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Wprowadzenie

Obszary wiejskie zamieszkuje 14 737 tys. osób, tj. 38% ludności kraju. Z ogól-
nej liczby ludności zamieszkałej na obszarach wiejskich 66%, to właściciele go-
spodarstw rolniczych1. Gospodarstwo rolnicze jest więc ważnym elementem 
krajobrazu wiejskiego. Jest nie tylko źródłem dochodu rolnika i jego rodziny, ale też 
miejscem pracy i źródłem dochodu dla lokalnej ludności. Z rozwojem gospodarstw 
rolniczych wiąże się także wzrost koniunktury dla przemysłu przetwórczego, 
a tym samym nowe miejsca pracy w masarniach, mleczarniach, przetwórniach 
owocowo-warzywnych, mieszalniach pasz itp.

W nowych warunkach gospodarowania, związanych z integracją z Unią Eu-
ropejską, rolnicy zmuszeni zostają do podejmowania skutecznych decyzji dotyczą-
cych kierunków rozwoju gospodarstwa. Konieczny staje się ogląd gospodarstwa 
w dłuższej perspektywie czasu, bowiem szanse rozwojowe będą miały tylko te 
gospodarstwa, które lepiej i szybciej niż inne dostosują swój potencjał, produkcję 
oraz koszty wytwarzania do możliwości konkurowania na rynku. Bardzo ważna 
w tym względzie wydaje się rola doradztwa. Zmieniają się zadania doradztwa, któ-
re przestaje być instytucją przekazującą informacje. W doradztwie nowego rodzaju 
podstawą pracy będzie analizowanie i planowanie rozwoju gospodarstw. Znaczą-
co wzrośnie rola planu rozwoju gospodarstwa w kierunku poprawienia sytuacji 

dochodowej rodzin rolniczych. Tego rodzaju doradztwo, nazywane doradztwem 

1  I. Duer, M. Fotyma, A. Madej, Kodeks dobrych praktyk rolniczych, Fundacja Programów Po-
mocy dla Rolnictwa, Warszawa 2004.
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socjalno-ekonomicznym, jest trudniejsze od pracy upowszechnieniowej związanej 

z przekazywaniem nowości służących postępowi techniczno-technologicznemu. 

Może zapobiegać pojawieniu się problemów w niektórych gospodarstwach, nie-

którym gospodarstwom wskazywać zagrożenie upadłością2.

Rolą doradcy jest pomoc rolnikowi w przygotowaniu planu. Celem planu 

przedsięwzięcia jest wskazanie drogi rozwoju oraz potencjalnych zagrożeń sytuacji 

ekonomicznej, pokazanie ryzyka. Planowanie pomaga spojrzeć na gospodarstwo 

całościowo z punktu widzenia rolnika i jego rodziny. Analiza i planowanie roz-

woju gospodarstwa daje możliwość porównania różnych rozwiązań organizacji 

gospodarstwa i osiąganych wyników. Umożliwia wybór najlepszego wariantu 

organizacji gospodarstwa. Decyzje dotyczące kierunków rozwoju gospodarstwa 

podejmuje rolnik. Doradca powinien służyć pomocą w przeprowadzeniu obliczeń. 

Rolnik, wybierając wariant rozwoju gospodarstwa, podejmuje ważne, perspekty-

wiczne decyzje dotyczące organizacji gospodarstwa ze wszystkimi wynikającymi 

z tego konsekwencjami3.

W opracowaniu przedstawiono opinie rolników dotyczące znaczenia pracy 

doradczej w podejmowaniu przez nich decyzji mających związek z działalnością 

gospodarstwa.

Do ustalenia opinii rolników zastosowano badania sondażowe. Właściwe 

badania, poprzedzone badaniami pilotażowymi, przeprowadzono wśród 606 rolni-

ków współpracujących z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego 

w dniach 15-28 lutego 2007 r.. Były to wskazane przez doradców po trzy, cztery 

gospodarstwa z każdej gminy województwa kujawsko-pomorskiego o orientacji 

rynkowej. Badania rolników przeprowadzono za pośrednictwem doradców tere-

nowych, stosując technikę wywiadu kwestionariuszowego.

1.  Charakterystyka podregionów Kujawsko-Pomorskiego 

Ośrodka Doradztwa Rolniczego

W województwie kujawsko-pomorskim działają 69 7524 gospodarstwa rolni-

cze. Centrum Minikowo (podregion bydgoski – Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka 

2  B. Leśniak, Analiza i planowanie rozwoju gospodarstw rolnych jako metoda rolniczego doradz-
twa socjalno-ekonomicznego stosowana w krajach Unii Europejskiej, Centrum Doradztwa 
i Edukacji w Rolnictwie, Poznań 1997.

3  Ibidem; patrz także: S. Mańko, Planowanie rozwoju gospodarstwa rolnego, w: Finanse gospo-
darstwa rolnego, red. H. Runowski, Wyd. KPODR, Przysiek 2007, s. 46-51.

4  Liczbę gospodarstw określono na podstawie złożonych wniosków o płatności obszarowe.
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Doradztwa Rolniczego) obejmuje powiaty: bydgoski, inowrocławski, mogileński, 

nakielski, sępoleński, świecki, tucholski i żniński. W powiatach tych funkcjonują 

25 853 gospodarstwa, z czego 10 339 to gospodarstwa powyżej 8 ESU. W anali-

zowanym podregionie zatrudnionych było 66 doradców terenowych. Na jednego 

doradcę przypadały średnio 392 gospodarstwa, najwięcej w powiecie sępoleńskim 

(506), najmniej w świeckim (332).

Drugim podregionem Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolni-

czego jest podregion toruński (Oddział Przysiek). Tworzą go powiaty: brodnicki, 

chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, toruński, wąbrzeski. W podre-

gionie tym działa 20 538 gospodarstw, w tym 7675 o wielkości ekonomicznej 

powyżej 8 ESU. Podregion obsługiwany jest przez 38 doradców terenowych. 

Jeden doradca współpracuje średnio z 540 gospodarstwami. Najwięcej gospo-

darstw w przeliczeniu na 1 doradcę jest w powiecie toruńskim (696), najmniej 

w grudziądzkim (469).

Podregion włocławski (Oddział Zarzeczewo) tworzą powiaty: aleksandrowski, 

lipnowski, radziejowski, rypiński i włocławski. 44 doradców terenowych współ-

działa z 23 361 gospodarstwami, w tym z 7077 o wielkości ekonomicznej ponad 

8 ESU. Na jednego doradcę w tym regionie średnio przypada 531 gospodarstw. 

Najwięcej w powiecie lipnowskim (576), najmniej w radziejowskim (469).

2. Charakterystyka badanych rolników

Badani rolnicy to kierownicy gospodarstw o orientacji rynkowej wskazani 

przez doradców, współpracujący z KPODR. Spośród 606 respondentów więk-

szość stanowili mężczyźni (84,7%). Byli to w większości ludzie młodzi: 42,7% nie 

przekroczyło jeszcze 40 lat, 35,0% to rolnicy w wieku od 40 do 49 lat. Najmniejszy 

odsetek, bo 22,3%, stanowili rolnicy w wieku przedemerytalnym i emerytalnym, 

powyżej 50 lat, przy czym w wieku powyżej 60 lat było 0,8%.

Wśród osób badanych przeważali rolnicy z dużym doświadczeniem zawodo-

wym. Około 50% respondentów kierowało swoim gospodarstwem ponad 16 lat, 

w tym 30,2% przez ponad 20 lat, 40,3% rolników prowadziło gospodarstwo 6-15 

lat. Najmniej było badanych o stażu pracy nie przekraczającym 5 lat. Kierujący 

gospodarstwami posiadali odpowiednie przygotowanie zawodowe. Największy 

udział stanowili rolnicy z wykształceniem średnim i zawodowym (85,7%), 10,4% 

osób badanych miało wykształcenie wyższe. Tylko 4% było z wykształceniem 

podstawowym.
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Spośród rolników, którzy wzięli udział w badaniach, przeszło połowa gospo-

darowała na własnych użytkach rolnych, 45,2% osób badanych dodzierżawiało 

użytki rolne. W całości dzierżawiło zaledwie 0,3% rolników.

W 54,0% gospodarstw badanych rolników prowadzona była rachunkowość. 

Większość respondentów prowadziła rachunkowość unijną (FADN), nieco mniej 

ewidencję według zasad ZSRGR5 i niewielki odsetek ewidencję dla potrzeb za-

rządzania gospodarstwem.

3.  Podejmowanie decyzji dotyczących gospodarstwa 

w opinii badanych rolników

Badani rolnicy ściśle współpracowali z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem 

Doradztwa Rolniczego. Z porad doradców związanych z działalnością gospodar-

stwa przynajmniej raz w tygodniu korzystało 8,1% osób badanych, raz w miesiącu 

50,8%, raz w kwartale 31,4%, raz na pół roku 4,5% i raz w roku 2,0% (rys. 1).

Rys. 1. Charakterystyka badanych rolników według częstości korzystania 
z porad doradcy

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Często porady udzielane były rolnikom w ich gospodarstwach. Rolnicy na 

zadane pytanie dotyczące ostatniej wizyty doradcy w ich gospodarstwie odpo-

wiedzieli, że, doradca był: w ostatnim tygodniu (24,6% badanych), w ostatnim 

5  Zunifi kowany System Rachunkowości Gospodarstw Rolniczych (ZSRGR) – system ra-
chunkowości wprowadzony od 1996 w gospodarstwach, które skorzystały z linii kredyto-
wej dla „młodych rolników” (MR) pod nadzorem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa.
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miesiącu (48,2%), w ostatnim kwartale (16,8%), w ostatnim półroczu (4,8%), 

dłużej niż rok temu (2,8%), nie był w ogóle (2,8%) – patrz rys. 2.

Rys. 2. Odpowiedzi udzielone przez badanych rolników na pytanie; 
„Kiedy był ostatnio doradca u Pana(i) w gospodarstwie?”

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Porada, w opinii większości rolników, najczęściej dotyczyła spraw ekono-

miczno-organizacyjnych (związanych z przygotowaniem biznesplanów, wnio-

sków o kredyty, programów środowiskowych itp.) i prawnych (dotyczących np. 

wymogów pomocy unijnej, kryteriów formalnych prowadzenia gospodarstw, 

kryteriów uzyskania rent strukturalnych itp.). Mniej respondentów korzystało 

z porad dotyczących spraw produkcji.

Dla blisko 75% gospodarstw osób badanych opracowany był biznesplan. Więk-

szość, bo 60,1% gospodarstw, miała przygotowany plan rozwoju w związku z ubie-

ganiem się o kredyt preferencyjny, 15,8% w związku z ubieganiem się o pomoc 

z Sektorowego Programu Operacyjnego6, 14,5% z PROW7, 8,8% z SAPARD-u8, 

0,8% z innych powodów (rys. 3).

W momencie prowadzenia badań plan rozwoju miało zamiar opracować 347 

rolników, co stanowiło 57,3% badanych. Niezwykle ważna przy podejmowaniu 

decyzji dotyczących gospodarstwa jest, zdaniem respondentów, rola doradcy. 

Podejmowanie decyzji dotyczących gospodarstwa przez przeszło 72% badanych 

6  Sektorowy Program Operacyjny.
7  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich jest instrumentem realizacji polityki Unii Europej-

skiej w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.
8  SAPARD jest Przedakcesyjnym Instrumentem Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiej-

skich.
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rolników odbywało się z pomocą doradcy. Tylko 12,7% podejmowało decyzje 

samodzielnie, 15,3% wspólnie z rodziną (rys. 4).

Rys. 3. Przyczyny opracowania biznesplanu przez badanych rolników

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Rys. 4. Podejmowanie decyzji dotyczących gospodarstw przez badanych rolników

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Podsumowanie

Na podstawie przeprowadzonych badań można sformułować następujące 

wnioski:

Badani rolnicy, podejmując decyzje związane z prowadzeniem gospo-1. 

darstw, ściśle współpracowali z doradcami. W opinii większości badanych, 

w podejmowaniu decyzji dotyczących rozwoju gospodarstwa niezwykle 

ważna jest pomoc doradcy.
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Zmienia się charakter porad udzielanych przez doradców. Badani rolnicy 2. 

coraz częściej korzystają z porad ekonomiczno-organizacyjnych.

Praca doradcza jest jednym z ważnych czynników rozwoju obszarów wiej-3. 

skich.

MEANING OF ADVISORY RUNNING IN DEVELOPMENT 

OF RURAL AREAS

Summary

Th e farmers’ opinions in study were introduced the relating meanings of ad-
visory running in treat by them the decision pertinent with activity of farm. 
It the audits were hugged was 606 farmers co-operating from the KPODR 
in Minikowo. Th e farmers’ audits were interviewed for the fi eld advisers’ 
mediation applying the technics of questionary. In opinion of the studied 
farmers’ majority unusually important in she treat relating farms decisions 
it’s the adviser’s help. Th e advisory running is one of important factors of 
development of rural areas.

Translated by Maria Jolanta Orłowska


