnej i zwierzęcej. 

Doradztwo rolnicze w warunkach gospodarki rynkowej 

Zmieniająca się wraz z budowaniem podstaw gospodarki rynkowej 

w Polsce sytuacja społeczno-ekonomiczna wsi i rolnictwa wyzwalała 

potrzebę reorientacji treści doradztwa rolniczego. Zagadnienia 

maksymalizacji produkcji zaczęły ustępować problemom opłacalności i 

jakości produktów rolnych, pomocy rolnikom w poruszaniu się na rynku i 

zaznajamianiu z elementami marketingu, wyzwalaniu aktywności wiejskich 

społeczności lokalnych, pobudzaniu przedsiębiorczości rolniczej i 

pozarolniczej na wsi. Jest to zgodne z tendencjami, jakie moŜna było 
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zaobserwować w krajach o rozwiniętych systemach doradztwa, w których 

następowało przechodzenie od doradztwa wybitnie technologicznego do 

realizacji programów edukacyjnych, w których obok nowoczesnych 

technologii produkcji współwystępują zagadnienia ekonomiki i zarządzania 

w warunkach gospodarki rynkowej, problematyka rozwoju obszarów 

wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem regionów peryferyjnych, 

problemy poszukiwania dodatkowych bądź alternatywnych źródeł dochodu 

rodzin rolniczych, problemy rolnośrodowiskowe, problemy socjalno-

ekonomiczne. Tym samym doradztwo rolnicze rozszerza swój zakres 

tematyczny i pole działania, przekształcając się w doradztwo „wiejskie”. 

Badania prowadzone w byłej Katedrze Doradztwa Rolniczego 

SGGW, a takŜe w innych ośrodkach naukowych w latach 90. wskazywały, 

iŜ wiele inicjatyw o charakterze innowacyjnym, takich m.in., jak: 

integrowanie się rolników w grupy producenckie, przestawianie 

gospodarstw na produkcję ekologiczną, upowszechnianie zasad kodeksu 

dobrej praktyki rolniczej, dywersyfikacja rolnicza i pozarolnicza 

gospodarstw rolnych, rozwój turystyki wiejskiej w tym agroturystyki, czy 

wreszcie pojedyncze innowacje technologiczne, organizacyjne oraz w sferze 

zarządzania nie byłyby urzeczywistniane bez wsparcia edukacyjnego, 

informacyjnego i pomocy doradczej ze strony specjalistów ośrodków 

doradztwa rolniczego. Doradztwo pełni więc waŜne funkcje w systemie 

wiedzy rolniczej, zaspakajaniu nie zawsze uświadamianych potrzeb 

ludności wiejskiej i rolniczej, a zarazem w realizacji polityki 

wielofunkcyjnego i zrównowaŜonego rozwoju obszarów wiejskich. 

WaŜnym obszarem aktywności doradczej jest więc rozwój 

przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, promocja produktów lokalnych i 
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regionalnych, działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i 

przyrodniczego wsi, zwłaszcza w kontekście takich działań Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, jak „Odnowa wsi” czy 

„Lider”. Rozszerzający się zakres i pojawiające się nowe obszary 

oddziaływań doradczych wymagają przygotowania doradców do ich 

skutecznej realizacji. Doskonalenie zawodowe kadr doradczych ODR 

pozostaje głównie w gestii Centrum Doradztwa Rolniczego i jego 

oddziałów w Poznaniu i Krakowie.49 W doskonaleniu doradców 

wykorzystywane są takŜe doświadczenia innych krajów50. Jedną z waŜnych 

form doskonalenia obok kursów, seminariów i szkoleń są wyjazdy studyjne 

polskich doradców do wybranych krajów. 

Pomimo wielu zmian organizacyjnych doradztwo rolnicze jest nadal 

w przewadze doradztwem państwowym, zaś podstawową instytucją 

doradczą są ośrodki doradztwa rolniczego51. Ich funkcjonowanie, po wielu 

staraniach, usankcjonowane zostało w 2004 r. aktem prawnym, jakim jest 

ustawa o jednostkach doradztwa rolniczego52. Zgodnie z art. 5 tej ustawy 

                                                 
49 Zgodnie z Ustawą o jednostkach doradztwa rolniczego do zadań Centrum naleŜy ponadto m.in.: 
przygotowywanie i wprowadzanie jednolitych sposobów działania ośrodków doradztwa; 
przygotowywanie i przekazywanie ośrodkom doradztwa materiałów informacyjnych i  
szkoleniowych; opracowywanie analiz i prognoz w zakresie rozwoju doradztwa rolniczego; tworzenie 
i prowadzenie centralnego systemu informacji i bazy danych na potrzeby doradztwa rolniczego; 
upowszechnianie wyników badań naukowych w praktyce. 
50 Przykładowo – od 1991 r. w ciągu 5 lat realizowany był Polsko-Amerykański Program Doradztwa 
Rolniczego; w latach 1994-1997 polsko-duński projekt „Rolnictwo środowiskowe”; od 1991 r. 
podjęto teŜ współpracę z partnerami niemieckimi w realizacji projektów dotyczących m.in. szkolenia 
doradców w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, doradztwa socjalno- ekonomicznego, rozwoju 
turystyki wiejskiej i jej znaczenia w rozwoju lokalnym i regionalnym. 
51 Pierwszym krokiem w kierunku uspołecznienia doradztwa było powołanie w 1990 r. społecznych 
rad doradztwa, stanowiących m.in. reprezentację rolników na róŜnych szczeblach zarządzania 
doradztwem. 
52 Ustawa o jednostkach doradztwa rolniczego z dnia 22 października 2004 r. Dz. U. Nr 257,poz.251. 
Zgodnie z Ustawą jednostkami doradztwa rolniczego są: Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą 
w Brwinowie oraz 16 wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, których terytorialny zasięg 
działania obejmuje obszar województwa właściwego ze względu na siedzibę tego ośrodka. 
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ośrodki doradztwa rolniczego realizują zadania z zakresu doradztwa 

rolniczego uwzględniając kierunki rozwoju wyznaczone w regionalnych i 

lokalnych programach rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.  

W doradztwo rolnicze w coraz większym stopniu włączają się 

nowo powstające podmioty - prywatne biura doradcze oraz firmy prywatne 

zajmujące się m.in. skupem i przetwórstwem produktów rolnych czy 

dystrybucją środków produkcji. Te ostatnie łączą swoją podstawową 

działalność z pomocą doradczą udzielaną rolnikom, czym w pewnym 

stopniu uzupełniają pracę wyspecjalizowanych słuŜb doradczych. Pomoc 

doradcza świadczona przez wszystkie te podmioty jest więc 

komplementarna wobec oddziaływań doradczych ośrodków doradztwa 

rolniczego. 

Integracja z Unią Europejską nowym wyzwaniem dla doradztwa 
rolniczego w Polsce 

Ośrodki doradztwa rolniczego juŜ w okresie przedakcesyjnym 

rozwijały szeroko zakrojoną działalność edukacyjną i informacyjną na temat 

róŜnych problemów funkcjonowania Wspólnego Rynku, mającą na celu 

przygotowanie polskich rolników do integracji z Unią Europejską. JuŜ w 

okresie przedakcesyjnym i po wejściu Polski do UE doradztwo rolnicze 

odegrało bardzo duŜą rolę w restrukturyzacji i modernizacji polskiego 

rolnictwa oraz osiągnęło znaczące efekty we wdraŜaniu instrumentów WPR 

i polityki strukturalnej w gospodarstwach rolnych53. Niemal pełne 

                                                 
53 Przykładowo - spośród ponad  1.400 tys. wniosków o płatności obszarowe złoŜonych  do ARiMR 
w latach 2004, 2005, 2006 około 30% przygotowanych zostało z pomocą doradców rolnych. Doradcy 
ODR przygotowywali teŜ wnioski i biznesplany w ramach projektów: „Inwestycje w gospodarstwach 
rolnych”, „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, „RóŜnicowanie działalności rolniczej….”, „Renty 
strukturalne”, „Wspieranie gospodarstw niskotowarowych”, „Wspieranie przedsięwzięć 
rolnośrodowiskowych….”, „Zalesianie gruntów rolnych”, „Grupy producentów rolnych”, 
„Dostosowywanie gospodarstw rolnych do standardów UE”. Za: J. Kania: Doradztwo rolnicze 
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wykorzystanie środków UE przyznanych Polsce w ramach PROW 2004-

2006 to równieŜ ogromna zasługa pracowników doradztwa. Pojawia się 

jednakŜe pytanie, czy w sytuacji kiedy na jednego doradcę ODR przypada 

corocznie prawie 100 wniosków wypełnionych i złoŜonych do AR i MR54 

pozostaje jemu jeszcze czas na autentyczne doradztwo i realizację 

programów doradczych. I chociaŜ we wspomnianej wcześniej Ustawie o 

jednostkach doradztwa rolniczego przewidziana jest moŜliwość odpłatnego 

wykonywania tego typu usług (art. 4, pkt.4) to wydaje się, iŜ w większym 

stopniu  działania te  powinny realizować inne podmioty, m.in. prywatne 

biura doradcze, zaś pracownicy ODR mogliby się koncentrować na pomocy 

edukacyjnej i doradczej w zakresie racjonalnego wykorzystania 

przyznanych środków. Nowym zadaniem stojącym przed doradztwem 

rolniczym, wynikającym z integracji z UE jest doradztwo w zakresie „cross-

compliance”,  czyli spełniania wymogów wzajemnej zgodności55. W 

nowych państwach członkowskim, w tym w Polsce zasada wzajemnej 

zgodności obowiązywać będzie od 1 stycznia 2011 roku. PoniewaŜ 

wszystkie gospodarstwa rolne otrzymujące płatności obszarowe będą 

musiały spełniać te wymogi, szacuje się iŜ pomocy doradczej moŜe 

oczekiwać 1,5 mln  gospodarstw. Dlatego teŜ usługi doradcze w tym 

zakresie oprócz ośrodków doradztwa rolniczego, będą świadczyć takŜe izby 

                                                                                                                            
w Polsce w świetle potrzeb i doświadczeń zagranicznych. Zeszyty Naukowe AR w Krakowie nr 318, 
Kraków 2007, s.145-160 
54 TamŜe, s. 149 
55 Wymogi te, zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) Nr 1782/2003, zawierają cztery główne 
elementy: ochronę środowiska przed zanieczyszczeniami wynikającymi z prowadzonej w 
gospodarstwie działalności; wytwarzanie produktów rolniczych w sposób nie zagraŜający zdrowiu 
ludzi i zwierząt oraz zdrowotności roślin; dobrostan zwierząt; uŜytkowanie gruntów w sposób nie 
pogarszający ich jakości. Por. J. Kania, B. Kiełbasa: Doradztwo rolnicze w upowszechnianiu zasady 
wzajemnej zgodności. W: K. KrzyŜanowska (red.): Doradztwo w działalności przedsiębiorczej. 
SGGW, Warszawa 2008, s.109-110 
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rolnicze oraz prywatne podmioty doradcze pod warunkiem uzyskania przez 

nie akredytacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi56. 

Z dniem 1 stycznia 2007 r. weszło w Ŝycie Rozporządzenie 

Komisji Europejskiej 1782 z 2003 r., nakładające na kaŜde państwo 

członkowskie obowiązek ustanowienia doradztwa dla rolników w zakresie 

zarządzania gruntami i gospodarstwem57. Powołanie Systemu Doradztwa 

Rolniczego naleŜy do kaŜdego państwa członkowskiego i nie ma w tym 

względzie jednolitych rozwiązań. W Polsce usługi doradcze mogą być 

świadczone przez podmioty publiczne i prywatne. Ustanowiony system 

doradztwa powinien zapewnić jednakŜe m.in. obligatoryjną akredytację 

prywatnych organizacji doradczych, po spełnieniu przez nie minimalnych 

kryteriów wymaganych przez Komisję Europejską58. Celem akredytacji jest 

posiadanie kadry o jak najwyŜszych kwalifikacjach i doświadczeniu, co 

będzie gwarantowało świadczenie usług doradczych na jak najwyŜszym 

poziomie. 

Podsumowanie i wnioski 

Doradztwo rolnicze w Polsce, niezaleŜnie od struktur 

organizacyjnych w jakich funkcjonowało oraz róŜnych warunków i 

moŜliwości jego rozwoju, zajmowało i zajmuje czołową pozycję we 

wspieraniu i stymulowaniu przemian na wsi i w rolnictwie. Będąc układem 

dynamicznym z jednej strony stale dostosowywało się do zmieniających się 

                                                 
56 A. Szczykutowicz: Komunikowanie i doradztwo w działalności Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi. W: K. KrzyŜanowska (red): Doradztwo w działalności przedsiębiorczej. SGGW, Warszawa 
2008, s. 184 
57 za: S. Zawisza, A. Tomczyk: Działalność prywatnych biur doradztwa rolniczego w opinii kadry 
doradczej Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach. W: Doradztwo w działalności 
przedsiębiorczej. Wyd. SGGW, Warszawa 2008, s. 185 
58 Akredytacja  podmiotów świadczących usługi doradcze prowadzona jest aktualnie przez Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zaś zaś certyfikacja i rejestr doradców oraz firm doradczych przez 
Centrum Doradztwa Rolniczego. 
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warunków, potrzeb i oczekiwań, z drugiej poprzez oddziaływania 

edukacyjne, doradcze i informacyjne dynamizowało dokonujące się 

przeobraŜenia. Tendencjami w organizacji doradztwa rolniczego, jakie 

moŜna było zaobserwować na przestrzeni lat było przechodzenie od 

doradztwa rozwijanego w ramach organizacji rolniczych do doradztwa 

państwowego oraz prób jego uspołecznienia (społeczne rady doradztwa). I 

chociaŜ nadal  podstawową instytucją doradczą są  ośrodki doradztwa 

rolniczego to w ostatnich latach zaobserwować moŜna pojawianie  się 

prywatnych biur doradczych. Działalność doradcza obu tych podmiotów jest 

w duŜym stopniu komplementarna wobec siebie. 

Na przestrzeni lat moŜna równieŜ zaobserwować zmiany w treści 

doradztwa. Widoczną tendencją jest rozszerzanie się zakresu problemów 

uwzględnianych doradztwie. Obok doradztwa technologicznego, które 

dominowało do końca lat 80. pojawiło się doradztwo ekonomiczne, 

doradztwo na rzecz rozwoju przedsiębiorczości (w tym doradztwo 

agroturystyczne) na obszarach wiejskich, doradztwo rolnośrodowiskowe. 

Nowym wyzwaniem dla doradztwa rolniczego była włączenie naszego kraju 

w struktury Unii Europejskiej. Badania prowadzone w róŜnych ośrodkach 

naukowych wskazują, iŜ zarówno w okresie przedakcesyjnym, jak i po 

akcesji z UE, dzięki duŜemu zaangaŜowaniu pracownicy ośrodków 

doradztwa rolniczego sprostali tym wyzwaniom, zaś udzielana przez nich 

pomoc rolnikom okazuje się skuteczna.  
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Streszczenie 
W opracowaniu przedstawiono genezę oraz rozwój doradztwa rolniczego w Polsce. Podkreślono 
tendencję zmian w organizacji doradztwa rolniczego i pojawianie się obok doradztwa państwowego  
prywatnych podmiotów świadczących usługi doradcze. Ukazano teŜ tendencję zmian w treściach 
doradztwa, tj. rozszerzanie się zakresu problemów uwzględnianych w doradztwie. Uwzględniono 
zadania stojące przed doradztwem rolniczym w świetle Ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego 
oraz wynikające z integracji z Unią Europejską. Podkreślono znaczenie doradztwa rolniczego w 
przeobraŜeniach dokonujących się na wsi i w polskim rolnictwie. 
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Czynnik społeczny w działalności ośrodków doradztwa 

rolniczego 

PodłoŜe historyczne doradztwa jako formy wspierania rozwoju 

działalności gospodarczej 

Przez tysiące, a przynajmniej setki lat gospodarowanie w 

rolnictwie (i nie tylko) ulegało niewielkim i to powolnym zmianom. 

Sytuacją najbardziej poŜądaną przez pokolenia ludności – zarówno 

wiejskiej, jak i miejskiej – była stabilizacja, niezmienność. Oczywiście 

przez całe stulecia dokonywano pewnych zmian w gospodarowaniu, 

wymianie, czy sposobach prowadzenia gospodarstw domowych, jednak 

zmiany te następowały powoli, niezauwaŜalnie dla współczesnych pokoleń, 

choć w sposób moŜliwy do rejestracji dla historyków. Dominowało jednak 

przekazywanie wiedzy przez pokolenie starsze pokoleniu młodszemu, 

następcom. Miało to swoje znaczenie dla kształtowania stosunków 

społecznych, w tym zwłaszcza na wsi, a mianowicie dla kształtowania 

waŜnej, wiodącej pozycji ludzi doświadczonych, czyli starszych.  

 Do końca XVIII wieku moŜna obserwować ewolucyjne zmiany 

stosunków gospodarczych i społecznych w skali świata, choć z bardzo 

zróŜnicowanym stopniem rozwoju (we współczesnym rozumieniu tego 

słowa, obecnie coraz więcej wątpliwości budzi przyjmowanie za wskaźniki 

rozwoju wielu miar, np. zuŜycie energii na jednego mieszkańca, udział 
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mieszkańców miast w całej populacji ludności w kraju itd.). Od tego czasu, 

zwłaszcza po rewolucji przemysłowej w Anglii, „czas uległ 

przyśpieszeniu”. Pojawiła się tzw. wola rozwoju, w coraz większej liczbie 

krajów następowało przełamywanie postawy „przystosowania do poziomu 

ubóstwa”. Dokonane w tym czasie „urynkowienie” wszystkich czynników 

wytwórczych59, zwłaszcza pracy, spowodowało niebywały wzrost 

innowacyjności i przedsiębiorczości. W wieku XIX i XX pojawiło się tak 

wiele wynalazków (i patentów), jak nigdy przedtem w historii ludzkości.  

 Rozwój nauki oraz przemysłu wpłynął na wiele dziedzin Ŝycia oraz 

na inne gałęzie gospodarki. Nie mógł teŜ ominąć najwaŜniejszej przez 

tysiąclecia gałęzi, jaką jest rolnictwo. TakŜe tu zaczęto wprowadzać nowe 

rozwiązania organizacyjne i technologiczne. Produkcja rolnicze stawała się 

coraz bardziej skomplikowana, stosowano nowe środki, takie jak 

zmodyfikowany materiał siewny, nowe rasy zwierząt, nawozy mineralne 

(początkowo tylko makronawozy, obecnie takŜe mikroskładniki), środki 

ochrony roślin (w coraz szerszej gamie – początkowo tylko herbicydy, 

później insektycydy, fungicydy, retardanty itd.), pasze i dodatki paszowe (w 

pewnym okresie nawet hormony), środki weterynaryjne itd.  

Szczególnie szybkie zmiany w produkcji rolniczej miały miejsce po 

II wojnie światowej. Wpływ na to miało wiele czynników, jednak jako 

najwaŜniejsze moŜna uznać kilka: 

                                                 
59 W czasach wspólnoty pierwotnej członkowie plemienia winni podporządkować się osobnikom 
dominującym, w czasie niewolnictwa jedni ludzie byli własnością innych (traktowani byli jak rzeczy, 
często mniej warte od innych dóbr wchodzących w skład majątku), w okresie feudalizmu 
przedstawiciele klasy niŜszej (chłopskiej) musieli bezpłatnie pracować na rzecz pana feudalnego, 
i to na ogół coraz większą liczbę dni w tygodniu, co prowadziło do konfliktów, ale teŜ wiązało się z 
bardzo niską wydajnością pracy. Dopiero w kapitalizmie praca stała się towarem, za którą nabywca 
płaci (wynagrodzenie i inne formy opłaty), ale od pracowników w zamian moŜe Ŝądać określonego 
świadczenia pracy). 
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1. po zakończeniu wojny świat, zwłaszcza Europa Zachodnia i USA 

dysponowały bardzo rozwiniętym przemysłem, zniszczonym (Europa) 

lub kwitnącym (USA), który stracił dotychczasowego głównego 

odbiorcę (wojsko) i szukał nowych miejsc zbytu, a jako jedno z 

najbardziej interesujących jawiło się rolnictwo, 

2. w krajach europejskich, w tym zachodnich, bezpośrednio 

uczestniczących w wojnie (Niemcy, Francja, Włochy, Wielka 

Brytania, kraje Beneluksu), w latach czterdziestych panował 

nieznośny głód, stąd dla społeczeństw tych państw najwaŜniejsze były 

takie działania, które to zjawisko na bieŜąco likwidowały, a co nie 

mniej waŜne – eliminowały zagroŜenie głodem w przyszłości, 

3. kraje bardzo dotknięte zjawiskiem głodu, a jednocześnie same 

decydujące o kierunkach własnego rozwoju, postanowiły wesprzeć 

rozwój produkcji rolniczej, co znalazło wyraz m.in. we Wspólnej 

Polityce Rolnej UE, bardzo chwalonej i krytykowanej, ale bez której 

trudno wyobrazić kształt europejskiego rolnictwa, 

4. nauki rolnicze, związane z postępem biologicznym, technicznym i 

technologicznym w latach powojennych w Europie Zachodniej (w 

Polsce w latach 80.) przeŜywały dobry okres, miały wsparcie 

czynników politycznych i gospodarczych, stąd, w tym okresie 

dokonano wielkiego postępu w technologii produkcji oraz związanym 

z nim doradztwem technologicznym  i ekonomicznym, 

5. przez kilkadziesiąt lat powojennych rolnictwo krajów UE (wcześniej 

Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej), uzyskało bardzo silne 

wsparcie finansowe z budŜetu wspólnoty (czyli podatników), w tym 
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samym czasie rolnictwo polskie było raczej źródłem środków na 

rozwój kraju, zwłaszcza przemysłu, aniŜeli adresatem pomocy.   

Bez względu na połoŜenie gospodarstw (Europa Zachodnia czy 

Centralna) gospodarstwa rolne od kilkudziesięciu lat stoją w obliczu wielu 

wyzwań, zaś w ostatnim dwudziestoleciu wręcz wobec wyzwań 

konkurencyjnych, a więc problemu: jak doskonalić swoje gospodarstwo, 

aby było ono zdolne do produkowania produktu nie ustępującego jakością, 

ale takŜe ceną (kosztem) produktom naszych konkurentów z krajów Unii 

Europejskiej, ale takŜe spoza niej (w ostatnich latach jako główny konkurent 

jawią się Chiny).  

Pojedynczy, tradycyjny producent nie jest w stanie na bieŜąco 

obserwować, analizować i wykorzystywać wyniki tych analiz w swojej 

działalności. Obecnie wiedza tak się „rozrasta”, Ŝe nawet specjaliści w danej 

dyscyplinie nie są w stanie „ogarnąć” całości problematyki. Kiedyś 

ekonomista był specjalistą z zakresu wszystkich problemów 

ekonomicznych. Obecnie ekonomiści to zarówno ekonomiści „teoretycy”, 

jak i finansiści (ale jacy – są finanse publiczne i przedsiębiorstw, a dalej są 

giełdy finansowe, banki, instytucje ubezpieczeniowe itd. Podobnie jest w 

rolnictwie – kiedyś rolnik mógł znać się na wszystkim co dotyczy rolnictwa 

– od produkcji zboŜa po produkcje wełny. Obecnie postęp technologiczny, 

złoŜoność zagadnień organizacyjnych, technicznych, technologicznych, 

rynkowych czy prawnych wymuszają korzystanie z pomocy fachowców, co 

w przypadku rolników oznacza głównie kontakty z doradcami rolnymi 

ośrodków doradztwa rolniczego, którzy zawodowo zajmując się 

określonymi problemami powinni posiadać najbardziej aktualną wiedzę 

praktyczną i wyniki badań naukowych w tym zakresie.  
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Rolnik moŜe czerpać informację z wielu źródeł, jednak jak 

dotychczas najwaŜniejszymi są doradcy ośrodków doradztwa rolniczego. 

Pozycja ODR w najbliŜszej przyszłości wydaje się być nie zagroŜona, choć 

w przyszłości naleŜy oczekiwać rozwoju doradztwa prywatnego oraz 

świadczonego przez specjalne słuŜby firm zaopatrujących rolnictwo. 

Rola ośrodków doradztwa rolniczego 

Ośrodki Doradztwa Rolniczego pełnią bardzo waŜna rolę w 

upowszechnianiu wiedzy na terenach wiejskich. Obejmuje ona bardzo 

szeroki zakres, od produkcji rolniczej (doradztwo technologiczne), poprzez 

doradztwo ekonomiczne, w tym dotyczące wniosków o dopłaty do 

gospodarstw i o dotacje na cele rozwojowe, po gospodarstwo domowe. 

Ogólnie o kierunkach działania tych ośrodków decydują organy władz 

państwowych, jednak w coraz większym stopniu w procesy decyzyjne 

wkracza czynnik społeczny. Taką właśnie rolę pełnią Rady Społeczne 

powołane przy wszystkich ośrodkach wojewódzkich oraz przy Centrum 

Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. W opracowaniu przedstawiono 

waŜniejsze zadania tych rad, a takŜe pewne doświadczenia uzyskane przez 

autora, jako byłego przewodniczącego Rady Społecznej w CDR oraz 

członka takiej Rady przy Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego.   

WaŜniejsze zadania jednostek doradztwa rolniczego 

Centrum Doradztwa Rolniczego wykonuje wiele zadań z zakresu 

doradztwa rolniczego, a zwłaszcza przygotowuje i wprowadza jednolite 

sposoby działania ośrodków doradztwa, przygotowuje ośrodkom doradztwa 

materiały informacyjne i szkoleniowe, w tym dotyczące pomocy w zakresie 

działalności gospodarstw rolnych i produkcji rolniczej finansowanej lub 

współfinansowanej ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej 
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lub innych instytucji krajowych lub zagranicznych, opracowuje analizy i 

prognozy w zakresie rozwoju doradztwa rolniczego, a takŜe prowadzi 

szkolenia dla pracowników ośrodków doradztwa w zakresie metodyki i 

zadań doradztwa rolniczego, ze szczególnym uwzględnieniem integracji z 

Unią Europejską, prowadzi doskonalenie nauczycieli szkół rolniczych w 

zakresie zrównowaŜonego rozwoju obszarów wiejskich, tworzy i prowadzi 

centralny system informacji i bazy danych na potrzeby doradztwa 

rolniczego, organizuje szkolenia, pokazy, seminaria i konferencje oraz inne 

przedsięwzięcia w zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich oraz 

rolnictwa ekologicznego, koordynuje zadania w zakresie rolnictwa 

ekologicznego oraz upowszechnia wyniki badań naukowych w praktyce 

rolniczej. 

Wojewódzkie ośrodki doradztwa natomiast prowadzą szkolenia dla 

rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie stosowania 

nowoczesnych metod agrotechnicznych, hodowli oraz przetwórstwa rolno-

spoŜywczego, rozwiązywania problemów technologicznych i 

organizacyjno-ekonomicznych gospodarstw rolnych, rachunkowości w 

gospodarstwach rolnych, rolnictwa ekologicznego, rozwoju 

przedsiębiorczości, 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 rolno-spoŜywczych i ich przetwórstwa oraz wzmocnienia 

pozycji rolników na rynku, zarządzania gospodarstwem rolnym, promocji 

produktów lokalnych i regionalnych. Ponadto, prowadzą działalność 

informacyjną wspierającą rozwój produkcji rolniczej, podnoszą kwalifikacje 
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zawodowe rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich, udzielają 

pomocy w zakresie sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania 

środków finansowych, prowadzą analizy rynku artykułów rolno-

spoŜywczych i środków produkcji oraz gromadzą i upowszechniają 

informacje rynkowe w tym zakresie, upowszechniają metody produkcji 

rolniczej i stylu Ŝycia przyjaznych dla środowiska; podejmują działania na 

rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, 

ekologicznego i funkcjonalnego urządzania gospodarstwa rolnego, 

upowszechniają rozwój agroturystyki i turystyki wiejskiej, współdziałają w 

realizacji zadań wynikających z programów rolno-środowiskowych oraz 

programów działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł 

rolniczych, prowadzą analizy przemian w zakresie poziomu i jakości 

produkcji rolniczej i funkcjonowania gospodarstw rolnych oraz 

upowszechniają wyniki tych analiz w pracy doradczej. 

Jednostki doradztwa rolniczego mogą odpłatnie wykonywać usługi 

np. w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji niezbędnej 

w rachunkowości w gospodarstwach rolnych, działalności promocyjnej 

gospodarstw rolnych, w szczególności agroturystycznych lub 

ekologicznych, kursów przygotowujących do uzyskania tytułów 

kwalifikacyjnych w zawodach przydatnych do prowadzenia działalności 

rolniczej, działalność wydawniczą, poligraficzną, laboratoryjną, hotelarską 

itd. Mogą organizować targi, wystawy, pokazy, konferencje, sporządzać 

oceny moŜliwości inwestycyjnych gospodarstw rolnych, analizy 

ekonomiczne i technologiczne, dokonywać oceny uŜyteczności maszyn 

rolniczych, sporządzać plany nawozowe, rolnośrodowiskowe, przestawienia 

gospodarstwa rolnego na produkcję metodami ekologicznymi, wypełniać 
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wnioski niezbędne do ubiegania się o przyznanie pomocy finansowanej lub 

współfinansowanej ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej 

itp. 

Zadania Społecznych Rad Doradztwa Rolniczego 

Przy jednostkach doradztwa rolniczego (CDR, ODR) działają Rady 

Społeczne Doradztwa Rolniczego, które są organami opiniodawczo-

doradczymi dyrektora. Zgodnie z Ustawą o jednostkach doradztwa 

rolniczego do zadań Rady naleŜy60: 

1. opiniowanie planu działania i sprawozdania z realizacji tego planu; 

2.  zgłaszanie wniosków w sprawach dotyczących funkcjonowania 

jednostki doradztwa rolniczego. 

Kadencja Rady, tak jak i dyrektora ośrodka (oraz Centrum) trwa 5 

lat. W skład Rady zawsze wchodzi 11 członków. I tak w skład Rady 

działającej przy Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie wchodzi: 

1. 2 przedstawicieli Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

2. 2 przedstawicieli Krajowej Rady Izb Rolniczych, 

3. 4 przedstawicieli zgłoszonych przez związki zawodowe rolników, 

4. po 1 przedstawicielu zgłoszonym przez szkoły wyŜsze i jednostki 

badawczo-rozwojowe, 

5. 1 przedstawiciel konwentu marszałków. 

W wojewódzkich ośrodkach doradztwa w skała Rady wchodzą: 

1. po 1 przedstawicielu wojewody i marszałka województwa, 

2. 2 przedstawicieli izby rolniczej, 

3. 4 przedstawicieli zgłoszonych przez związki zawodowe rolników, 

                                                 
60 Ustawa z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego. Dziennik 
Ustaw Nr 251, poz. 2507. 
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4. 1 przedstawiciel zgłoszony przez szkoły wyŜsze i jednostki badawczo-

rozwojowe, 

5. 2 przedstawicieli szkół ponad gimnazjalnych kształcących dla potrzeb 

rolnictwa. 

Członków Rady CDR powołuje i odwołuje Minister Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi oraz  - w przypadku Rady działającej w wojewódzkim 

ośrodku doradztwa – wojewoda. Członkom Rady przysługuje zwrot 

kosztów przejazdu i zakwaterowania oraz dieta na warunkach stosowanych 

przy podróŜach słuŜbowych pracowników zatrudnionych w państwowej lub 

samorządowej jednostce sfery budŜetowej. Rada działa na podstawie 

regulaminu zatwierdzonego przez organ, któremu podlega jednostka 

doradztwa rolniczego. Na przykład, w regulaminie pracy Rady przy CDR w 

Brwinowie61 jej zadania określono następująco: 

1. opiniowanie planu działania CDR obejmującego program rocznej 

działalności i plan finansowy oraz rocznego sprawozdania z realizacji 

tego planu, 

2. opiniowanie cennika usług wykonywanych odpłatnie, 

3. zgłaszanie wniosków w sprawach dotyczących funkcjonowania 

jednostki doradztwa rolniczego, 

4. wydawania na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi opinii 

dotyczącej pracy dyrektora jednostki, jeŜeli Minister zamierza go 

odwołać przed upływem okresu na jaki został on powołany (pięć lat). 

 

 

                                                 
61 Regulamin pracy Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego przy Centrum Doradztwa Rolniczego w 
Brwinowie. 29.08.2005. 
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Wybrane aspekty funkcjonowania rad społecznych 

Jak wspomniano, członkowie rad społecznych reprezentują 

zróŜnicowane instytucje i środowiska. Są wśród nich rolnicy, 

przedstawiciele administracji centralnej lub wojewódzkiej oraz, w 

mniejszości, pracownicy naukowi. Punkt widzenia poszczególnych osób na 

szereg problemów jest nieco inny – od bardzo praktycznego, 

pragmatycznego osób korzystających bezpośrednio z pomocy doradców, np. 

w zakresie technologii produkcji rolniczej, przygotowania wniosków o 

róŜne płatności i środki pomocowe, poprzez widzenie funkcjonowania 

doradztwa jako jednego z ogniw umoŜliwiających realizacje polityki 

rozwoju obszarów wiejskich państwa lub strategii rozwoju województw, po 

spojrzenie bardziej syntetyzujące, umiejscawiające działanie jednostek 

doradczych, zarówno na poziomie centralnym (CDR), jak i regionalnym 

(WODR) w całokształcie instytucjonalnego rozwoju ekonomicznego 

terenów wiejskich oraz kraju (szczególnie bliskie jest tu widzenie roli 

ośrodków doradztwa w ramach teorii i nurtu tzw. ekonomii instytucjonalnej 

lub jak niektórzy uwaŜają - neoinstytucjonalnej).  

Takie zróŜnicowane spojrzenie oraz odmienne doświadczenia 

członków rad społecznych moŜe być zarówno zaletą, jak i wadą. 

Niewątpliwie do zalet moŜna zaliczyć: 

1. wykorzystanie róŜnych doświadczeń zawodowych i społecznych 

osób związanych z rozwojem rolnictwa i terenów wiejskich, co 

moŜe słuŜyć wypracowaniu opinii lepiej słuŜących podejmowaniu 

właściwych decyzji przez dyrekcję ośrodków doradztwa, bardziej 

dostosowanych do specyficznych potrzeb regionu, a nawet jego 

części (szczególnie w tak duŜym województwie jak mazowieckie 
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ujawniają się znaczne róŜnice w jego poszczególnych podregionach 

– dawnych województwach czy nawet powiatach, w terenach 

podmiejskich i oddalonych, itd.), 

2.     naświetlenie róŜnych problemów mikro- i makroekonomicznych z 

wielu punktów widzenia, w tym równieŜ naukowego i politycznego, 

3.  szybkie przenoszenie na forum rad opinii, poglądów, a takŜe 

zamierzeń władz państwowych i wojewódzkich, organizacji 

społecznych i samorządowych,  

4. członkowie rad społecznych na ogół nie są od siebie w 

bezpośredni sposób uzaleŜnieni, co pozwala na szczerą, pozbawioną 

obaw o ewentualne konsekwencje wypowiedzi dyskusję; w takich 

zespołach moŜe pojawić się i zostać wyartykułowanych wiele 

pomysłów i poglądów, co sprzyja wybraniu rozwiązania najbardziej 

korzystnego; na ogół odrzucane są propozycje skrajne, w sposób 

bardziej wywaŜony są uwzględniane potrzeby odbiorców usług 

doradczych (postulaty niŜszych cen usług, szerszego ich zasięgu i 

zróŜnicowania) z moŜliwościami kadrowymi i technicznymi, a 

zwłaszcza finansowymi jednostek doradczych (w ostatnich latach 

jednostki doradztwa otrzymują coraz więcej zadań, czasem 

biurokratycznych, a w ślad za tym nie następuje jednak zwiększenie 

ich finansowania z budŜetu krajowego czy wojewódzkich). 

Istnieją teŜ pewne wady zróŜnicowanego składu rad społecznych, jak teŜ 

ich form funkcjonowania, spośród których wzmianki są warte przynajmniej 

niektóre, a mianowicie: 

1. przedstawiciele organizacji rolniczych, producentów – o czym juŜ 

wspominano - są wyczuleni na sprawę poziomu cen usług 
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świadczonych przez jednostki doradztwa rolniczego; ze zrozumiałych 

względów chcieliby oni, aby ceny te były jak najniŜsze, co nie zawsze 

jest moŜliwe, bowiem ośrodki nie mogą dopłacać do tych usług – 

zmuszanie ich do utrzymania cen poniŜej kosztów moŜe powodować 

rezygnację ze świadczenia tych, często bardzo waŜnych i potrzebnych 

usług, 

2. przedstawicielom określonych grup czy instytucji trudno jest oderwać 

się od ich „reprezentowania”; wracając do własnych środowisk chcą 

oni być „w porządku” wobec np. Ministra, marszałka, wojewody itd.; 

tymczasem praca w radzie powinna wiązać się z oderwaniem od 

„interesu” określonego środowiska, ze spojrzeniem na dobro 

nadrzędne, jakim jest działanie na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa, 

nawet kosztem interesów określonej grupy zawodowej, 

3. członkowie rad społecznych na ogół są zapracowani, aktywni na wielu 

polach, zaś ich udział w pracy rad jest jedną z wielu działalności; przy 

całym szacunku dla ich zaangaŜowania, istnieje niebezpieczeństwo 

niedokładnego przygotowania do dyskusji i tworzenie opinii na 

bieŜąco, pod wpływem „nastroju chwili”, 

4. przed spotkaniami członkowie rad otrzymują wiele materiałów o 

charakterze jednak syntetycznym; w praktyce dyskusja moŜe dotyczyć 

zagadnień kierunkowych, strategicznych, społeczny charakter pracy 

rady ogranicza więc moŜliwość szczegółowych analiz, zmusza do 

daleko posuniętej „wiary” w prawidłowość prezentowanych przez 

dyrektorów materiałów. 

Bibliografia 
Regulamin pracy Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego przy Centrum Doradztwa Rolniczego w 
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Ustawa z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego. Dziennik Ustaw Nr 251, 
poz. 2507. 
Streszczenie 
W opracowaniu przedstawiono waŜniejsze działania Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie 
oraz wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego. Zaprezentowano skład oraz rolę Rad 
Społecznych tych ośrodków. Przedstawiono waŜniejsze pozytywne i mniej korzystne skutki przyjęcia 
określonego składu osobowego (instytucjonalnego) oraz społecznego charakteru omawianych Rad. 
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Rola doradztwa rolnośrodowiskowego w rozwoju 
obszarów  wiejskich 

 
Wstęp 

 
Od chwili akcesji Polski do Unii Europejskiej kraj ten, a 

szczególnie sektor rolnictwa, stanął przed waŜnym wyzwaniem i 

jednocześnie szansą, jaką są programy rolnośrodowiskowe. Mają one na 

celu zapewnienie trwałego i zrównowaŜonego rozwoju, opartego na 

właściwym i zgodnym z zasadami ochrony środowiska wykorzystywaniu 

zasobów przyrody do działalności gospodarczej człowieka. Programy 

rolnośrodowiskowe dotyczą głównie obszarów wiejskich i ich 

mieszkańców, a zatem działalności rolniczej i pozarolniczej podejmowanej 

przez rolników. Barierą w ich sprawnej realizacji jest nadal niska 

świadomość ekologiczna mieszkańców wsi, dlatego konieczne jest 

zapewnienie odpowiedniego wsparcia ze strony doradztwa.  W odpowiedzi 

na tę waŜną potrzebę powołane zostały przez państwo słuŜby doradztwa 

rolnośrodowiskowego, działające w strukturach doradztwa rolniczego. 

Działania doradztwa rolniczego zgodnie z teorią zrównowaŜonego rozwoju 

mają wspierać stabilny rozwój, zaspakajający potrzeby współczesnego 

społeczeństwa, a zarazem dbać o przyszłe pokolenia. Realizację 

powyŜszych załoŜeń powinno osiągnąć się przez działania nie będące w 

konflikcie ze środowiskiem, a stymulujące jego odnawianie. „WdraŜany 

postęp technologiczny i umiarkowana intensyfikacja produkcji roślinnej 

oraz infrastruktura techniczna gospodarstw powinny w minimalny sposób 
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oddziaływać na środowisko, a jednocześnie wykorzystywać w pełni jego 

moŜliwości produkcyjne62.”*1 

W artykule przybliŜono istotę doradztwa rolnośrodowiskowego, 

wyjaśniono pojęcia: pakiet rolnośrodowiskowy i plan działalności 

rolnośrodowiskowej, omówiono główne zadania doradców 

rolnośrodowiskowych, osiągnięcia i bariery w pracy oświatowo-doradczej z 

rolnikami korzystającymi z tych pakietów oraz formy doskonalenia 

zawodowego doradców rolnośrodowiskowych.  

Istota doradztwa rolnośrodowiskowego 

Doradztwo rolnośrodowiskowe zdobywa coraz większe 

znaczenie w doradztwie rolniczym, poniewaŜ u jego podstaw leŜy 

budowanie rolnictwa przyjaznego środowisku naturalnemu. W ramach 

tego doradztwa skupia się wiedza m.in. z zakresu: Kodeksu Dobrej 

Praktyki Rolniczej, systemów gospodarki rolnej zgodnych z wymogami 

ochrony środowiska, zagadnień ochrony przyrody, w tym 

rozpoznawanie siedlisk, zbiorowisk  roślinnych oraz gatunków roślin i 

zwierząt, ekologicznych zasad kształtowania krajobrazu, procedur 

ubiegania się o środki pomocowe oraz wiedzy o obiektach mających 

znaczenie kulturowe, historyczne i archeologiczne63. 

Natomiast doradcą rolnośrodowiskowym określa się osobę posiadającą 

wiedzę i umiejętności w zakresie Krajowego Programu 

Rolnośrodowiskowego, potwierdzone zdaniem egzaminu prowadzonego 

w ramach szkoleń nadzorowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i 

                                                 
62 K. Mościcki: Szkolenia rolnośrodowiskowe na obszarach wiejskich. Wydaw. Związek Zawodowy 
Centrum Narodowe Młodych Rolników, Warszawa 2007, s. 19 
63 J. Kania: Doradztwo rolnicze w Polsce w świetle potrzeb i doświadczeń zagranicznych. Zeszyty 
Naukowe Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłataja w Krakowie. Zeszyt 318. Wydaw. AR w 
Krakowie, Kraków 2007, s. 73 
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Rozwoju Wsi oraz egzaminu przeprowadzonego przez dyrektora 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.64 Obowiązuje go m. in.  

znajomość: Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej, systemów gospodarki 

rolnej zgodnych z wymogami ochrony środowiska, zagadnień ochrony 

przyrody (w tym rozpoznawania siedlisk, zbiorowisk roślinnych oraz 

gatunków roślin i zwierząt), ekologicznych zasad kształtowania 

krajobrazu, procedur  ubiegania się o środki pomocowe oraz metod i 

technik komunikowania w doradztwie rolniczym65. 

Wejście Polski do struktur Unii Europejskiej zaowocowało wsparciem 

finansowym działań rolnośrodowiskowych. Pierwsza edycja Krajowego 

Programu Rolnośrodowiskowego zrealizowana została w latach 2004 – 

2006. Od roku 2008  obowiązuje program rolnośrodowiskowy 

opracowany na lata 2007 – 2013. Aktualny Krajowy Program 

Rolnośrodowiskowy składa się z 9 tzw. pakietów rolnośrodowiskowych 

obejmujących 40 wariantów (zestawu działań), które tworzą katalog 

pakietów rolnośrodowiskowych. Będzie on rozszerzany w kolejnych 

latach wdraŜania KPR. W jego strukturze wyróŜniamy: 

1. Pakiet 1. Rolnictwo zrównowaŜone; 

2. Pakiet 2. Rolnictwo ekologiczne; 

3. Pakiet 3.  Ekstensywne trwałe uŜytki zielone; 

4. Pakiet 4. Ochrona zagroŜonych gatunków ptaków i siedlisk 

przyrodniczych poza obszarami Natura 2000; 

5. Pakiet 5. Ochrona zagroŜonych gatunków ptaków i siedlisk 

przyrodniczych na obszarach Natura 2000; 

                                                 
64 Krajowy Program Rolnośrodowiskowy – Przewodnik. Wydaw. MRiRW, Warszawa 2004, s. 4 
65 J. Kania: op. cit.,  s. 75 
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6. Pakiet 6. Zachowanie zagroŜonych zasobów genetycznych roślin w 

rolnictwie; 

7. Pakiet 7. Zachowanie zagroŜonych zasobów genetycznych 

zwierząt w rolnictwie; 

8. Pakiet  8.  Ochrona gleb i wód; 

9. Pakiet  9.  Strefy buforowe66. 

Program rolnośrodowiskowy moŜe być realizowany przez 

podmiot prowadzący działalność rolniczą (roślinną  lub zwierzęcą), 

posiadający gospodarstwo o powierzchni minimum 1 ha. Beneficjent 

musi przy tym zobowiązać się do realizacji programu przez minimum 5 

lat zgodnie z programem opracowanym przez doradcę 

rolnośrodowiskowego. Ponadto musi zobowiązać się do przestrzegania 

na terenie całego gospodarstwa (programem moŜe być objęta tylko część 

gospodarstwa) Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej67. 

Zadaniem doradcy rolnośrodowiskowego jest upowszechnianie 

postępu na wsi w dziedzinie zrównowaŜonego rozwoju rolnictwa wśród 

producentów rolnych poprzez edukowanie, doradzanie i wszelką pomoc w 

tym zakresie.  System doradztwa rolnośrodowiskowego, aby mógł dobrze 

słuŜyć rolnikowi powinien być dobrze zorganizowany i zarządzany. WaŜne 

jest tu dobre kształcenie kandydatów na doradców, a takŜe zapewnienie im 

ustawicznego doskonalenia zawodowego. Aktualnie do rejestru Centrum 

Doradztwa Rolniczego w Brwinowie wpisanych zostało łącznie 1704 

                                                 
66 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach dziaąłnia „Program 
rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U. 
Nr 34, poz. 200) 
67 www.wieprz.org.pl/pdf/art4 programrolnosrodowiskowy. doc 
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doradców rolnośrodowiskowych (stan na dzień 5.09.2008 r.), z czego 33 

doradców nie przypisano jeszcze do właściwego  województwa. Aktualną 

liczbę doradców rolnośrodowiskowych w poszczególnych województwach 

przedstawiono w  tabeli 1. 

TABELA 1.  Liczba doradców rolnośrodowiskowych według województw (w%) 

Województwo Ogółem 

N=1671 % 

Mazowieckie 

Wielkopolskie 

Dolnośląskie 

Podkarpackie 

Małopolskie 

Lubelskie 

Warmińsko-mazurskie 

Podlaskie 

Kujawsko-pomorskie 

Zachodniopomorskie 

Świętokrzyskie 

Pomorskie 

Łódzkie 

Lubuskie 

Śląskie 

Opolskie 

162 

138 

129 

127 

124 

118 

118 

117 

114 

109 

107 

98 

78 

56 

45 

31 

9,7 

8,2 

7,7 

7,6 

7,4 

7,1 

7,1 

7,0 

6,8 

6,5 

6,4 

5,0 

4,7 

3,3 

2,7 

1,9 

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.cdr.gov.pl 

Najwięcej doradców rolnośrodowiskowych było na terenie takich 

województw, jak: mazowieckie, wielkopolskie, dolnośląskie i podkarpackie, 

a najmniej w województwach: opolskim,  śląskim  i lubuskim. 

W  doradztwie rolnośrodowiskowym waŜnymi terminami są: pakiet 

rolnośrodowiskowy i plan działalności rolnośrodowiskowej. Pakiet 

rolnośrodowiskowy jest zbiorem wymogów gospodarowania 

spełniających określony cel, które traktowane są łącznie jako 
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wydzielone zadania programu rolnośrodowiskowego i stanowią 

jednocześnie podstawę do ustalenia płatności rolnośrodowiskowej. 

Natomiast plan działalności rolnośrodowiskowej jest obowiązkowym 

dokumentem, który powinien posiadać producent rolny ubiegający się o 

przyznanie płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć 

rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt. Plan ten powinien 

być wykonywany przy udziale doradcy rolnośrodowiskowego. 

Metodyka i wyniki  badań empirycznych 

      Aby przybliŜyć zadania doradców rolnośrodowiskowych, ich 

osiągnięcia i problemy w pracy oświatowo - doradczej oraz formy 

doskonalenia zawodowego materiał empiryczny zebrany został za pomocą 

metody sondaŜu diagnostycznego i jej odpowiednich technik badawczych, 

tj. kwestionariusza ankiety i literatury przedmiotu. Badania właściwe 

przeprowadzone zostały przez Pawła Tura na terenie całego kraju  w 

czerwcu 2008 roku za pomocą portalu internetowego www.ankietka.pl . 

Dobór próby do badań był celowy. Ankietę wysłano do wszystkich 

doradców, którzy posiadali adres mailowy i udostępnili go  na stronie 

internetowej Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Badaniami 

objęto 143 doradców rolnośrodowiskowych68. 

W badanej populacji dominowały kobiety (59,9%),  osoby młode -  

do 44 roku Ŝycia (64,1%), legitymujące  się wykształceniem wyŜszym. 

Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

„kandydaci na doradcę rolnośrodowiskowego muszą posiadać wyŜsze 

wykształcenie kierunkowe (architektura krajobrazu, biologia, ochrona 

środowiska, ogrodnictwo, rolnictwo, technika rolnicza i leśna, weterynaria, 
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zootechnika lub pokrewne).”69 W badanej populacji najwięcej było 

doradców rolnośrodowiskowych pracujących na terenie następujących 

województw: mazowieckiego (13,4 %), wielkopolskiego i lubelskiego (po 

12,0 %), a najmniej z terenu takich województw, jak: świętokrzyskie (0,7%) 

i śląskie (2,1%). Ponad 2/5 badanych posiadało duŜe doświadczenie 

zawodowe i legitymowało się staŜem pracy w doradztwie powyŜej 10 lat.   

Doradcy rolnośrodowiskowi stanowią bardzo waŜne ogniwo w transmisji 

osiągnięć nauki do praktyki. Od ich pracy doradczej w duŜej mierze zaleŜy, 

czy przeznaczane środki finansowe na rozwój obszarów wiejskich zostaną 

wykorzystane przez beneficjentów tych funduszy. Z przeprowadzonych 

badań wynika, Ŝe najwaŜniejszym zadaniem doradców 

rolnośrodowiskowych była pomoc rolnikom w sporządzaniu planu 

działalności rolnośrodowiskowej, który daje podstawę do ubiegania się o 

wsparcie finansowe ze środków unijnych (90,2%), na drugim miejscu 

uplasowało się  informowanie rolników o nowych programach i działaniach 

rolnośrodowiskowych (80,4%), na trzecim motywowanie mieszkańców wsi 

do podejmowania działań rolnośrodowiskowych (64,3%), a na czwartym 

edukacja ekologiczna społeczeństw wiejskich (58,7%).  

Odpowiedzialność za popularyzację i wdraŜanie działań 

rolnośrodowiskowych na szczeblu lokalnym przypisano głównie doradcom 

ośrodków doradztwa rolniczego. Za waŜnego partnera w tych działaniach 

respondenci uznali równieŜ organizacje i stowarzyszenia rolnicze oraz 

ekologiczne. 

                                                 
69 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7.05.2008r. w sprawie szkoleń dla 
podmiotów, których dotyczą działania objęte PROW na lata 2007-2013, oraz doradzania odnośnie do 
sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowej (Dz. U. Nr 89, poz. 545) 
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Doradcy objęci badaniem  stwierdzili, Ŝe praca w tym zawodzie  

wymaga ustawicznego uzupełniania wiedzy. Po ukończeniu szkolenia dla 

doradców rolnośrodowiskowych przydatne okazały się następujące formy 

doskonalenia zawodowego: samodoskonalenie (88,8%) i udział w kolejnych 

szkoleniach (87,4%). Niewielu ankietowanych opowiedziało się za takimi 

sposobami zdobywania wiedzy, jak: konsultacje z innymi doradcami ODR, 

przedstawicielami  CDR w Brwinowie   lub   AR i MR. 

 Zagadnienia z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej badani 

doradcy uznali za najwaŜniejszy obszar wiedzy, który wymaga 

systematycznej aktualizacji po odbytym wcześniej szkoleniu (71,3%). Na 

drugim miejscu wskazywali  ustawodawstwo krajowe oraz unijne (58,7%), 

a na trzecim zasady realizacji poszczególnych pakietów oraz zakres pomocy 

Unii Europejskiej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (51,7%). Co czwarty 

badany dostrzegał równieŜ potrzebę pogłębiania wiadomości z zakresu 

wykorzystywania komputerów w pracy doradczej.  

Wśród źródeł informacji wykorzystywanych przez respondentów w 

celu samodoskonalenia, najbardziej popularnymi okazały się odpowiednio: 

internet, prasa i ksiąŜki oraz miejsce pracy. Internet uznany został za 

najbardziej dostępny i obszerny zbiór informacji (95,8%). Dodatkowym 

atutem internetu jest ciągłe uaktualnianie danych oraz relatywnie tani dostęp 

do tego źródła wiedzy. Na drugim miejscu uplasowały się  prasa i ksiąŜki 

(65,7%), zapewne ze względu na róŜnorodność poruszanych zagadnień oraz 

fachowe podejście. Równie waŜnym zbiorem informacji okazało się miejsce 

pracy (64,3%), które według opinii respondentów dobrze zaspokajało 

informacyjne potrzeby doradców. Małe uznanie w tym zakresie zdobyły 
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programy telewizyjne, audycje radiowe oraz konsultacje z pracownikami 

CDR w Brwinowie.  

Doradcy rolnośrodowiskowi borykali się z wieloma problemami 

organizacyjnymi w pracy oświatowo-doradczej. Co piąty badany 

wskazywał na: 

- brak środków finansowych na wyjazdy do rolników oraz dodatkowe 

szkolenia dla doradców; 

- brak lub słabe wyposaŜenie w sprzęt techniczny (laptopy, drukarki, 

aparaty cyfrowe) i artykuły biurowe; 

- niski poziom wynagrodzeń dla doradców, który skutkował niską 

motywacją do pracy.  

Kolejną barierę stanowili  producenci rolni, którzy byli nieufni i z 

trudem moŜna było ich przekonać do podjęcia działalności 

rolnośrodowiskowej w ich gospodarstwach. Rolnicy, którzy podjęli się 

realizacji jednego z pakietów czasami nie przestrzegali wszystkich 

warunków prowadzenia takiej działalności. Skomplikowana procedura 

przygotowywania planu rolnośrodowiskowego nie zachęcała niektórych 

mieszkańców wsi do podejmowania tego typu działań. 

DuŜym problemem okazał się teŜ system prawa unijnego i 

krajowego w zakresie programów rolnośrodowiskowych. Ulegał ciągłym 

zmianom i posiadał niejasne sformułowania, a rozporządzenia wydawane w 

Polsce  wychodziły z duŜym opóźnieniem.  

Co dziesiąty respondent zwrócił równieŜ uwagę na brak czasu 

spowodowany nadmiarem obowiązków a wynikający z dwóch głównych 

przyczyn. Pierwszą z nich było nierzadko spotykane połączenie 

obowiązków doradcy rolnośrodowiskowego z zadaniami doradcy 
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rolniczego, a drugą niedogodnością okazał się zbyt krótki czas przewidziany 

na  składanie wniosków rolnośrodowiskowych (2 miesiące w ciągu roku) i 

często pokrywający się z terminem składania wniosków o dopłaty 

bezpośrednie. 

Na brak bazy dydaktycznej jako waŜnej bariery w pracy oświatowo-

doradczej wskazał co dwunasty respondent. PrzewaŜnie brakowało sal 

wykładowych w sołectwach oraz miejsc, gdzie producenci rolni mieliby 

nieograniczony i wygodny dostęp do internetu.  

Podsumowanie i wnioski 

Doradcy rolnośrodowiskowi stanowią bardzo waŜne ogniwo w 

transmisji osiągnięć nauki do praktyki.  Od ich pracy oświatowo - doradczej 

w duŜej mierze zaleŜy, czy przeznaczane środki finansowe na rozwój 

obszarów wiejskich zostaną wykorzystane przez beneficjentów tych 

funduszy. Z przeprowadzonych badań wynika, Ŝe najwaŜniejszym zadaniem 

doradców rolnośrodowiskowych była pomoc rolnikom w sporządzaniu 

planu działalności rolnośrodowiskowej, który daje podstawę do ubiegania 

się o wsparcie finansowe ze środków unijnych, na drugim miejscu 

uplasowało się informowanie rolników o nowych programach i działaniach 

rolnośrodowiskowych, a następnie motywowanie mieszkańców wsi do 

podejmowania działań rolnośrodowiskowych  oraz  edukacja ekologiczna 

społeczeństw wiejskich.  

Zatem waŜna rola doradztwa rolnośrodowiskowego polega na 

uświadomieniu społeczności wiejskiej, iŜ jest ona częścią systemu 

biologicznego, a rolnicy wykorzystując potencjał naturalny mogą wpływać 

pozytywnie na jakość tego systemu lub stwarzać określone zagroŜenia. 

Rolnicy powinni być świadomi, jakiego rodzaju niebezpieczeństwa niesie 
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prowadzona przez nich działalność. Natomiast na doradcach spoczywa 

obowiązek, aby nauczyć swoich klientów nowego spojrzenia, które opiera 

się na równowadze między rozwojem a środowiskiem. Wymaga to 

obligatoryjnego przygotowania programów edukacyjnych, które poszerzą 

wiedzę środowiskową i będą kształtować właściwe postawy.  Jednym ze 

sposobów realizacji tego celu jest zaznajomienie rolników z Kodeksem 

Dobrej Praktyki Rolniczej i przekonanie ich do praktycznego stosowania 

zaleceń tego dokumentu. 
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Streszczenie 

W artykule przedstawiono istotę doradztwa rolnośrodowiskowego, liczbę doradców 
rolnośrodowiskowych działających na terenie całego kraju oraz wyjaśniono takie pojecia, jak: pakiet 
rolnośrodowiskowy, plan działalności rolnośrodowiskowej oraz doradca rolnośrodowiskowy. 
Omówiono równieŜ  główne zadania doradców rolnośrodowiskowych, osiągnięcia i bariery w pracy 
oświatowo - doradczej z rolnikami korzystającymi z tych pakietów oraz formy doskonalenia 
zawodowego doradców  rolnośrodowiskowych.  
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Dr in Ŝ. Roman Lusawa 
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Oddział w Płońsku 

Państwowa słuŜba doradcza w rozwoju obszarów wiejskich  
 

Wprowadzenie 

W polskiej literaturze ekonomicznej lat 30 ubiegłego wieku wiedzę uznano 

za bogactwo niematerialne i czynnik produkcji waŜniejszy niŜ ziemia, 

praca, czy kapitał70, czyli za najwaŜniejszy czynnik rozwoju. Jak kaŜde 

dobro wiedza musi być efektywnie wytwarzana i dystrybuowana. Teoria 

ekonomii wykazuje, Ŝe produkcja i podział wszelkiego rodzaju dóbr, ze 

względu na poziom tzw. kosztów transakcyjnych, są tańsze w większych 

skupiskach ludności. Przyczyny tego zjawiska, szerzej omówiono w 

cytowanej pracy, powodują, Ŝe równieŜ w nauce, oświacie i edukacji 

obserwuje się procesy koncentracyjne. Postępują one nawet na najniŜszym 

szczeblu edukacji. Nie oznaczają jednak wzrostu efektywności procesu 

dydaktycznego71. Jest to jedną z przyczyn niŜszego poziomu wykształcenia 

mieszkańców rzadziej zaludnionych obszarów wiejskich72. Kolejną 

przyczyną jest migracja wykształconej młodzieŜy ze wsi73. Równocześnie 

procesy globalizacyjne zaostrzają konkurencję i podnoszą wymagania 

stawiane producentom. Rolnictwo, gałąź gospodarki dominująca na 

obszarach wiejskich oraz ulokowane na terenach wiejskich instytucje 

odpowiedzialne za ich rozwój wymagają zatem ustawicznego uzupełniania 

                                                 
70 St. Pszczółkowski, Zarys Ekonomji: Wydawnictwo Dom KsiąŜki Polskiej, Warszawa, 1936 
71 A. Kozaińska-Bałdyga: Wizja edukacji na wsi, [w:] Polska wieś 2005. Wizja Rozwoju, redakcja 
naukowa J. Wilkin, Agro Info, WRRiR PAN, Warszawa, 2005, 
72 M. Majewska, J. Borczyńska-śbikowska, M. Bielińki: Potrzeby edukacji mieszkańców wsi, 
Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, 2002, nr 2 
73 R. Lusawa, 2007, Specyfika rozwoju województwa mazowieckiego w sferze społecznej i jej skutki 
[w:] ZrównowaŜony rozwój obszarów wiejskich wyzwaniem dla gmin Mazowsza, redakcja naukowa 
R. Lusawa, Wieś Jutra, Warszawa. 



 89

wiedzy. Jednym z kanałów dopływu tego specyficznego czynnika produkcji 

na obszary wiejskie są ośrodki doradztwa rolniczego.  

Specyfika rynku usług edukacyjnych i doradczych 

Z punktu widzenia ekonomii, wiedza jest dobrem publicznym, co 

oznacza, Ŝe procesem jego wytwarzania i dystrybucji rządzą inne prawa 

ekonomiczne niŜ te, które regulują produkcję i podaŜ dóbr prywatnych 

takich jak: Ŝywność, samochody czy mieszkania. Wolny rynek oparty na 

konkurencji w stosunku do dóbr tej grupy cechuje się wyjątkowo duŜą 

zawodnością.  

Dobra publiczne od dóbr prywatnych odróŜniają się ograniczoną 

moŜliwością wykluczenia, czyli uniemoŜliwienia komuś dostępu do nich74. 

Czyni to produkcję nieopłacalną. W tej sytuacji nastawione na zysk 

podmioty gospodarcze sektora prywatnego nie są w stanie zapewnić podaŜy 

odpowiadającej potrzebom społecznym i pojawia się hamujące rozwój 

zjawisko zbyt małej konsumpcji.  

Zjawisko niedostatecznej konsumpcji dóbr publicznych moŜe 

powstawać takŜe na etapie ich dystrybucji. O ile sama wiedza jest dobrem 

publicznym, to będące przedmiotem niniejszego opracowania usługi 

edukacyjne i doradcze zalicza się do dóbr prywatnych. Stwarza, to 

moŜliwości powierzenia sektorowi prywatnemu usług w tym zakresie. 

Liczyć się jednak naleŜy z tym, Ŝe podaŜ ograniczona zostanie jedynie do 

działań rentownych. Jeśli jednak interes społeczny, wymaga rozszerzenia 

kręgu odbiorców, to podjąć się tego moŜe jedynie dotowany z budŜetu 

sektor publiczny.  

                                                 
74 J. Stiglitz: Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2004, s. 150 
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Problemem staje się wybór sposobów dystrybucji. Udostępnianie 

dóbr za darmo powoduje wzrost ich spoŜycia, aŜ do momentu nasycenia 

potrzeb75, co moŜe prowadzić do strat społecznych. Zmusza to do 

wprowadzania systemu ograniczania dostępu, zwanego w literaturze 

systemem reglamentacji. W przypadku usług doradczych moŜliwe jest 

wykorzystanie:  

- Systemu opłat, który ma tę zaletę, Ŝe koszty ponoszą odbiorcy usług. 

Opłaty ograniczają jednak konsumpcję poniŜej wielkości efektywnej, a 

administrowanie systemem cen generuje koszty transakcyjne.  

- Systemu kolejki, w którym dostępność dóbr nie zaleŜy od zamoŜności 

odbiorcy, a od wytrwałości w ubieganiu się o nie. Pozwala to 

zaspokajać jedynie rzeczywiste potrzeby i uniknąć strat środków 

publicznych, ale prowadzi do marnotrawstwa czasu.  

- Systemu po równo, który jest tani. Jednak jedni otrzymują więcej, a 

inni mniej niŜ powinni otrzymać. Jednostki zgłaszające duŜy popyt 

muszą go uzupełniać w sektorze prywatnym, co zwiększa koszty 

transakcyjne.  

Kluczowym i jak się wydaje nie do końca rozwiązanym w Polsce 

problemem jest określenie wielkości podaŜy i sposobu reglamentacji 

poszczególnych rodzajów usług świadczonych przez państwową słuŜbę 

doradczą. Dostępność usług doradztwa rolniczego, jak wszystkich dóbr 

publicznych, zaleŜy od procesu politycznego zachodzącego w kraju76. 

Głównym czynnikiem wpływającym na optymalny, w rozumieniu Pareta, 

poziom i strukturę podaŜy jest podział dochodów w społeczeństwie. 

                                                 
75 J. Stiglitz, op. cit, s. 162 
76 J. Stiglitz, op cit. s. 174 
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Tymczasem Polska od roku 1990 buduje nowy system gospodarczy. Nową 

jakość wprowadziło wstąpienie naszego kraju do Unii Europejskiej. Zmiany 

zachodzące w gospodarce i w rolnictwie wpływają silnie na podział 

dochodów oraz zmieniają zapotrzebowanie na usługi państwowej słuŜby 

doradztwa rolniczego.   

Organizacja i zadania rolniczej słuŜby doradczej w Polsce 

Organizację państwowej słuŜby doradztwa rolniczego w Polsce 

uregulowano ustawowo w październiku 2004 r. Jednostkami doradztwa są: 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz 16 wojewódzkich 

ośrodków doradztwa rolniczego. Wszystkie te instytucje, prowadzą 

samodzielną gospodarkę finansową w ramach środków pochodzących z 

dotacji, przychodów z działalności gospodarczej i z innych źródeł. Centrum 

Doradztwa Rolniczego w Brwinowie podlega ministrowi 

odpowiedzialnemu za rozwój wsi i ma za zdanie opracowywać i 

wprowadzać jednolite sposoby działania ośrodków doradztwa.  

Podległe wojewodom ODR wykonują zadania zgodnie z 

wytycznymi CDR w Brwinowie, uwzględniając przy tym ustalenia organów 

samorządu terytorialnego zawarte w programach rozwoju rolnictwa i 

obszarów wiejskich. Nieodpłatnie udzielają pomocy mieszkańcom 

obszarów wiejskich w zakresie sporządzania dokumentacji niezbędnej do 

uzyskania pomocy z funduszy UE oraz współdziałają w realizacji zadań 

wynikających z programów rolnośrodowiskowych. Ponadto prowadzą:  

- szkolenia i działalność w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych 

rolników i mieszkańców obszarów wiejskich; 
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- działalność informacyjną wspierającą rozwój produkcji rolniczej, 

agroturystyki i turystyki wiejskiej; 

- doświadczalnictwo odmianowe;  

- upowszechnianie metod produkcji rolniczej i stylu Ŝycia przyjaznych dla 

środowiska; 

- działania w celu zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego 

wsi, ekologicznego i funkcjonalnego urządzania gospodarstw rolnych; 

- analizy rynku artykułów rolno-spoŜywczych i środków produkcji oraz 

gromadzą i upowszechniają informacje rynkowe w tym zakresie; 

- analizy zmian poziomu i jakości produkcji rolniczej i funkcjonowania 

gospodarstw rolnych oraz upowszechniają wyniki tych analiz. 

Odpłatnie mogą: 

- prowadzić rachunkowość w gospodarstwach rolnych, 

- sporządzać róŜnorodne analizy dla potrzeb gospodarstw rolnych oraz 

wypełnić dokumenty niezbędne do ubiegania się o pomoc z funduszy 

UE lub innych instytucji,  

- organizować kursy przygotowujące do uzyskania tytułu 

kwalifikacyjnego w zawodach przydatnych do prowadzenia 

działalności rolniczej, 

- prowadzić działalność: szkoleniową niezwiązaną z realizacją zadań 

nieodpłatnych, wydawniczą, poligraficzną, laboratoryjną, hotelarską i 

gastronomiczną oraz gospodarkę pasieczną; 

- promować gospodarstwa rolne, organizować przedsięwzięcia 

upowszechniające wiedzę rolniczą, nowe technologie produkcji i 

promujące produkty i wyroby przetwórstwa rolno-spoŜywczego, 

- udostępniać składniki majątkowe; 
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Działalność państwowej słuŜby doradczej na przykładzie 

Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie  

w roku 2007 

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie 

(MODR) obejmuje swym zasięgiem obszar 35,6 tys. km2. 96% tej 

powierzchni to tereny wiejskie, na których działa 327371 gospodarstw 

rolnych77. MODR posiada siedem oddziałów rozmieszczonych na terenie 

województwa w: Bielicach, Ostrołęce, Płocku, Płońsku, Radomiu, 

Siedlcach i w Warszawie. Zatrudnia 368 doradców, 157 specjalistów oraz 

odpowiednią liczbę pracowników obsługi administracyjnej i technicznej. W 

zakresie gromadzenia i upowszechniania wiedzy wykonywał następujące 

zadania: badania, analizy, doradztwo, szkolenia, działalność wydawnicza 

oraz organizacja imprez promujących wiedzę. 

Mimo, Ŝe ośrodki doradztwa nie są placówkami o charakterze 

naukowym, MODR prowadził badania własne. Mają one duŜe znaczenie 

gdyŜ dostarczają z reguły unikalnych informacji przydatnych w 

prowadzonych analizach, pracy doradczej i moŜliwych do szerszej 

publikacji. W roku 2007 realizowano następujące tematy badawcze: 

- Ocena plenności odmian podstawowych roślin uprawnych przy róŜnych 

technologiach uprawy; 

- Ocena przydatności wybranych gatunków roślin do celów 

energetycznych; 

- Rejestrowanie cen płodów rolnych i środków do produkcji rolnej; 

- Badanie zróŜnicowania rozwoju gmin województwa mazowieckiego 

pod względem zrównowaŜenia rozwoju. 

                                                 
77 Według siedziby właściciela. Dane Urzędu Statystycznego w Warszawie za rok 2008. 
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Pracownicy MODR uczestniczyli takŜe w badaniach prowadzonych przez: 

Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej (badanie 

koniunktur w rolnictwie), Centrum Doradztwa Rolniczego, Instytut 

Ekonomiki Rolnictwa (badanie dochodowości gospodarstw rolniczych), 

Instytut  Warzywnictwa (ocena nowych odmianami), Instytut Hodowli i 

Aklimatyzacji Roślin (szacunki plonów ziemniaka), Instytut Biotechnologii 

Przemysłu Rolno-SpoŜywczego (badania ziarna pszenicy), Główny Urząd 

Statystyczny (szacowanie plonów). 

Dane zbierane wykorzystano do sporządzania róŜnego rodzaju analiz. 

Największa nosiła tytuł „ZróŜnicowanie rozwoju województwa 

mazowieckiego w sferze społecznej i jej skutki”. Włączona została ona jako 

rozdział do monografii „ZrównowaŜony rozwój obszarów wiejskich 

wyzwaniem dla gmin Mazowsza”. Bardziej praktyczny charakter miały 

opinie planów przedsięwzięć inwestycyjnych. Wykonano ich 5230. Ponadto 

sporządzono 1164 kalkulacje opłacalności działalności rolniczych. 

Kalkulacje te były publikowane w czasopiśmie wydawanym przez MODR 

oraz zebrane w formie broszur. Dla celów ubezpieczeniowych wykonano 61 

opracowań na temat kosztów zbioru i wysokości nakładów na wznowienie 

produkcji.  

Zatrudnieni w oddziałach MODR doradcy rolniczy zorganizowani są w 

zespoły posiadające siedziby w miastach powiatowych województwa. 

KaŜdy z doradców zobowiązany jest pełnić dyŜury w wyznaczonych 

gminach. Dzięki takiej organizacji podstawowe porady z zakresu 

technologii produkcji rolniczej, ekonomiki gospodarstw, korzystania z 

instrumentów wspólnej polityki rolnej, wiejskiego gospodarstwa domowego 

rolnicy mogą uzyskać w pobliŜu miejsca zamieszkania. Na tym szczeblu 
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obowiązuje system po równo. ObniŜa to znacznie koszty transakcyjne. 

Doradcy udzielają teŜ porad płatnych, zgodnie z obowiązującym cennikiem. 

Wykonują teŜ mniej skomplikowane analizy jak na przykład wykonywanie 

planów nawozowych oraz pomagają rolnikom przy wypełnianiu 

dokumentów wymaganych przy korzystaniu z instrumentów unijnej polityki 

rolnej. Z tej usługi skorzystało w 2007 roku 28160 rolników. Bardziej 

zaawansowanych porad udzielają specjaliści w siedzibach oddziałów. 

Odsunięcie miejsca porady od potencjalnych klientów działa analogicznie 

jak system kolejki, co sprzyja racjonalizacji wykorzystania specjalistów;  

W roku 2007 zorganizowano 

lub współorganizowano 3961 

szkoleń, w których wzięło 

udział 88594 rolników i 

mieszkańców wsi. PrzewaŜały 

szkolenia z zakresu technologii 

produkcji rolniczej (1164) oraz 

moŜliwości korzystania z 

finansowych instrumentów 

wspólnej polityki rolnej (1014). 

Pokazy w liczbie 649 dotyczyły głównie zagadnień technologicznych 

produkcji rolniczej zarówno roślinnej jak i zwierzęcej, produkcji 

ogrodniczej i sadowniczej oraz gospodarstwa wiejskiego i agroturystyki.  

Dorobek wydawniczy MODR w roku 2007 stanowiły dwie recenzowane 

monografie naukowe o łącznym nakładzie 500 egzemplarzy. Pierwsza z 

nich poświęcona była zrównowaŜonemu rozwojowi obszarów wiejskich, 

Tabela 1. Działalność szkoleniowa MODR w 
Warszawie  w roku 2007 

Rodzaj szkolenia Liczba 
szkoleń uczestnik

ów 
Szkolenia w siedzibach 
MODR 

1854 39533 

Pokazy 649 8024 
Wyjazdy szkoleniowe 319 7107 
Kursy 195 5403 
Szkolenia zlecone przez 
inne organizacje 

798 24656 

Szkolenia 
współorganizowane 

146 3871 

Razem 3961 88594 
Źródło: Sprawozdanie z realizacji programu 
działalności za rok 2007, Mazowiecki Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego w Warszawie. 
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druga rozwojowi energetyki wykorzystującej biomasę pochodzenia 

rolniczego. Na pięć konferencji, odbywających się w poszczególnych 

oddziałach przygotowano materiały o łącznym nakładzie 1400 egzemplarzy. 

Z myślą o producentach rolnych wydano 48 broszur przeznaczonych dla 

rolników (nakład 44280 egzemplarzy). Jedynie 8 tytułów dotyczyło szeroko 

pojętej technologii produkcji rolniczej. Ponadto wydano 4350 ulotek 

informacyjnych (10 tytułów). Dla gości odwiedzających imprezy 

promocyjne przygotowano 3 katalogi w nakładzie łącznym 10900 szt. oraz 

dwa okazjonalne wydawnictwa tzw. „gazety targowe” - 2000 egzemplarzy. 

MODR wydaje równieŜ 2 miesięczniki. W roku 2007 wydano 22 numery o 

łącznym nakładzie 141110 egzemplarzy.    

Organizowane przez MODR 

imprezy podzielić moŜna na 

dwie grupy: 1. imprezy 

naukowe, 2. imprezy 

popularyzujące wiedzę i 

dobre rozwiązania 

praktyczne: olimpiady 

wiedzy, wystawy, konkursy, 

kiermasze. Ogółem w 

analizowanym roku przeprowadzono ich 285, przy czym ogólna liczba 

korzystających z tej formy popularyzacji wiedzy jest trudna do ustalenia. 

Tylko w konferencjach naukowych, olimpiadach wiedzy i konkursach 

wzięło udział 4176 osób.  

Tabela 2. Imprezy zorganizowane przez MODR w 
Warszawie w roku 2007 

Rodzaj imprezy Liczba 

imprez uczestników 

Konferencje naukowe 2 197 

Olimpiady wiedzy 68 2039 

Konkursy 92 1931 

Wystawy 96 - 

Kiermasze 27 - 

Razem 285 - 
Źródło: Sprawozdanie z realizacji programu 
działalności za rok 2007, Mazowiecki Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego w Warszawie.  
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Podsumowanie 

Przedstawiony materiał pozwala uznać, Ŝe ośrodki doradztwa 

rolniczego są waŜnym ogniwem w systemie gromadzenia, przetwarzania i 

upowszechnienia wiedzy niezbędnej dla prawidłowego rozwoju obszarów 

wiejskich. Realizując politykę państwa w ostatnich latach, wspierały one 

przemiany zachodzące na wsi i proces integracji w ramach Unii 

Europejskiej. Jest to widoczne w strukturze prowadzonych działań. Wydaje 

się, Ŝe procesy te dobiegają końca, co spowoduje w najbliŜszym czasie 

konieczność zmiany zakresu działalności i zapewne równieŜ organizacji 

państwowej słuŜby doradczej. 
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Streszczenie:  

Wiedza to główny składnik bogactwa społecznego. Jego znaczenie rośnie w miarę nasilania się 
globalnej konkurencji. Równolegle procesy zachodzące w gospodarce i Ŝyciu społecznym powodują 
niedobór tego czynnika na terenach wiejskich W dalszej części opracowania, na przykładzie 
Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie, przedstawiono działania państwowej 
słuŜby doradztwa rolniczego na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, które polegają na 
gromadzeniu, przetwarzaniu i upowszechnianiu wiedzy wśród rolników i mieszkańców wsi. 
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Rola banków spółdzielczych w finansowaniu 
 obszarów wiejskich 

 
Podstawy prawne działalności banków spółdzielczych 

 

Zapisy ustawy prawo bankowe78 dopuszczają funkcjonowanie 

banków w trzech formach: banku państwowego, banku spółdzielczego i 

banku w formie spółki akcyjnej79. Bankiem spółdzielczym jest bank będący 

spółdzielnią, który funkcjonuje w oparciu o odrębne przepisy. Podstawowy 

akt prawny regulujący ich działalność to Ustawa o funkcjonowaniu banków 

spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających80. W zakresie 

nieuregulowanym ani tą ustawą, ani Prawem bankowym, w odniesieniu do 

banków spółdzielczych stosuje się przepisy Prawa spółdzielczego81. Te trzy 

ustawy, a takŜe, jak w przypadku kaŜdego innego przedsiębiorstwa, 

przepisy prawa cywilnego i wydane przepisy wykonawcze jako prawo 

ogólnie obowiązujące, tworzą podstawy prawne funkcjonowania polskiej 

bankowości spółdzielczej82. 

Takie określenie banku spółdzielczego przez system prawny, 

sprawia, iŜ ma on dwoisty charakter. Bank spółdzielczy jest bowiem 

                                                 
78 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe, Dz. U. 1997, Nr 72, poz. 665. 
79 Art. 12 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe. 
80 Ustawa z dnia 7 grudnia 2000r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i 
bankach zrzeszających, Dz. U. 2000, Nr 119, poz. 1252. 
81 Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, Dz. U. 1982, Nr 2, poz. 210. 
82 A. Szelągowska: Instytucje rynku finansowego w Polsce, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 

2007, s. 163. 
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bankiem i spółdzielnią, wywiera to decydujący wpływ na jego cechy oraz 

zasady i cele działania83.  

Historia banków spółdzielczych 
 

Pierwsza spółdzielnia, Rochdalskie Stowarzyszenie 

Sprawiedliwych Pionierów powstała w 1844 r. w Rochdale w Anglii i z jej 

doświadczeń korzystali później spółdzielcy w Europie. DuŜy wpływ na 

rozwój spółdzielczości wywarły teorie samopomocowe Franza Hermana 

Schulzego z Delitzsch (1808-1883), który w I połowie XIX wieku zakładał 

w Niemczech spółdzielnie kredytowe, zwane bankami ludowymi. 

Spółdzielnie te upowszechniły się w róŜnych krajach Europy, kredytując 

rozwój rzemiosła i rolnictwa. Obok spółdzielczości kredytowej dla 

drobnego mieszczaństwa w Nadrenii, a później w Europie Środkowej, 

powstała spółdzielczość oszczędnościowo poŜyczkowa dla drobnych 

rolników, której załoŜycielem był Friedrich Wilhelm Raiffeisen (1818-

1888)84. „Głównym celem powoływania do Ŝycia kas kredytowych było 

przezwycięŜenie niedorozwoju i biedy w środowiskach wiejskich oraz 

umoŜliwienie kupcom, rzemieślnikom i drobnym producentom z miast 

uniezaleŜnienia się od lichwiarskich poŜyczek” 85. 

Pierwsze polskie spółdzielnie oszczędnościowo-poŜyczkowe 

(SOP), które swoją działalność prowadziły w oparciu o przepisy prawne o 

spółdzielniach lub stowarzyszeniach, powstały w okresie zaborów, dlatego 

róŜny był ich rozwój i formy organizacyjne. Formy te zaleŜne były od 

sytuacji politycznej i społeczno- gospodarczej oraz ustawodawstwa 

                                                 
83 T. Orzeszko, Banki spółdzielcze w Polsce. Ekonomiczne i finansowe warunki rozwoju, 
Wydawnictwo WyŜszej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 1998, s. 15.  
84 T. Orzeszko, Banki spółdzielcze…., op. cit., s.19.  
85 E. Gostomski, Europejskie banki spółdzielcze, „Gazeta Bankowa”, 2006 nr 46, s. 12 
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obowiązującego w róŜnych zaborach. Prekursorami polskiej spółdzielczości 

oszczędnościowo- poŜyczkowej byli: Karol Marcinkowski,   ks. Augustyn 

Szamarzewski, ks. Piotr Wawrzyniak,  Franciszek Stefczyk i Edward 

Abramowski. 

Mimo wielu form organizacyjnych i róŜnych zasad działalności w 

poszczególnych zaborach, wszystkie  łączył jeden cel, a mianowicie – 

integrowanie na zasadach samopomocy wysiłków lokalnych społeczności 

do walki z lichwą oraz utrzymanie polskiego stanu posiadania.  

Spółdzielnie oszczędnościowo- poŜyczkowe, oprócz działalności 

bankowej, prowadziły równieŜ działalność oświatową w celu podniesienia 

poziomu świadomości społeczeństwa, przeciwdziałającą wynarodowieniu i 

w obronie polskości.  

Za pierwszą polską SOP uwaŜa się załoŜone w 1861 r. w Poznaniu 

– Towarzystwo PoŜyczkowe dla Przemysłowców m. Poznania. Do grupy 

najstarszych spółdzielni naleŜały załoŜone w 1862 roku Towarzystwa 

PoŜyczkowe w Brodnicy i Gołubiu i Kasa Oszczędności i PoŜyczek w 

Jarocinie. Spółdzielnie te kontynuują swoją działalność do dnia dzisiejszego 

jako banki spółdzielcze86. 

W zaborze pruskim dominowały spółdzielnie oszczędnościowo- 

poŜyczkowe, zwane bankami ludowymi, których funkcjonowanie 

wzorowane było na zasadach. 

H. Schulzego z Delitzsch. Charakteryzowały się one wszechstronną 

działalnością bankową, jako spółdzielnie powszechne, zrzeszające 

drobnomieszczaństwo, inteligencję, duchowieństwo, ziemiaństwo i 

                                                 
86 J. Piętka, Krótki zarys historii polskiej spółdzielczości bankowej. Dokumenty i materiały 
Warszawa, 1995. 
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chłopów87. W 1871 r. w zaborze tym powołano pierwszy polski związek 

spółdzielczy pod nazwą Związek Spółek Zarobkowych Polskich, późniejszy 

Związek Spółek Zarobkowych i Gospodarczych, a w 1885 r. pierwszą 

polską centralę finansową, czyli Bank Związku Spółek Zarobkowych. 

 W zaborze austriackim rozwój spółdzielczości kredytowej nastąpił 

nieco później. Od 1866 r. władze administracyjne organizowały we wsiach 

gminne kasy poŜyczkowe, które traktowane było jako organizacje 

prorządowe. Inne powstające tutaj instytucje kredytowe to towarzystwa 

zaliczkowe, opierające się na zasadach Schulzego; pierwsze powstały w 

1864 r. w BrzeŜanach i w 1869 r. w Krakowie. Funkcjonowały tu takŜe 

spółki oszczędności i poŜyczek, które nawiązywały do zasad Raiffeisena. 

Spółki te zapewniały tani kredyt, opierając się na niskich kosztach 

prowadzonej działalności oraz stosując uproszczony tryb załatwiania 

formalności. Spółką oszczędności i poŜyczek typu Raiffeisena patronował 

Franciszek Stefczyk. Uznawany jest on   za pioniera polskiej spółdzielczości 

bankowej, a wypracowane przez niego zasady organizacyjne do dzisiaj nie 

utraciły swej aktualności. 

W zaborze rosyjskim rozwój spółdzielczości był opóźniony w 

stosunku do pozostałych zaborów i znacznie powolniejszy. Przyczyną tego 

stanu było zarówno ogólne opóźnienie rozwoju społeczno - ekonomicznego 

ziem Królestwa Polskiego w związku m. in. z późniejszym niŜ w innych 

zaborach zniesieniem pańszczyzny, jak i polityka caratu, konsekwentnie 

przeciwstawiająca się inicjatywom zmierzającym do zakładania polskich 

organizacji. Zatwierdzenie kaŜdego statutu nowopowstałej spółdzielni 

                                                 
87 F. Skalniak, Zarys historii polskiej spółdzielczości kredytowej, Akademia Ekonomiczna 
w Krakowie, Kraków 1992. 
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kredytowej wymagało zgody ministra skarbu, mającego siedzibę w 

Petersburgu. Na terenach zaboru rosyjskiego spółdzielczość kredytowa 

charakteryzowała się duŜym zróŜnicowaniem organizacyjnym. Ostatecznie 

wykształciły się dwie odmiany spółdzielni kredytowej88. Były to 

towarzystwa poŜyczkowo- oszczędnościowe działające według zasad 

Raiffeisena.  

Drugą formą spółdzielni kredytowych w Królestwie stanowiły Towarzystwa 

Kredytowe powstające po 1889 r., w których większość członków stanowiła 

ludność wiejska. W spółdzielniach tych członkowie nie wnosili udziałów, 

kapitał powstawał z kredytów zaciągniętych w bankach, a celem ich 

działalności było głównie zaspakajanie potrzeb kredytowych wsi89. 

Przed rozpoczęciem I wojny światowej w 1913 r. na ziemiach 

polskich działało 5029 spółdzielni oszczędnościowo- poŜyczkowych, które 

zrzeszały 2131,7 tys. członków. Pierwsza wojna światowa przerwała 

działalność i dalszy rozwój SOP, powodując ogromne straty – zarówno 

finansowe, jak i osobowe. 

               Funkcje i zadania bankowości spółdzielczej w okresie 20-lecia 

międzywojennego nie ograniczały się jedynie do działalności bankowej. 

Obejmowały równieŜ liczne przedsięwzięcia na rzecz postępu oświatowego 

i cywilizacyjnego w swoich środowiskach.  W 1937 r. działało 3400 

polskich spółdzielni bankowych mających: 1061 tys. członków, 450 tys. 

wkładców, 148 mln zł. wkładów oszczędnościowych, 102 mln zł. funduszy 

własnych i 217 mln zł. udzielonych poŜyczek. Działalność spółdzielni 

                                                 
88 T. Orzeszko, Banki Spółdzielcze…, op. cit., s. 21.   
89 J. Stpiczyński: W. Potocki: Zarys historii  polskiej spółdzielczości bankowej w latach 1861-2006, 

Agencja Promocyjno-Wydawnicza „Agropress” , Warszawa 2008, s. 19.  
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oszczędnościowo- poŜyczkowych została  przerwana przez wybuch II 

wojny światowej90. 

Bankowość spółdzielcza w latach 1945-1990 

 W pierwszych latach po zakończeniu wojny zasadniczy wysiłek 

działaczy spółdzielczych skierowany był na reaktywowanie dawnych 

spółdzielni oszczędnościowo- poŜyczkowych oraz stworzenie nowych 

organizacji na podstawie przedwojennych zasad i statutów. Spółdzielnie 

oszczędnościowo- poŜyczkowe zrzeszone były w zorganizowanym w 1944 

r. w Lublinie Związku Rewizyjnym Spółdzielni RP, a ich centralami 

finansowymi były kolejno: Centralna Kasa Spółek Rolniczych i Bank 

Spółdzielczy „Społem”, a następnie utworzony w grudniu 1945r., w wyniku 

połączenia obu wymienionych central, Bank Gospodarstwa Spółdzielczego 

(BGS)91. 

Po wyborach w 1947 r. nastąpił upadek spółdzielczości. W 

scentralizowanej gospodarce socjalistycznej spółdzielczość kredytowa 

tracąc swoją samodzielność i toŜsamość została podporządkowana 

aparatowi państwowemu. W 1949 r. funkcjonowało 1327 SOP, które 

zrzeszały 617 tys. członków92.   

W 1950 r. minister Skarbu wydał zarządzenie o przekształceniu części  

spółdzielni oszczędnościowo- poŜyczkowych w Gminne Kasy Spółdzielcze 

(GKS). W wyniku realizacji tego dekretu utworzono 1256 GKS, zaś SOP 

powszechne (rzemieślnicze) uległy likwidacji. SOP pracownicze przekazane 

do Powszechnej Kasy Oszczędności, zostały w 1954 przekształcone w kasy 

                                                 
90 J. Piętka, Krótki zarys…, op. cit. 
91 J. Szambelańczyk, Bankowość spółdzielcza…, op. cit., s. 2. 
92 J. Stpiczyński, W. Potocki, Zarys historii…, op. cit., s. 29-30. 
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zapomogowo - poŜyczkowe. Podobny los spotkał Bank Gospodarstwa 

Spółdzielczego, który został przejęty przez Bank Rolny. 

Działalność gminnych kas spółdzielczych związana została z obsługą 

rolnictwa i drobnego rzemiosła. Stały się one jedynymi instytucjami 

bankowymi, zobowiązanymi do realizacji ówczesnej polityki rolnej, 

obsługującymi indywidualne gospodarstwa rolne.  

W latach 1950-1956 liczba Gminnych Kas Spółdzielczych nie uległa 

istotniejszym zmianom, zaś ich lokalizacja dostosowana była do 

zmniejszającego się podziału administracyjnego kraju93. 

Rok 1956 przyniósł znaczące zmiany w polityce państwa wobec rolnictwa, 

spowodowało to wzrost znaczenia spółdzielczości bankowej. W kwietniu 

1956 r. Prezydium Rządu nadało Gminnym Kasom Spółdzielczym nowy 

statut, którego celem było przywrócenie spółdzielczo- samorządowego 

charakteru spółdzielczości bankowej. W 1957 r. została powołana centrala 

organizacyjno- rewizyjna, tj. Związek Spółdzielni Oszczędnościowo- 

PoŜyczkowych, która od 1964 r. działała jako Centralny Związek 

Spółdzielni Oszczędnościowo - PoŜyczkowych. Następnie ustawa z 13 

kwietnia 1960 r. Prawo Bankowe określiła status Spółdzielni 

Oszczędnościowo - PoŜyczkowych i zakres ich działalności oraz uprawniła 

je do uŜywania nazwy „bank” z dodatkiem „spółdzielczy” lub „ludowy”. 

Przywrócenie samodzielności oraz samorządności spowodowało oŜywienie 

organów samorządowych i rozwój działalności w zakresie gromadzenia 

środków pienięŜnych przeznaczonych na działalność kredytową. 

UpowaŜnienie Banku Rolnego do przekazania spółdzielniom uprawnień w 

zakresie udzielania kredytów inwestycyjnych średnioterminowych 

                                                 
93 Ibidem, s. 31. 
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zapoczątkowało przekazywanie SOP wszystkich kredytów przeznaczonych 

dla indywidualnego rolnictwa, drobnego rzemiosła i handlu. 

W 1974 r. funkcjonowało 1658 samodzielnych SOP, które posiadały 3895  

placówek pomocniczych i zrzeszały 3474 tys. członków94.   

 Ustawa Prawo Bankowe z dn. 12 czerwca 1975 wprowadziła wiele 

daleko idących zmian strukturalnych w polskim systemie bankowym. W 

tym roku, w wyniku ustawowego połączenia Centralnego Związku 

Spółdzielni Oszczędnościowo- PoŜyczkowych oraz Banku Rolnego powstał 

państwowo- spółdzielczy Bank Gospodarki śywnościowej (BGś). Skarb 

Państwa miał w nim 54% udziałów, a Spółdzielnie Oszczędnościowo- 

PoŜyczkowe pozostałe 46% udziałów.  

Kolejne istotne zmiany przyniósł rok 1982. W dniu 26 lutego 1982 r. 

uchwalona została kolejna ustawa Prawo bankowe, a w dniu 16 września 

1982 ustawa Prawo spółdzielcze. Wymienione przepisy prawne 

uregulowały podstawowe zasady działania spółdzielczości bankowej, 

tworząc warunki do zwiększenia samodzielności działania95.    

Banki spółdzielcze w okresie transformacji systemowej 
Pierwszy etap przemian w okresie transformacji rozpoczęty w     

1989 r., charakteryzował się decentralizacją i zwiększeniem samodzielności 

banków spółdzielczych. JuŜ wtedy przed sektorem zarysowały się nowe 

problemy.  

Zgodnie z przepisami Ustawy o zmianach organizacji i działalności 

spółdzielczości z dnia 20 stycznia 1990 r., Bank Gospodarki śywnościowej 

został pozbawiony uprawnień centralnego związku spółdzielczego oraz 

centrali organizacyjnej i rewizyjnej wobec banków spółdzielczych. W takiej 

                                                 
94 Ibidem, s. 32-37. 
95 Ibidem, s. 38-42. 
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sytuacji prawnej 1576 banków spośród 1662 banków spółdzielczych 

działających w 1990 r. podpisało   umowy z BGś, który wykonywał 

wszystkie czynności bankowe i reprezentacyjne i nadzoru na mocy 

porozumienia z NBP96. Na początku tego okresu,  z uwagi na między 

innymi bardzo wysoką stopę inflacji i tym samym bardzo wysokie 

oprocentowanie kredytu97 dostęp do taniego kredytu stawał się bardzo 

utrudniony. Z kolei, ci przedsiębiorcy (w tym rolnicy), którzy zaciągnęli 

kredyty popadli w pułapkę kredytową98. Trudna sytuacja   ekonomiczna 

tych grup miała wpływ takŜe  na trudności finansowe i organizacyjne 

banków spółdzielczych oraz wyznaczała kierunki ich restrukturyzacji. Nie 

była to jednak jedyna przyczyna przemian. Z powodów politycznych Skarb 

Państwa nie chciał udzielić pomocy  bankom spółdzielczym zrzeszonym w 

trzech istniejących bankach poza Bankiem Gospodarki śywnościowej.  

Sytuacja finansowa banków spółdzielczych w tych zrzeszeniach nie była 

łatwa99, aczkolwiek lepsza niŜ w pozostałych i zbankrutowanym BGś. Na 

skutek prywatyzacji, braku doświadczenia a przede wszystkim 

makroekonomicznej polityki Państwa   w przedsiębiorstwach pojawiały się 

bardzo negatywne zjawiska, których  skutkiem  było bardzo wysokie 

zadłuŜenie i brak wypłacalności. Aby ograniczyć te skutki w 1992 r. 

                                                 
96 Banki spółdzielcze…, op. cit., s. 15. 
97 W I kwartale 1990r. stopa kredytu redyskontowego NBP wyniosła 49 % w stosunku kwartalnym. 
98 Przemilczana jest do tej pory kwestia bezprawnej zmiany stopy oprocentowania kredytów, bez 
zmian umów kredytowych. Nowe warunki narzucone przez ówczesny rząd i NBP doprowadziły do 
ruiny tysiące przedsiębiorstw. Spowodowały takŜe bardzo trudną sytuację wszystkich wiodących  
banków, w tym BGś, którego straty tylko w stosunku do pgr wyniosły ponad 20 mld ówczesnych 
złotych.  
99 W. Pawlak, Przewodnik udziałowca banku spółdzielczego, „Bank Spółdzielczy” 1994. 
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utworzono Fundusz Restrukturyzacji i OddłuŜenia Rolnictwa100. Spośród 

udzielonych przez Fundusz 18 tys. kredytów spłaconych w terminie było 

tylko 16%, co jest jednym z najniŜszych wskaźników zwrotności 

kredytów101. Nie rozwiązało to ani trudnej sytuacji sektora rolno-

spoŜywczego ani banków. W tej trudnej sytuacji ekonomicznej i politycznej 

banki spółdzielcze, które nie chciały dłuŜej współpracować z Bankiem 

Gospodarki śywnościowej, utworzyły trzy  (w latach 1990-1991) banki w 

formie spółek akcyjnych, a mianowicie: Gospodarczy Bank Wielkopolski w 

Poznaniu, Bank Unii Gospodarczej w Warszawie oraz Gospodarczy Bank 

Południowo - Zachodni we Wrocławiu. Banki te wykonywały w stosunku 

do banków zrzeszonych takie same czynności, jak BGś, w tym czynności 

kontrolne. W 1994 r. zrzeszały juŜ ok. 400 banków spółdzielczych, a BGś 

ponad 1200. Poza wymienionymi juŜ wyŜej  czynnościami, banki te 

przejęły na siebie wiele zadań w zakresie organizacji przepływów 

pienięŜnych, rozliczeń, informatyzacji, ujednolicenia procedur, szkoleń, 

obsługi prawnej, itd. Utworzono takŜe wewnętrzne fundusze pomocy jako 

rodzaj wzajemnego ubezpieczenia. Przy tworzeniu banków zrzeszających 

banki spółdzielcze uzyskały pomoc ze środków Funduszu Kapitałowego, 

będącego wspólnym przedsięwzięciem rządów Polski i Stanów 

Zjednoczonych. Pomoc polegała na finansowaniu zakupu kaŜdej drugiej 

akcji nowo powstałych banków zrzeszających102. Nie zapobiegło to jednak 

kryzysowi tego sektora. 

                                                 
100 Fundusz ten  został utworzony w wyniku okupacji budynku Ministerstwa Rolnictwa przez ZZ 
Samoobrona.  Z oddłuŜenia skorzystała w zasadzie tylko ta grupa. Na  bazie Funduszu powstała 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.  
101 J. Kulawik, Preferencje kredytowe w rolnictwie, „Bank Spółdzielczy” 1994, nr 10. 
102 Banki spółdzielcze…, op. cit., s. 15. 
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W 1994 r. ponad 300 banków spółdzielczych (na 1612 

działających) spełniało ustawowe warunki do ogłoszenia upadłości lub 

likwidacji. Ogółem od początku 1993 r. upadło 131 banków 

spółdzielczych103.  

   W 1994 r. zostały rozpoczęte intensywne prace zmierzające do 

restrukturyzacji sektora bankowości spółdzielczej. Było to moŜliwe poprzez 

wprowadzenie odpowiednich rozwiązań ustawowych. Podjęte z inicjatywy 

Narodowego Banku Polskiego prace w tym zakresie doprowadziły do 

uchwalenia 24 czerwca 1994 r. ustawy o restrukturyzacji banków 

spółdzielczych, Banku Gospodarki śywnościowej oraz o zmianie 

niektórych ustaw104.    Ustawa określiła zmiany organizacyjne zmierzające 

do utworzenia trójszczeblowej struktury spółdzielczości bankowej, przy 

wykorzystaniu doświadczeń spółdzielczości bankowej z innych krajów 

Europy, a zwłaszcza banków Credit Agricole we Francji oraz Raiffeisena w 

Austrii105. 

Ustawa umoŜliwiła uzyskanie przez BGś i banki spółdzielcze 

pomocy finansowej Państwa m. in. w formie obligacji restrukturyzacyjnych 

na restrukturyzację wierzytelności trudnych BGś i banków spółdzielczych 

zrzeszonych w bankach regionalnych. Istotny wpływ na poprawę 

bezpieczeństwa funkcjonowania banków spółdzielczych miało równieŜ 

utworzenie na mocy ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. Bankowego Funduszu 

Gwarancyjnego (BFG)106. 

                                                 
103 Banki spółdzielcze…, op. cit., s. 18. 
104  W istocie ustawa została przygotowana przez  doradców BGś S.A., w tym W.Pawlaka z Credit  
Agricole, stąd teŜ nawiązanie ustawy to struktury francuskiej. NaleŜy dodać, iŜ podobna ustawę 
przygotował w tym czasie KZBS, jednakŜe jego wersja nie została przyjęta przez Sejm. 
105 W. Pawlak, Restrukturyzacja BGś S.A. i banków spółdzielczych, Poznań, 1998. 
106 J. Stpiczyński: W. Potocki: Zarys historii…, op. cit., s. 68.   
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Zgodnie z przepisami ustawy z 24 czerwca 1994 r., podstawę 

trójszczeblowej struktury organizacyjnej bankowości spółdzielczej 

stanowiły banki spółdzielcze, które zostały zobligowane do zrzeszenia się 

we właściwym terytorialnie banku regionalnym.  

Drugi szczebel struktury organizacyjnej stanowiło dziewięć 

banków regionalnych w formie spółek akcyjnych, utworzonych przez banki 

spółdzielcze z częściowym udziałem majątku BGś S.A. Ustawa określiła, 

Ŝe siedzibami tych banków będą: Bydgoszcz, Koszalin, Kraków, Lublin, 

Olsztyn, Poznań, Rzeszów, Warszawa i Wrocław oraz stworzyła moŜliwość 

uzyskania statusu banku regionalnego przez GBW S.A., BUG S.A., GBP-Z 

S.A. Do podstawowych zadań banków regionalnych naleŜały działania na 

rzecz i w interesie banków spółdzielczych. Mogły one wykonywać 

czynności bankowe określone w prawie bankowym, w zakresie ustalonym 

decyzją Prezesa NBP, a ponadto szereg innych czynności na rzecz 

zrzeszonych w nich banków spółdzielczych, a zwłaszcza restrukturyzację 

wierzytelności trudnych banków spółdzielczych przy wykorzystaniu 

obligacji Skarbu Państwa.  

Trzeci trzon struktury stanowił Bank Gospodarki śywnościowej 

S.A., który z mocy ustawy pełnił funkcję banku krajowego wobec banków 

regionalnych i zrzeszonych w nich banków spółdzielczych. 

Aby pomóc bankom spółdzielczym pokonać nagromadzone do 

1994 r. trudności, Państwo  zastosowało wiele instrumentów. Były to: 

zwolnienia podatkowe, obligacje restrukturyzacyjne,  niskooprocentowane 

kredyty NBP oraz w postaci zwolnień z obowiązku odprowadzania i 

utrzymywania rezerwy obowiązkowej, a takŜe zaangaŜowanie środków 

                                                                                                                            
 



 111

Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Restrukturyzacja sektora 

bankowego odbyła się przy wysokim uŜyciu środków publicznych, dane 

szacunkowe wskazują, Ŝe było to 3,7 mld zł. 

Dzięki tym  zabiegom sytuacja banków spółdzielczych zaczęła się 

poprawiać.  W sumie jednak, nie zrealizowano podstawowego celu 

ustawowego jakim było utworzenie jednolitego systemu banków 

spółdzielczych wraz z bankiem krajowym.   

 GBP-Z S.A. banki spółdzielcze nie mogły korzystać ze wszystkich 

środków pomocowych. Zakres terytorialny banków naleŜących do BUG 

S.A. i GBP-Z S.A. pokrywał się z terytorium działania banków zrzeszonych 

w jednym z dziewięciu banków regionalnych, a to powodowało 

konkurencję między nimi, której z załoŜenia miało nie być, bo obowiązywał 

ustawowy zakaz prowadzenia działań konkurencyjnych. RównieŜ BGś S.A. 

był zbyt słabym bankiem, by mógł efektywnie wypełniać funkcję banku 

krajowego107. 

Ze względu na powszechną świadomość niedoskonałości ustawy o 

restrukturyzacji i jej nieadekwatność do sytuacji sektora banków 

spółdzielczych podjęto prace nad stworzeniem i uchwaleniem nowego aktu 

normatywnego, kompleksowo regulującego funkcjonowanie sektora. 

 W wyniku tych prac 7 grudnia 2000 r. została uchwalona ustawa o 

funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach 

zrzeszających, która na nowo określiła kierunki przekształceń bankowego 

sektora spółdzielczego.  

W porównaniu z ustawą o restrukturyzacji znacznie rozszerzono zakres 

uprawnień banków spółdzielczych. Niepowodzenie koncepcji budowy 

                                                 
107 A. Szelągowska, Instytucje rynku…, op. cit., s. 167-168. 
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jednolitej, trójszczeblowej struktury bankowości spółdzielczej sprawiło, Ŝe 

nowa ustawa wprowadziła model dwuszczeblowy, umoŜliwiając 

jednocześnie łączenie się banków zrzeszających banki spółdzielcze. 

Dodatkowo, ustawa przewidywała podwyŜszone wymogi kapitałowe dla 

banków spółdzielczych i zrzeszających, co miało prowadzić do 

przyspieszenia procesu ich łączenia się. Nowa ustawa pozwalała bankom na 

większą swobodę kształtowania zasad funkcjonowania zrzeszeń 

spółdzielczych. Pozycja banków spółdzielczych w relacjach z bankami 

zrzeszającymi wzmocniła się. Wynikało to z zasady swobody wyboru i 

miało zapewnić wzrost efektywności działania banków zrzeszających, 

dotychczas odbieranych przez banki spółdzielcze jako źródło kosztów, 

pokrywanych właśnie przez banki spółdzielcze.   

 Głównym zadaniem banków zrzeszających stało się zapewnienie 

bezpieczeństwa funkcjonowania zrzeszonych banków spółdzielczych, 

wspieranie ich działalności komercyjnej oraz stwarzanie warunków do 

racjonalizacji kosztów operacyjnych. Ustawa regulowała jedynie kwestie 

generalne, zaś rozwiązania szczegółowe miały być zawarte w pakietach 

umów zrzeszeniowych, które wymagały zatwierdzenia przez Komisję 

Nadzoru Bankowego. Ustawa stwarzała takŜe moŜliwości konsolidacji 

organizacyjnej całego sektora spółdzielczości bankowej oraz przejęcia 

kontroli właścicielskiej nad BGś SA przez banki spółdzielcze, poprzez jego 

uspółdzielczenie. Stwarzało to szansę utworzenia jednolitej spółdzielczej 

grupy bankowej i usytuowanie BGś SA w sektorze spółdzielczym108. 

                                                 
108 J. Stpiczyński, W. Potocki, Zarys historii…, op. cit., s. 84. 
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 W wyniku połączeń i przejęć od 2002 r. w Polsce funkcjonują trzy 

zrzeszenia banków spółdzielczych109. NaleŜą do nich110: Spółdzielcza Grupa 

Bankowa (152 banki spółdzielcze), Bank Polskiej Spółdzielczości SA, (351 

banków spółdzielczych) oraz Mazowiecki Bank Regionalny S.A. (80 

banków spółdzielczych). 

Rola banków spółdzielczych w polskim sektorze bankowym 

i obsłudze wsi 

Lata 1990-2007 to okres, w którym sektor banków spółdzielczych 

podlegał gruntownej transformacji. Towarzyszyły mu rewolucyjne wręcz 

zmiany organizacyjne i regulacyjne. Po gwałtownym oŜywianiu na 

początku transformacji systemowej banki spółdzielcze przezwycięŜały 

kryzys systemowy. Liczba banków zmniejszyła się niemal o 2/3, ale sektor 

spółdzielczy odzyskuje utraconą pozycję rynkową. Banki spółdzielcze  

zaczęły poprawiać swoją sytuację ekonomiczno-finansową111. Tylko w 

okresie 2001-2007 ich udział w sumie bilansowej systemu bankowego 

zwiększył się z 4,6 do 6,2%, depozytach ludności z 5,6 do 8,8%,  zadłuŜeniu 

ludności z 5,8 – 6,6%. Wzrosła takŜe liczba placówek z  2878 do 4010 oraz 

zatrudnienie z 26,4 do 30,1.tys. osób.   

 Z danych  tych  wynika, Ŝe w latach 2001-2007 wzrastał  udział 

sumy bilansowej banków spółdzielczych w sumie finansowej sektora 

bankowego. Rosła zatem jego rola w tym systemie. Jednocześnie 

wzrastało112 zaangaŜowanie banków spółdzielczych w działalność 

                                                 
109 A. Szelągowska, Instytucje rynku…, op. cit., s. 169. 
110 Banki spółdzielcze…, op. cit., s. 34. 
111 J. Szambelańczyk, Bankowość spółdzielcza…, op. cit., s. 17. 
112 Z wyjątkiem lat 2005-2007, co tłumaczy się absorpcją dopłat bezpośrednich przez rolnictwo, która 
zwiększyła bazę depozytową banków spółdzielczych, ale z drugiej strony sprawiła, iŜ rolnicy 
ograniczyli popyt na kredyt. 
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depozytowo-kredytową mierzone udziałem depozytów i kredytów113 

banków spółdzielczych dla ludności w całości depozytów i kredytów 

sektora bankowego. W wielu gminach banki te są jedynymi instytucjami 

świadczącymi usługi finansowe. Jest to waŜne zwłaszcza  w korzystaniu ze 

środków Unii Europejskiej, które muszą być transferowane na konta 

bankowe ludności. Obok wzrostu udziału banków spółdzielczych w 

podstawowych wielkościach bilansowych, o coraz lepszej sytuacji tych 

instytucji świadczy spadek liczby banków o niskim współczynniku 

wypłacalności114. Wzrost liczby placówek i zatrudnienia w bankach 

spółdzielczych świadczy o systematycznym rozwoju ich działalności. 

Wyniki banków spółdzielczych wskazują na sukcesywny proces ich sanacji 

i odbudowy pozycji w sektorze bankowym, ale takŜe na ich przewagę nad 

bankami komercyjnymi w zakresie efektywności i rentowności począwszy 

od schyłku lat 90 tych. Sektor ten jest interesującym partnerem dla swoich 

klientów, w tym dla samorządów lokalnych.  

Bankowość  spółdzielcza w województwie mazowieckim 
 
Obecna sytuacja województwa mazowieckiego jeśli chodzi o bankowość 

spółdzielczą jest wyjątkowa. Sytuacja ta wynika co najmniej z dwóch 

faktów a mianowicie: 

1. lokalizacji  banków zrzeszających, 

2. bazy kształcenia kadr bankowych. 

Jeśli chodzi o pierwszą kwestię to sytuacja jest tu jednoznaczna.  Banki 

spółdzielcze mają zdecydowanie wyŜszą przewagę nad bankami 

                                                 
113 Do 2007r. zadłuŜenie ludności i podmiotów gospodarczych w bankach spółdzielczych ( ponad 15 
mld zł) 
114 A. Szelągowska, Instytucje rynku…, op. cit., s. 177. 
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komercyjnymi w udzielaniu kredytów. Do końca 2007 r. udzieliły one 

bowiem kredytów  na blisko 12 mld zł, w tym preferencyjnych, a więc o 

obniŜonej stopie oprocentowania na ponad 9 mld zł. W tym samym okresie  

relacje te w bankach komercyjnych  wyniosły one odpowiednio:  6,1 i 5,7 

mld zł. Blisko 96% z tego zadłuŜenia  w bankach spółdzielczych stanowiły 

kredyty dla ludności a tylko 4% dla przedsiębiorstw115. W bankach 

komercyjnych te ostatnie relacje są znacznie korzystniejsze dla 

przedsiębiorstw, którym udzielono ok. 1/5 kwoty takich kredytów. 

Województwo Mazowieckim zlokalizowane są dwa na trzy banki 

zrzeszające a mianowicie: Bank Polskiej Spółdzielczości oraz Mazowiecki 

Bank Regionalny. W skład tego pierwszego wchodzi  m.in. najstarszy bank 

regionalny a mianowicie Bank Unii Gospodarczej S.A. Historie tworzenia 

tych banków opisaliśmy we wcześniejszych partiach opracowania. 

NajwaŜniejsze jest to, iŜ banki te świadczą wszystkie usługi  bankowe 

zarówno dla ludności wiejskiej jak i dla banków w nich zrzeszonych.  Z 

pewnością Bank Polskiej Spółdzielczości ma znaczne perspektywy rozwoju. 

Trzeba bowiem pamiętać, Ŝe proces konsolidacji sektora bankowego ciągle 

trwa. 

Jeśli chodzi o  drugą kwestię,  a mianowicie o bazę kształcenia kadr 

bankowych dla banków spółdzielczych to województwo mazowieckie, ze 

stolica kraju nie ma pod tym względem konkurencji. NajwaŜniejszymi 

ośrodkami kształcenia takich kadr są  (w kolejności waŜności): 

Akademia Finansów (dawna WyŜsza Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości), 

która przez wiele lat prowadziła  kształcenie dla pracowników Banku Unii 

Gospodarczej i jego akcjonariuszy. Szkoła ta nadal  świadczy takie usługi 

                                                 
115 Synteza raportu o sytuacji sektora bankowego w 2007 r. KNF, Warszawa 2008. 
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zarówno w zakresie podstawowym, podyplomowym jak i doktorskim116.  

Jest jedyną  szkołą specjalizującą się w tym zakresie. W zakresie 

bankowości ogólnej kształcą następujące ośrodki: Szkoła Główna 

Handlowa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, jak równieŜ  

Uniwersytet Warszawski i wiele innych szkół prywatnych. 
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Streszczenie 
Banki spółdzielcze w Polsce po okresie burzliwych przemian w 

pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych i pod koniec ubiegłego stulecia 
znalazły ugruntowaną pozycję w polskim systemie bankowym. Udział 
banków spółdzielczych w wybranych wielkościach sektora bankowego w 
latach 1994-2007 wzrósł z nieco ponad 4% do ponad 7%, jeśli chodzi np. o 
kredytowanie podmiotów niefinansowych. Banki te są podstawową 
instytucją finansującą obszary wiejskie. Są teŜ waŜnym miejscem 
zatrudnienia dla prawie 30 tys. ludzi, w tym absolwentów kierunków 
ekonomicznych.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
116 Autor artykułu był w 2007r. kierownikiem Studium Podyplomowego dla banków spółdzielczych, 
a wykładowcami są tu m.in. b. prezesi BGś, BUG i Dyrektor Generalny  KZBS. 
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Nowe Publiczne Zarządzanie – budŜet zadaniowy w Polsce 

 
 

Wstęp 
  

Po roku 1989 zmieniło się w Polsce podejście do gospodarowania 

środkami publicznymi. Władze centralne przekazały wiele obowiązków 

jednostkom samorządu terytorialnego, przeprowadzając równolegle 

„decentralizację” finansów publicznych. BudŜet państwa, jak i budŜety 

lokalne, traktowane są jako instrument finansowania działalności władz 

publicznych, które świadczą na rzecz swych obywateli określone usługi w 

zaleŜności od ich kompetencji. Wzrost nakładów na waŜne społecznie 

dziedziny uwaŜany jest jako naturalny proces, który wraz z rozwojem 

społecznym i gospodarczym kraju jest nieunikniony. Jedną z 

najwaŜniejszych przyczyn wzrastającego popytu na publiczne środki 

pienięŜne jest ich niska efektywność wydatkowania. Państwa, które 

znacznie poprawiły sprawność gospodarowania finansami przez ich władze 

publiczne, dokonały tego za sprawą odchodzenia od biurokratycznego 

modelu administracji publicznej na rzecz zastąpienia go modelem 

menadŜerskiego zarządzania publicznymi środkami pienięŜnymi. To nowe 

podejście do systemu zarządzania w administracji publicznej nazywane jest 
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koncepcją "Nowego Publicznego Zarządzania " (New Public Management). 

Koncepcja ta polega głównie na określeniu wieloletnich celów, 

beneficjentów oraz mierzalnych efektów potencjalnego przedsięwzięcia. 

Osiągnięciu  tych zamierzeń słuŜy nowe podejście do systemu budŜetowego 

polegające na opracowywaniu i realizacji budŜetu zadaniowego. 

Celem artykułu jest zaprezentowanie: podstaw prawnych budŜetu 

zadaniowego w Polsce, etapów jego wdraŜania oraz metodologii. 

Podkreślono takŜe rolę uczelni w przygotowywaniu kadr do opracowania 

budŜetów zadaniowych w jednostkach sektora publicznego. 

Podstawy prawne budŜetu zadaniowego w Polsce  

i jego etapy wdraŜania 

ZałoŜenia nowego budŜetowania ujęte są w Krajowym Programie 

Reform oraz Programie Konwergencji. Podstawy i główne załoŜenia 

budŜetu zadaniowego znajdują się w kilku źródłach prawa. Podwaliny i 

umocowania prawne znajdujemy w Ustawie z 30.VI.2005 r. o finansach 

publicznych117. W art.35 ust.3 pkt.1 tej ustawy czytamy: "Wydatki 

publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z 

zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych 

nakładów". Następnie znajdujemy instruktaŜ do noty budŜetowej w 

nowelizacji ustawy o finansach publicznych z 8.XII.2006 r. Art. 124 tej 

noweli zawiera zapis "do projektu ustawy budŜetowej dołącza się 

uzasadnienie zawierające w szczególności zestawienie zadań w ramach 

planowanych kwot wydatków, wraz z opisem celów przedmiotowych 

zadań, mierników wykonania oraz przewidywanych wieloletnich kosztów 

                                                 
117 Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 119 ze zm. 
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finansowych związanych z ich realizacją. Z kolei w art.158 w pkt.3 tego 

samego aktu prawnego istnieje zapis: "sprawozdanie z wykonania ustawy 

budŜetowej powinno zawierać informacje o wykonaniu zadań w ramach 

planowanych kwot wydatków wraz z opisem celów przedmiotowych zadań 

i mierników oraz przewidywanych wieloletnich kosztów finansowych 

związanych z ich realizacją, a takŜe o wydatkach poniesionych na ich 

realizację". 

WdraŜanie budŜetu zadaniowego w Polsce zainicjowano w 2008 

roku. W latach 2008-2009 będzie to pilotaŜ dla budŜetu zadaniowego. 

BudŜet zadaniowy w tych latach będzie pełnił rolę tzw. "budŜetu cienia" dla 

budŜetu tradycyjnego. W kolejnych latach 2009-2010 budŜet zadaniowy i 

budŜet w formie tradycyjnej będą funkcjonowały równolegle. W 2011 roku 

nastąpi przejście na budŜetowanie jedynie w ujęciu zadaniowym. W latach 

2011-2012 budŜet zadaniowy będzie funkcjonował takŜe we wszystkich 

jednostkach samorządu terytorialnego. 

Istota metodologii budŜetu zadaniowego 
BudŜet zadaniowy to zarządzanie środkami publicznymi poprzez 

cele odpowiednio skonkretyzowane i zhierarchizowane na rzecz osiągnięcia 

określonych rezultatów mierzonych za pomocą ustalonego systemu 

mierników. Istotą budŜetu zadaniowego jest przede wszystkim zwiększanie 

efektywności wydatkowania środków publicznych. BudŜet zadaniowy daje 

takie moŜliwości poniewaŜ: 

1. Eliminuje dublujące się cele poszczególnych resortów. 

2. Daje moŜliwość niefinansowania celów juŜ zrealizowanych. 

3. Zwiększa jawność i przejrzystość budŜetu państwa i budŜetów 

jednostek samorządu  terytorialnego. 
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4. Ułatwia kontrolę wydatkowania środków oraz osiąganych efektów. 

5. UmoŜliwia finansowanie zadań w okresie wieloletnim. 

6. Daje moŜliwość wyboru rangi poszczególnych celów i wyboru tych, 

które najlepiej słuŜą wzrostowi gospodarczemu. 

7. Zobowiązuje nowe, wybrane w kolejnych wyborach władze 

publiczne do kontynuacji  i stabilizacji polityki prorozwojowej. 

8. Zapewnia spójność między planowaniem strategicznym, a 

podejmowanymi działaniami operacyjnymi. 

9. Daje moŜliwość globalnego podejścia do zadań  i środków 

publicznych. 

10. Daje moŜliwość poszczególnym gestorom środków publicznych  

(resortom,  wojewodom)   prowadzenia własnej strategii zarządzania 

publicznymi środkami  poprzez opracowywanie planów 

operacyjnych,  w których określone są działania. 

Konstrukcja budŜetu zadaniowego oparta jest na układzie 

czteroszczeblowym i składa się z: części, zadań, podzadań, działań. 

Zadaniem jest zespół działań i przedsięwzięć finansowanych z budŜetu 

jednostki samorządu terytorialnego państwa lub innych źródeł o charakterze 

publicznym, którego celem jest osiągnięcie określonego mierzalnego efektu. 

Efekt moŜe mieć charakter ilościowy lub jakościowy. Stąd bardzo waŜną 

kwestią jest określenie mierników umoŜliwiających ocenę stopnia realizacji 

zadania. Dla kaŜdego zadania powinny zostać określone: 

- cele, które planuje się osiągnąć w wyniku jego realizacji; 

- mierniki określające stopień realizacji celów; 

- wydatki planowane na dany rok budŜetowy i dwa kolejne lata; 
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- źródła finansowania planowanych wydatków (budŜet państwa, 

rezerwy celowe, państwowe fundusze celowe, środki pochodzące z 

innych źródeł), 

- jednostki realizujące zadanie.  

BudŜetowanie zadaniowe jest próbą przeniesienia praktyk 

planowania i budŜetowania finansowego sektora przedsiębiorstw na grunt 

wydatków publicznych. Istota budŜetu zadaniowego to przede wszystkim 

zwiększenie efektywności wydatkowania środków publicznych, ale równieŜ 

zmiana podejścia do instrumentu finansowego jakim jest budŜet. BudŜet 

tradycyjny jest traktowany jako narzędzie administrowania środkami 

publicznymi i daje stosunkowo małe moŜliwości swoim dysponentom. 

Struktura tradycyjnego budŜetu państwa zbudowana jest w oparciu o 

podział na części, działy oraz rozdziały. Rozliczenia wszelkich środków 

finansowych, które zostały przypisane poszczególnym jego kategoriom, 

następują po upływie roku. W związku z tym ze strony państwa nie 

podlegają one szczegółowej kontroli oraz weryfikacji na poszczególnych 

etapach realizowanych zadań. Za budŜet zrealizowany uwaŜa się taki, w 

którym wszelkie przypisane mu środki zostały w całości wydane.  

W obecnym kształcie ustawy budŜetowej jeden minister moŜe 

odpowiadać za kilka części budŜetowych i trudno jest ustalić 

odpowiedzialność za realizowane cele polityki rządu lub efektywność 

wdraŜanych zadań. Charakter przedmiotowo-podmiotowy klasyfikacji 

budŜetowej sprawia, Ŝe aby oszacować koszt zadania, trzeba dodać 

odpowiednie wydatki z kilku rozdziałów i działów. Dodatkowo, jeśli 

dysponent uzna w trakcie realizacji swoich ustawowych zadań, iŜ dany 

program jest mało skuteczny, z obawy na utratę zaoszczędzonych środków, 
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nie przesuwa ich na lata kolejne. Dysponent środków publicznych ma 

równieŜ utrudnione zadanie przy przesuwaniu tych środków na inne 

programy. W zadaniowym planie wydatków będzie moŜna łatwo obliczyć, 

jaką kwotą całkowitą dysponuje poszczególny urząd, jakie realizuje zadania 

oraz jakie są źródła finansowania tych zadań. W nowym budŜecie, oprócz 

całkowitych kosztów zadania i źródeł ich finansowania, znajdują się 

równieŜ mierniki, pozwalające określić stopień realizacji określonych 

celów. BudŜet w układzie zadaniowym ujmuje wydatki publiczne w 

wieloletnim planie budŜetowym z wyznaczonym okresem rocznego limitu. 

Wszystkie realizowane zadania i programy są poddawane permanentnej 

ocenie, zarówno w trakcie ich trwania, jak i po zakończeniu. 

BudŜet zadaniowy jest narzędziem wzrostu jakości zarządzania 

środkami publicznymi, a w szczególności: 

- eliminuje dublujące się cele poszczególnych resortów, 

- daje moŜliwość szybszego zakończenia finansowania celów juŜ 

osiągniętych, 

- zwiększa jawność i przejrzystość budŜetu państwa, 

- ułatwia kontrolę wydatkowania środków oraz osiąganych efektów, 

- dostarcza informacji o wskaźnikach ekonomicznych poszczególnych 

usług    finansowanych z budŜetu, 

- wymaga więcej pracy przy staranniejszym planowaniu, ale 

przyczynia się do  znacznie efektywniejszego wydawania pieniędzy, 

- daje moŜliwość określenia rangi poszczególnych celów i wyboru 

tych, które najlepiej  słuŜą wzrostowi gospodarczemu, 

- zobowiązuje nowe, wybrane w kolejnych wyborach władze 

publiczne, do  kontynuacji i stabilizacji polityki prorozwojowej, 
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- realizuje zapis art. 35 ust. 3, ustawy zgodnie z którym „wydatki 

publiczne winny  być dokonywane w sposób celowy i oszczędny z  

zachowaniem zasady najlepszych  efektów z danych nakładów”, 

- daje moŜliwość globalnego, a nie resortowego podejścia do zadań i 

środków   publicznych. 

Wizualny układ budŜetu zadaniowego i jego uproszczoną strukturę 

przedstawia tabela 1.  

Tabela 1.  Struktura budŜetu zadaniowego. 
 Cel Wydatki Miernik Stan na 

rok 2007 
PW 

Plan na rok Jednostka 
realizująca 2008 2009 2010 

Część.... ---- ---- ---- ----    ---- 
Zadanie 1 ---- ---- ---- ----    ---- 
Podzadanie 1 ---- ---- ---- ----    ---- 
Podzadanie n         
Zadanie 2 ---- ---- ---- ----    ---- 
Podzadanie 1 ---- ---- ---- ----    ---- 
Podzadanie n         
...         
Zadanie: 
Tworzenie i  
Koordynacja 
polityki  

        

Podzadanie 1         
Podzadanie 2         
Podzadanie 3        ---- 
Suma  X   zł.       

Źródło: opracowanie własne. 

 
Część budŜetu zadaniowego to pierwszy poziom klasyfikacji 

budŜetowej określa obszar gospodarki narodowej. Zadania według 

rozporządzenia Ministra Finansów tworzą główną jednostkę klasyfikacji 

budŜetowej i grupują wydatki według celów. Powinny być identyfikowane 

za pomocą niepowtarzalnej nazwy. NiŜszym stopniem klasyfikacji, 

posiadającym charakter operacyjny, są podzadania. Do podzadań przypisuje 

się wydatki słuŜące do realizacji celów zadania, w ramach którego 

podzadania te zostały zdefiniowane. Na poziomie podzadań wyszczególnia 
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się rozróŜnienie typów wydatków ze względu na ich treść ekonomiczną. 

Podzadanie jest najniŜszym szczeblem klasyfikacji zadaniowej ujmowanym 

w budŜecie państwa. W celu uniknięcia nadmiernej szczegółowości i 

zapewnienia odpowiedniej przejrzystości budŜetu zadaniowego, ostatnim 

szczeblem klasyfikacji budŜetowej są działania, które obejmują wszystkie 

najwaŜniejsze elementy procesu osiągania celów podzadania. W 

odróŜnieniu od innych szczebli klasyfikacji zadaniowej, działania nie będą 

ujmowane w budŜecie państwa i będą określane przez poszczególnych 

dysponentów we własnym zakresie. 

Podczas formułowania celów naleŜy mieć na uwadze: 

-  jakość realizowanych zadań, 

-  ilość dostarczanych produktów, 

-  stopień wykonania zadań, 

-  terminowość wykonania zadań, 

- efektywność. 

Istotnym elementem budŜetu zadaniowego jest moŜliwość oceny 

stopnia osiągnięcia załoŜonych celów przy pomocy ustalonego systemu 

mierników. Sformułowanie mierników adekwatnych do zadań, 

skoncentrowanych na kluczowych działaniach moŜe często wskazać 

nieskuteczność celów i uwypuklać konieczność zmian (ustaw, 

rozporządzeń, itp.). Zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej, wszystkie 

mierniki wykorzystywane w procesie ewaluacji muszą posiadać cechy 

wyznaczone przez normy międzynarodowe, czyli muszą być: 

1. Adekwatne — ściśle powiązane z celami zadania i podzadania; 

muszą one  odzwierciedlać podstawowy cel, któremu realizacja 

zadania będzie słuŜyć. 
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2. Akceptowane przez jednostki, realizujące dane zadanie. 

3. Wiarygodne, a takŜe łatwe do zrozumienia dla osób nie 

posiadających szczegółowej   znajomości tematu. 

4. Łatwe do monitorowania tzn. precyzyjne, proste w konstrukcji oraz    

moŜliwe do  policzenia. 

 Metodyka budŜetu zadaniowego zwraca uwagę na: 

1. Bezpośredniość — wskaźnik powinien być tak zbudowany by   

dokładnie oddawał   realizację celu. 

2. Obiektywność — oznacza w tym wypadku taki wskaźnik, przy  

ocenie którego nie  powstaje dwuznaczność co jest mierzone. 

3. Charakter ilościowy — o ile jest to moŜliwe, wskaźniki ilościowe 

niekoniecznie  muszą być lepsze od jakościowych, ale ich duŜą 

zaletą jest fakt, Ŝe znacznie łatwiejsza jest ich interpretacja. 

4. Praktyczność — wskaźnik jest praktyczny, jeśli dane moŜna 

pozyskać w odpowiednim terminie i przy umiarkowanych kosztach. 

Czasami wymaga się by dane pojawiały się cyklicznie przed ocena 

końcową i wtedy bardzo waŜne jest  dostarczanie danych w 

odpowiednim czasie. 

5. Niezawodność — ostatecznym kryterium doboru wskaźników 

powinno być to, czy wskaźnik dostarcza dane odpowiedniej jakości, 

na podstawie których moŜna podejmować waŜne decyzje. Jakość ta 

powinna być dostosowana do wymagań   decydentów. 

Mierniki powinny unikać stwarzania negatywnych bodźców, to 

znaczy nie zachęcać do niepoŜądanego lub marnotrawnego działania, być 

łatwo weryfikowalne oraz poparte wyraźną dokumentacją, potwierdzającą 

zasadność procesów generujących dany miernik. Dobrane mierniki powinny 
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być porównywalne z przeszłymi okresami lub z innymi podobnymi 

miernikami. Stosowanie mierników ilości i jakości usług publicznych, aby 

mogło aktywizować zmiany, zadania stawiane poszczególnym jednostkom 

powinny spełniać następujące warunki: 

- być niezbyt liczne, zawierać wyraźnie oczekiwane i przejrzyste 

podstawy do oceny   postępów; 

- skłaniać jednostkę do wprowadzenia takich zmian w zasadach jej 

funkcjonowania,  które będą warunkować osiągnięcie postawionych 

celów; 

- być efektem wspólnych ustaleń wewnątrz jednostki oraz z organami 

(jednostkami)   nadrzędnymi; 

- podlegać monitorowaniu i zewnętrznej kontroli wykonania. 

Rola uczelni w przygotowywaniu kadr opracowujących  
budŜety zadaniowe 

Ze względu na przyjęte harmonogramy wdroŜeń budŜetu 

zadaniowego oraz ze względu na jego odmienny charakter w porównaniu  z 

budŜetem tradycyjnym istnieje pilna potrzeba by w treściach kształcenia 

akademickiego na kierunkach ekonomicznych studenci mieli moŜliwość 

zapoznania się z konstrukcją i metodologią tworzenia budŜetu zadaniowego. 

Część absolwentów uzyskujących dyplom ekonomisty będzie aplikować o 

posady w sektorze publicznym i tam właśnie pracodawcy będą oczekiwali 

wiedzy i umiejętności z tego zakresu. Pracodawcy oceniają uczelnie po tym 

jakich absolwentów promują na rynek pracy. Jednym z wyznaczników 

przydatności absolwenta do zawodu jest takŜe wykształcona w czasie 

studiów postawa „śledzenia” zmian legislacyjnych w układzie branŜowym. 

WdraŜanie budŜetu zadaniowego jest takim właśnie przykładem zwrotnego 
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punktu legislacyjnego w edukacji ekonomistów specjalizujących się w 

problematyce finansów publicznych.  

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie stara się 

wyjść naprzeciw oczekiwaniom pracodawców przygotowując kadry na 

Wydziale Nauk Ekonomicznych takŜe w zakresie konstrukcji wdraŜania 

budŜetu zadaniowego. Uwzględniając fakt, iŜ w budŜecie zadaniowym na 

rok 2008 juŜ ujęto 136 743 944 tys. zł. wydatków budŜetu państwa, co 

stanowi 44% wydatków budŜetu, a w kolejnych latach coraz większe kwoty 

z coraz liczniejszych podmiotów będą podlegały tej procedurze nowego 

budŜetowania, studenci SGGW są przygotowywani do uczestnictwa w tych 

zmianach. Nauka w tym zakresie jest moŜliwa dzięki: 

- zatrudnianiu kadry naukowej, której dorobek naukowy został 

doceniony i wykorzystany w pracach eksperckich dotyczących 

przygotowania administracji rządowej do opracowania budŜetów 

zadaniowych w 2008 roku; 

- zaoferowaniu studentom zajęć dydaktycznych, które poszerzają 

wiedzę dotyczącą konstrukcji budŜetu zadaniowego.  

Szczególnie uzasadnione będzie przygotowanie przez uczelnie 

odpowiedniej liczby kadr w zakresie konstrukcji budŜetu zadaniowego w 

jednostkach samorządu terytorialnego. W latach 2011-2012 budŜet 

zadaniowy będzie funkcjonował jako obligatoryjny we wszystkich 

jednostkach samorządu terytorialnego. SGGW juŜ stara się przygotować 

kadrę wyprzedzając moment wzmoŜonego zapotrzebowania na specjalistów 

z tego zakresu zwłaszcza z samorządów w gminach wiejskich. 

Wnioski 

1. Począwszy od 2008 r. budŜet zadaniowy w Polsce jest faktem. 
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2. Kolejna ekipa rządowa zamierza kontynuować jego wdraŜanie. 

3. BudŜet zadaniowy przez swoją istotę ułatwia powiązanie wydatków 

publicznych z  celami i zadaniami. 

4. BudŜet zadaniowy umoŜliwia zarządzanie wydatkami publicznymi 

w celu zwiększenia efektywności wykorzystania środków 

publicznych. 

5. BudŜet zadaniowy w swojej konstrukcji posiada zadanie pt.:             

"Tworzenie i koordynacja polityki". Dotyczy ono zarządzania, 

kontroli, nadzoru i obsługi administracyjnej budŜetu. Im więcej 

środków finansowych pochłania to zadanie tym trudniej ocenić 

efekty wydatkowania pieniędzy publicznych. Jest to pewnym 

mankamentem budŜetu zadaniowego. Mimo tego budŜet zadaniowy 

ma przewagę nad budŜetem tradycyjnym. Pozwala między innymi 

szybciej reagować na zmieniające się warunki makroekonomiczne. 

Jest to szczególnie waŜne obecnie w warunkach kryzysu 

finansowego i gospodarczego. 
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modele. Difin, Warszawa 2007 
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Owsiak S.: BudŜet władz lokalnych. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002 
Podstawka M., Dynowska J., Góralski P., Rudowicz E.: Przygotowanie Administracji Rządowej do 
sporządzania zadaniowego planu wydatków na rok 2008. Materiały szkoleniowe. Kancelaria Prezesa 
Rady Ministrów, Warszawa 2007 
 

Sreszczenie 

Jedną z najwaŜniejszych przyczyn wzrastającego popytu na publiczne środki pienięŜne jest 
ich niska efektywność wydatkowania. Państwa, które znacznie poprawiły sprawność 
gospodarowania finansami przez ich władze publiczne, dokonały tego za sprawą nowego systemu 
zarządzania w administracji publicznej  - New Public Management. Koncepcja ta polega głównie na 
określeniu wieloletnich celów, beneficjentów oraz mierzalnych efektów potencjalnego 
przedsięwzięcia. Osiągnięciu  tych zamierzeń słuŜy nowe podejście do systemu budŜetowego 
polegające na opracowywaniu i realizacji budŜetu zadaniowego. Celem artykułu jest 
zaprezentowanie: podstaw prawnych budŜetu zadaniowego w Polsce, etapów jego wdraŜania oraz 
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metodologii. Podkreślono takŜe rolę uczelni w przygotowywaniu kadr do opracowania budŜetów 
zadaniowych w jednostkach sektora publicznego. 

Dr Iwona Kowalska 
Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa 
Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW 
 

Zapotrzebowanie na nowe instrumenty finansowania  
kształcenia ustawicznego na wsi 

 
Wstęp 

 

Zmiany cywilizacyjne przełomu XX i XXI wieku wymuszają 

szczególną dbałość o jakość kapitału ludzkiego. Społeczeństwa państw 

wysoko rozwiniętych budują gospodarkę opartą na wiedzy. To wiedza 

bowiem i kwalifikacje stają się obecnie jedynym źródłem długookresowej i 

moŜliwej do utrzymania przewagi konkurencyjnej. Polska jako członek UE 

ma obowiązek opracowania strategii kształcenia przez całe Ŝycie. Aspekty 

finansowania procesu kształcenia ustawicznego dorosłych będą odgrywać 

pierwszoplanową rolę w urzeczywistnieniu wytycznych Europejskiej 

Strategii Zatrudnienia oraz implementacji Programu „Uczenie się przez całe 

Ŝycie” ustanowionego Decyzją Nr 1720/2006 WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r.118. Inwestycje w rozwój 

kapitału ludzkiego na wsi wymagają szczególnie pilnych działań. Wynikać 

to będzie z co najmniej dwóch przesłanek: 

1. W perspektywie kilkudziesięciu lat polskie rolnictwo czekać będzie 

olbrzymia rewolucja w zakresie wiedzy i jej stosowania. 

Wykonywanie zawodu rolnika będzie wymagało bardzo wysokich i 
                                                 
118 Program „Uczenie się przez całe Ŝycie” obejmuje kształcenie ogólne, szkolenie i kształcenie 

zawodowe,  a takŜe kształcenie pozaformalne i nieformalne podejmowane przez całe Ŝycie, dzięki 
czemu ulega polepszeniu poziom wiedzy, umiejętności i kompetencji wymaganych z perspektywy 
osobistej, obywatelskiej, społecznej lub zawodowej. 
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wszechstronnych kwalifikacji (konieczność podwyŜszania 

kwalifikacji rolników). 

2. Realizacja wytycznych Wspólnej Polityki Rolnej UE skutkować 

będzie wprowadzeniem zmian agrarnych w Polsce119. Małorolni 

rolnicy będą zmuszeni szukać źródeł utrzymania poza rolnictwem 

(konieczność przekwalifikowania się rolników). 

Celem artykułu jest próba zaprezentowania nowego instrumentu 

finansowania kształcenia ustawicznego na wsi w postaci Edukacyjnego 

Konta Osobistego (EKO). Propozycja ta zostanie ukazana w kontekście 

dotychczasowych doświadczeń legislacyjnych związanych z procesem 

finansowania inwestycji w kapitał ludzki z wykorzystaniem środków z UE 

(szkolenia i usługi doradcze dla rolników).  

Finansowanie szkoleń dla rolników – podział środków unijnych 
na operacje 

Finansowanie szkoleń dla rolników jest jedną z form inwestycji w 

kapitał ludzki przewidzianych do realizacji w Programie Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013120. Finansowanie tej formy 

wsparcia odbywa się poprzez kontraktowanie tzw. operacji wybranej w 

drodze konkursu. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określa warunki 

konkursu obejmujące m.in.: temat szkolenia realizowanego w ramach 

operacji, formy i warunki przeprowadzenia szkolenia, liczbę uczestników 

szkolenia, termin i zasięg realizacji operacji, wysokość środków 

                                                 
119 Według prognoz IERiGś do roku 2015 około 90 tys. gospodarstw rolnych zmniejszy swoją 
wielkość, dostosowując areał uŜytkowanych gruntów rolniczych do potrzeb rodziny, głównie 
samozaopatrzeniowych.  
120 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Szkolenia 
zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 - Dz.U. Nr 95, poz.604. 
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finansowych dostępnych na realizację danej operacji. Beneficjent środków 

UE (rolnik) jest w tym przypadku ubezwłasnowolniony - nie ma wpływu 

ani na wybór tematyki szkolenia, ani na wybór kadry, jak miejsca i terminu 

szkoleń. PowyŜszy sposób podziału środków UE utrwala wady 

obowiązującej, w I okresie programowania, formuły alokacji środków na 

projekty. Do najwaŜniejszych mankamentów moŜna zaliczyć: 

1. brak zainteresowania ze strony potencjalnych beneficjentów 

ofertą zgłoszoną przez  niektórych projektodawców, 

2. nierównomierne rozłoŜenie „konsumpcji” środków z UE 

pomiędzy beneficjentów wsparcia, 

3. brak partycypacji finansowej beneficjenta w kosztach realizacji 

projektu szkoleniowego (brak naleŜytego szacunku do 

zaangaŜowanych finansów), 

4. zaburzona równowaga pomiędzy podaŜą i popytem na rynku 

pracy121. 

Kontraktacja środków z Europejskiego Funduszu Rolnego 

przypomina kontraktację z Europejskiego Funduszu Społecznego na 

projekty związane z kształceniem ustawicznym.  Specyficzna „filozofia” 

działania administracji nastawiona jest bowiem nie tyle na realizację celu, 

co na sam proces administrowania (tworzenie i przestrzeganie procedur, 

obieg dokumentów, zabezpieczanie się przed moŜliwymi 

nieprawidłowościami itp.).  

Finansowanie usług doradczych dla rolników  
– podział środków unijnych na beneficjenta 

                                                 
121 Badania z tego zakresu były przeprowadzane w ramach grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
WyŜszego pt.: Rola funduszy strukturalnych w budowie gospodarki opartej na wiedzy (kształcenie 
ustawiczne) - umowa nr 0208/H03/2007/32. 
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W przeciwieństwie  do systemu finansowania szkoleń dla rolników 

środki z UE przeznaczone na dofinansowanie usług doradczych są 

przekazywane bezpośrednio beneficjentowi. Akty legislacyjne 

sankcjonujące taki system kontraktacji  środków unijnych122 mogłyby 

równieŜ stanowić podstawę prawną do implementacji EKO. W konstrukcji 

dofinansowania usług doradczych na szczególną uwagę zasługują poniŜsze 

elementy: 

1. Zindywidualizowanie oferty pomocy doradczej adekwatnie do 

wymierzanych indywidualnie rolnikom sankcji w ramach Wspólnej 

Polityki Rolnej (płatności bezpośrednich).  

2. To zainteresowany rolnik sam musi wykazać się inicjatywą 

polegającą  na zawarciu pisemnej umowy z podmiotem 

świadczącym usługi doradcze. 

3. Rolnik podpisując umowę sam dokonuje wyboru rodzaju usług z 

zakresu oceny gospodarstwa rolnego w kontekście spełniania 

wymogów wzajemnej zgodności (cross - compliance) oraz 

spełniania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.  

4. 4.Rolnik ma świadomość, Ŝe czas na skorzystanie z usług 

doradczych jest określony - w ciągu 12 miesięcy od dnia, w którym 

decyzja w sprawie przyznania pomocy stała się ostateczna.  

5. Warunkiem koniecznym uzyskania pomocy finansowej jest pokrycie 

przez rolnika 20% kosztów kwalifikowanych usług doradczych i 

pozostałych kosztów tych usług niezaliczonych do kosztów 
                                                 
122 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Korzystanie 
z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Dz.U. z 2008 r. nr 78, poz. 470. 
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kwalifikowanych, na pokrycie których ubiega się o pomoc (podatek 

VAT). 6. Stawki usług doradczych są podane do publicznej 

wiadomości.   

6. Kwota przyznanej pomocy dla danego wnioskodawcy nie będzie 

mogła przekroczyć kwoty określonej w załączniku do 

rozporządzenia nr 1698/2005 dla działania „Korzystanie z usług 

doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” czyli 1500 euro. 

7. Pomoc moŜe być przyznana w okresie objętym PROW wyłącznie 

raz na dany rodzaj usług doradczych.   

8. Pomoc będzie wypłacana na wniosek o płatność. 

9. MoŜliwość wypłaty 80% kosztów usługi doradczej przez Agencję 

Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa bezpośrednio 

uprawionemu podmiotowi doradczemu. Dzięki temu rolnik nie musi 

uprzednio dysponować pokryciem 100% kosztów zakupu usługi, a 

jedynie 20% kosztów. 

Potencjalnymi beneficjentami tej formy wsparcia unijnego będzie około       

1 500 000 osób co stanowi dodatkowy argument przy opracowywaniu 

uzasadnienia dotyczącego wdroŜenia EKO - powszechnego instrumentu 

finansowania kształcenia ustawicznego dorosłych (nie tylko w II okresie 

programowania UE).  

Koincydencja czynników warunkujących zmiany w sposobie 

finansowania ze środków unijnych kształcenia ustawicznego na wsi 

Programowanie UE na lata 2007 – 2013 jest najkorzystniejszym 

okresem do podjęcia działań w zakresie implementacji EKO w Polsce. 

Decyduje o tym korzystny układ wielu czynników warunkujących rozwój 

społeczno – ekonomiczny naszego kraju.  W okresie późniejszym tak 
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sprzyjające uwarunkowania mogą się juŜ nie powtórzyć. W szczególności 

chodzi o synergię trzech płaszczyzn: 

- finansowej (II okres programowania jest pierwszym i zarówno ostatnim 

okresem w historii naszego uczestnictwa w UE, który charakteryzuje się 

tak duŜą skalą pomocy123; po 2013 roku większa pomoc będzie 

skierowana do biedniejszych od Polski nowych członków UE); 

- edukacyjnej (II okres programowania w jeszcze większym stopniu niŜ 

poprzedni kładzie nacisk na inwestycje w kapitał ludzki, w tym na 

edukację ustawiczną; znajduje to odzwierciedlenie w określeniu 

podobnych  priorytetów w wielu programach operacyjnych); 

- mentalnościowej (w II okresie programowania, przy okazji modernizacji 

polskiego rolnictwa, naleŜałoby wykorzystać czas na próbę zmiany 

postaw ludzkich w kierunku uświadomienia sobie roli nauki w Ŝyciu124 i 

jej wpływu na poziom Ŝycia)125.  

Dzięki tej synergii EKO mogłoby być zarówno instrumentem 

wspomagającym proces  przekwalifikowania zawodowego jak i 

uzupełniania wiedzy rolniczej. 

Wprowadzenie EKO stwarzałoby takŜe szansę na uzyskanie 

wartości dodanej  z programowania UE na lata 2007 – 2013 w Polsce. 

Chodzi o wskrzeszenie autentycznego zainteresowania mieszkańców wsi 

ponoszeniem prywatnych nakładów na kształcenie ustawiczne. 

                                                 
123 PROW na lata 2007- 2013 pochłonie 17,21 mld EUR. Bruksela zaakceptowała juŜ ten największy 
w historii Unii Europejskiej projekt. Polska otrzyma równieŜ 9,7 mld EUR na realizację w  latach 
2007 – 2013 Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki. 
124 Według GUS w 2006 r. poziom kształcenia ustawicznego osób w przedziale 25 - 64 lata wynosił 
0,61% na obszarach wiejskich.  
125 I. Kowalska: Edukacyjne konta osobiste instrumentem rozwoju pozarolniczych funkcji wsi. W: 
Turystyka w rozwoju obszarów wiejskich. Praca  pod red. I. Sikorskiej – Wolak. Wydawnictwo 
SGGW, Warszawa 2007, s. 105 – 118. 
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Modernizacja polskiego rolnictwa jest  doskonałą okazją do kształtowania 

wśród obywateli postawy Ŝyciowej ukierunkowanej na wartość kształcenia 

ustawicznego. Wynikać to będzie z faktu bardzo korzystnego splotu 

uwarunkowań prawnych. Po pierwsze rolnicy są juŜ zapoznani z 

podstawowymi zasadami obsługi bankowej klienta – wiedza ta jest 

ukształtowana na podstawie doświadczeń wynikających chociaŜby z 

załoŜenia konta na potrzeby przekazywania dopłat bezpośrednich z UE. Po 

drugie  rolnicy mogą czuć się bardziej zmotywowanymi do dokształcania 

się gdyŜ są świadomi utraty lub zmniejszenia wysokości dopłat 

bezpośrednich wskutek nie przestrzegania wytycznych unijnych (zasada 

współzaleŜności cross – compliance126). Rolników mogą spotkać 

następujące rodzaje sankcji: 

1. Zaniedbanie przestrzegania zasady wzajemnej zgodności skutkuje 

redukcją płatności o maksymalne 5%, a w przypadku 

powtarzającego się zaniedbania – o 15%. 

2. Celowe nieprzestrzeganie wymogów zasady cross-compliance 

skutkuje co najmniej 20% redukcją płatności, a w skrajnym 

przypadku moŜe powodować wykluczenie rolnika z systemu 

płatności na jeden rok lub dłuŜszy okres127. 

                                                 
126 Takie skutki są przewidziane we Wspólnej Polityce Rolnej. Podstawą prawną dla tego typu 
działań ochronnych jest art. 51 Rozporządzenia Rady Nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w 
sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277/1 z 21.10.2005 r.) oraz  zapisy rozporządzenia 
Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady 
stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. 
Urz. UE L 368/15 z 23.12.2006 r.). 
127 Por. Minimalne wymagania wzajemnej zgodności (cross-compliance) dla gospodarstw rolnych 
objętych systemem dopłat bezpośrednich oraz płatnościami w ramach zrównowaŜonego 
gospodarowania na gruntach rolnych i leśnych. Przewodnik dla doradców. Praca pod red. Z. 
KrzyŜanowska, H. Skórnicka, E. Matuszak, J. Lesisz, M. Bielawski. CDR, Poznań 2007 
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Edukacyjne Konta Osobiste – nowym instrumentem finansowania 
kształcenia ustawicznego na wsi 

Gospodarka oparta na wiedzy wymaga nowych instrumentów 

systemu finansowania kształcenia ustawicznego dorosłych. EKO moŜe być 

próbą wprowadzenia dobrych praktyk finansowych z tego zakresu w Polsce. 

Za wzorzec mógłby posłuŜyć  brytyjski model gdzie EKO jest 

preferencyjnym (zasilanym z budŜetu państwa) rachunkiem 

oszczędnościowym przeznaczonym na wydatki edukacyjne128. Idea EKO 

oparta jest na modelu trójdzielnego inwestowania w edukację tzn.: 

inwestycji osoby uczącej się (pełnoletniej), pracodawcy i państwa129. Środki 

z EKO mogą być wydatkowane wyłącznie na cele edukacyjne. Właściciel 

konta sam decyduje o wyborze oferty edukacyjnej. Jeśli dostawca usługi 

edukacyjnej spełnia warunek akredytacji placówki szkoleniowej, a takŜe 

wybrany przez uŜytkownika program edukacyjny spełnia warunki 

dopuszczalności do korzystania z bodźców finansowych, wówczas 

dostawca moŜe ubiegać się o kwotę dyskonta kosztów kształcenia oraz 

transfer pieniędzy. Sposób wydatkowania środków publicznych z EKO w 

Wielkiej Brytanii podlegał tylko dwóm ograniczeniom. Pierwszym z nich 

była akceptacja programu edukacyjnego dokonana przez Uniwersytet 

Gospodarki Narodowej (UfI). Drugim zaś, Ŝe pieniądze publiczne 

(uzupełnione o „początkowy wkład własny klienta”) mogły być 

                                                 
128 W programach pilotaŜowych realizowanych w latach 2000 – 2001 w Wielkiej Brytanii, bodźce 
finansowe państwa obejmowały m.in.: 
- wkład finansowy państwa w wysokości 150 funtów w pierwszym roku funkcjonowania konta 

uzaleŜniony od wniesienia niewielkiego udziału własnego (25 funtów) przez posiadacza konta 
(subwencję przewidziano dla pierwszego miliona kont), 

- 80-procentową zniŜkę kosztów czesnego w przypadku priorytetowych programów kształcenia, 
rozwijających umiejętności informatyczne. 

129 K. Bielecki, A. Kaźmierczak: Edukacyjne konta osobiste: alternatywny mechanizm finansowania 
edukacji ustawicznej i szkolnictwa wyŜszego. Wyd. SGH, Warszawa 2002, s. 16. 



 137

wydatkowane na szkolenia, które było powiązane z obecną bądź planowaną 

pracą zawodową. EKO powinno takŜe umoŜliwiać dokumentowanie 

zdobytego wykształcenia za pomocą technik informacyjnych i tzw. „kart 

inteligentnych” (smartcards).  

W warunkach polskich EKO dla rolników byłoby zasilane z dwóch 

źródeł: wkładu własnego właściciela konta oraz z budŜetu państwa (środki 

funduszy strukturalnych UE przeznaczonych na kształcenie ustawiczne w 

ramach 16 regionalnych programów operacyjnych, programu operacyjnego 

– Kapitał Ludzki oraz PROW oś 1: Poprawa konkurencyjności sektora 

rolnego i leśnego130). Zasilanie z budŜetu państwa byłoby uruchamiane po 

wniesieniu wkładu własnego rolnika (minimalny poziom ustalany byłby 

przez rząd). Wkład finansowy państwa stanowiłby ustaloną wielokrotność 

wkładu własnego rolnika w pierwszym roku funkcjonowania konta (nie 

wyŜszy jednak niŜ ustalony przez rząd pułap dofinansowania). Bank, który 

pełniłby funkcję operatora konta, współpracowałby z administratorem EKO 

(biurem obsługi klienta), którym byłyby Centra Kształcenia Ustawicznego 

(CKU) oraz Centra Kształcenia Praktycznego (CKP). EKO mogłoby 

występować w wariancie wyłącznie funduszu akumulacji środków 

finansowych lub z dodatkowymi moŜliwościami jakie oferują inne konta 

bankowe (np. zaciągania kredytu), a takŜe jako instrument rejestracji 

osiągnięć edukacyjnych. 

Zakończenie 
Implementacja EKO w Polsce będzie wymagała stworzenia 

spójnego systemu instytucjonalnego obejmującego sferę: 

                                                 
130 W ramach osi 1 PROW przewidziano m.in. 400 mln EUR na działanie 114: Korzystanie z  usług 
doradczych przez rolników oraz posiadaczy lasów oraz 50 mln EUR na działanie 111: Szkolenia 
zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie. 
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1. Projektowania – ośrodki akademickie dzięki pracom badawczym z 

jednej strony wypracowują koncepcje zmian w systemie 

finansowania edukacji, a z drugiej oferując zajęcia z ekonomiki 

kształcenia przygotowują część społeczeństwa (studentów) do 

korzystania z nowych instrumentów. W tym zakresie przykładowo 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wypełniając obowiązki 

wynikające z art. 60 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006  

powinno w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju131 zawrzeć zapis, Ŝe w ramach realizacji programu 

operacyjnego mogą być stosowane dopłaty bezpośrednie do 

wydatków na kształcenie ustawiczne dorosłych.  

2. Unormowania prawnego – wspieranie procesu komercjalizacji 

wyników badań powinno przekładać się na opracowywanie projektu 

zmian prawnych i skierowania na ścieŜkę legislacyjną. W tym 

przypadku wyniki badań powinny zainteresować przedstawicieli 

środowiska parlamentarnego oraz rządowego. 

3. WdroŜenia – zarówno administracja rządowa i samorządowa jak i 

podmioty rynku edukacyjnego oraz sektor bankowy powinny 

zrealizować do roku 2010 plan wykonawczy EKO przy zachowaniu 

odrębności kompetencji. Przykładowo w ramach szeroko 

zakrojonego w sektorze bankowym projektu dotyczącego wdroŜenia 

jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA) moŜliwe byłoby 

upowszechnienie kart do rejestracji osiągnięć edukacyjnych 

(smartcards) przy okazji obligatoryjnej wymiany kart z paskiem 

magnetycznym na karty chipowe. 

                                                 
131 Dz. U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 ze zm. 
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WdroŜenie EKO jako instrumentu finansowania kształcenia ustawicznego 

powinno przyczynić się do lepszego dostosowania popytu i podaŜy w 

sektorze usług edukacyjnych. Jest to szczególnie waŜne w czasach kiedy 

coraz większa część sektora tego typu usług podlegać będzie regułom 

rynkowym (pełnej odpłatności po zakończeniu dopływu wsparcia unijnego). 
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Streszczenie  
Edukacyjne konto osobiste  (EKO) jest alternatywną propozycją finansowania kształcenia  
ustawicznego w Polsce w stosunku do kontraktowania projektów na ten cel ze środków UE. 
Programowanie UE na lata 2007 – 2013 jest najkorzystniejszym okresem do podjęcia działań w 
zakresie implementacji EKO w Polsce. Celem artykułu jest próba zaprezentowania nowego 
instrumentu finansowania kształcenia ustawicznego na wsi w postaci EKO. Propozycja ta zostanie 
ukazana w kontekście dotychczasowych doświadczeń legislacyjnych związanych z procesem 
finansowania inwestycji w kapitał ludzki z wykorzystaniem środków z UE (szkolenia i usługi 
doradcze dla rolników).  
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