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Synopsis. Doradztwo rolnicze w województwie ma³opolskim pe³ni kluczow¹ rolê we wdra¿aniu instrumentów wspólnej
polityki rolnej. Ma³opolski O�rodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach jest postrzegany przez rolników i miesz-
kañców wsi, jako podstawowe �ród³o informacji  o instrumentach WPR, tj. dop³atach bezpo�rednich i dzia³aniach
objêtych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Jak wynika z przeprowadzonej analizy i oceny
skuteczne wspieranie mieszkañców wsi w pozyskiwaniu �rodków z UE przez szkolenia, akcje promocyjne, wype³nianie
wniosków oraz sporz¹dzanie biznesplanów jest jednym z najwa¿niejszych zadañ realizowanych przez doradców MODR.

Wstêp
Cz³onkostwo Polski w Unii Europejskiej, objêcie polskiego rolnictwa mechanizmami wspólnej

polityki rolnej (WPR) i specyfika obszarów wiejskich województwa stanowi du¿e wyzwanie dla
ma³opolskich rolników, dla których w³a�ciwe wykorzystanie pomocy jest najwa¿niejsz¹ spraw¹ w
d¹¿eniu do dywersyfikacji dzia³añ w gospodarstwach rolnych tego terenu i sprostaniu konkurencji
na wspólnym rynku europejskim. Do efektywnego wykorzystania �rodków UE przez rolników
potrzebna jest odpowiednia pomoc doradcza, któr¹ ju¿ w okresie przedakcesyjnym oferowa³y
o�rodki doradztwa rolniczego (ODR) oraz izby rolnicze.

Doradztwo rolnicze pe³ni kluczow¹ rolê we wpieraniu i stymulowaniu zmian na wsi w Polsce od
wielu dziesiêcioleci. Rozwój doradztwa rolniczego zawsze by³ zwi¹zany z ogólnymi tendencjami
przemian wsi i rolnictwa. Dostosowanie siê jednostek odr do nowych wymagañ zwi¹zane jest
wspó³cze�nie z akcesj¹ Polski do Unii Europejskiej i stanowi wa¿ny etap w ewolucji tej instytucji
oraz bezpo�rednio oddzia³uje na zakres obowi¹zków w pracy doradczej [Zawisza, Niedbalski 2007].

Aktywny udzia³ wojewódzkich o�rodków doradztwa rolniczego we wdra¿aniu instrumentów
WPR nastêpuje przez szeroko prowadzone akcje informacyjne, szkolenia, seminaria i konferencje
oraz pomoc w wype³nianiu wniosków i biznes planów [Kania 2007].

Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich w ostatnich latach sta³o siê jednym z priorytetowych
zadañ realizowanych przez doradców rolnych.

Cel, zakres i metodyka badañ
W opracowaniu podjêto próbê przedstawienia efektów pracy doradczej na przyk³adzie dop³at

bezpo�rednich oraz wybranych dzia³añ objêtych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)
2007-2013 w województwie ma³opolskim w latach 2007-2009.

Podstawowym materia³em badawczym by³y dane statystyczne uzyskane z rocznych sprawoz-
dañ z dzia³alno�ci doradczej Ma³opolskiego O�rodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach
(MODR) oraz dane statystyczne z Ma³opolskiego Oddzia³u Agencji Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa w Krakowie.

Wyniki badañ zaprezentowane w formie tabelaryczno-opisowej wykorzystuj¹c do opracowania da-
nych pierwotnych metod¹ analizy pionowej, struktury procentowej oraz wska�nikach jednostkowych.
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Wyniki badañ
Doradztwo rolnicze w Polsce do koñca lat 80.XX w. nakierowane by³o przede wszystkim na

zagadnienia technologiczne oraz w mniejszym stopniu na problemy z zakresu zarz¹dzania i ekono-
miki produkcji pod k¹tem racjonalizacji nak³adów, zw³aszcza ich minimalizacji. Stowarzyszenie Pol-
ski z Uni¹ Europejsk¹ spowodowa³o pojawienie siê nowych wyzwañ, stoj¹cych przed doradztwem,
m.in w zakresie rozwi¹zywania problemów dotycz¹cych marketingu produktów rolnych, przedsiê-
biorczo�ci pozarolniczej, ochrony �rodowiska przyrodniczego. Nasza akcesja do UE otworzy³a
jednocze�nie nowe obszary pomocy doradczej dla rolników, mieszcz¹ce siê w pojêciu �papierowe-
go doradztwa�, s³u¿¹ce wskazywaniu i pozyskiwaniu nale¿nych obligatoryjnie lub fakultatywnie
�rodków pomocowych w ramach instrumentów WPR [Drygas 2007, Kania 2007].

Po wej�ciu Polski do Unii Europejskiej doradztwo rolnicze osi¹ga bardzo dobre efekty w zakre-
sie wdra¿ania w gospodarstwach rolnych instrumentów WPR i polityki strukturalnej. Jedn¹ z
najprostszych i najdogodniejszych form wsparcia rolników s¹ dop³aty bezpo�rednie, które w 2004
roku wprowadzono do rolnictwa jako nowy instrument finansowy. Dop³aty bezpo�rednie maj¹ do
spe³nienia kilka funkcji m.in. rekompensacyjn¹ wobec wzrostu kosztów produkcji, funkcji stymulu-
j¹cej zwi¹zanej z kszta³towaniem charakteru produkcji rolniczej, funkcji modernizacyjnej zwi¹zanej
z mo¿liwo�ci¹ wprowadzenia nowych, czêsto kosztownych rozwi¹zañ, pozwalaj¹cych przyspie-
szyæ rozwój gospodarstw rolnych oraz funkcji informacyjnej polegaj¹cej na przekazaniu danych na
temat podejmowanych decyzji i kierunków produkcji [Wojtasik 2006].

W województwie ma³opolskim do ARiMR z³o¿ono w latach 2007-2009 kolejno: 137 964, 132 840
i 128 472 wniosków o przyznanie p³atno�ci obszarowych, z których ok. 40% przygotowanych
zosta³o z pomoc¹ doradców rolnych zatrudnionych w MODR (tab. 1).

Jak wynika z danych prezentowanych w tabeli 1 udzia³ wniosków wype³nionych przez dorad-
ców Ma³opolskiego O�rodka Doradztwa Rolniczego w badanym okresie ulega³ zmniejszeniu.
Wprawdzie liczba sk³adanych wniosków do ARiMR te¿ siê zmniejszy³a ale nie tak znacz¹co, jak
liczba wype³nionych wniosków przez doradców.

Uzyskane rezultaty w zakresie wy-
pe³niania wniosków  znacznie jednak
przekroczy³y plan wniosków do zre-
alizowania w poszczególnych latach
przez MODR, przy czym liczba wnio-
sków na jednego doradcê zmniejszy³a
siê (tab. 2). Stosunkowo niedu¿a liczba
planowanych us³ug doradczych w tym
zakresie spowodowana by³a konku-
rencj¹ ze strony Ma³opolskiej Izby
Rolniczej oraz wyspecjalizowanych
prywatnych instytucji doradczych, któ-
rych liczba ca³y czas wzrasta. Ponadto,
rolnicy otrzymuj¹ z ARiMR wnioski
spersonalizowane, a wiêc czê�ciowo
wype³nione, które wraz z instrukcj¹, u³a-
twiaj¹ im samodzielnie wype³nienie.
Znaczne przekroczenie liczby planowa-
nych wniosków o dop³aty bezpo�red-
nie pokazuje, ¿e MODR jest nadal naj-
bardziej rozpoznawaln¹ instytucj¹
doradcz¹ w województwie ma³opolskim
i jest w stanie sprostaæ nowym wyzwa-
niom stawianym przez konkurencjê.

Od 2004 roku prawie pe³ne wyko-
rzystanie �rodków Unii Europejskiej
przyznane Polsce w ramach Planu
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-
2006 i SPO �Restrukturyzacja i mo-
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dernizacja sektora ¿ywno�ciowego
oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-
2006� to du¿a zas³uga pracowników
doradztwa. Przygotowywali oni wiêk-
szo�æ wniosków i biznesplanów z³o-
¿onych do ARiMR [Kania 2007].

Aby rolnicy skutecznie siêgali po
pomoc ze  �rodków UE w ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2007-2013 potrzebna by³a dzia³alno�æ
doradcza, edukacyjna i informacyjna,
któr¹ Ma³opolski O�rodek Doradztwa
Rolniczego realizowa³ w badanym
okresie przez wykorzystywanie ró¿-
nych metod doradczych (tab. 3). Z
prezentowanych danych w tabeli 3
wynika, ¿e dzia³alno�æ informacyjna
odgrywa du¿¹ rolê w pracy doradczej i przek³ada siê na pewno na liczbê wype³nionych wniosków
przez doradców. MODR wychodzi naprzeciw potrzebom ludno�ci na obszarach wiejskich, a wyko-
rzystuj¹c ró¿ne metody pracy doradczej pokazuje, ¿e chce dotrzeæ do jak najwiêkszej liczby odbior-
ców. Z danych w tabeli 3 wynika równie¿, ¿e najwiêksze znaczenie ma doradztwo indywidualne, o
czym �wiadczy ponad 41 tys. co roku udzielonych porad i liczba ta nie zmniejsza siê.  Du¿e znacze-
nie ma te¿ fakt, ¿e chc¹c siê dostosowaæ do wymagañ rynku us³ug doradczych ma³opolski o�rodek
wprowadzi³ w 2008 roku doradztwo internetowe.

Doradcy MODR od samego pocz¹tku przyst¹pienia Polski do UE,  oprócz dzia³alno�ci informacyjnej
wype³niaj¹ wnioski w ramach �rodków Unii Europejskiej (tab. 4). W latach 2007-2009 doradcy z Ma³opol-
skiego O�rodka Doradztwa Rolniczego przygotowywali, m.in. wnioski w ramach takich dzia³añ, jak:  moder-
nizacja gospodarstw rolnych, u³atwianie startu m³odym rolnikom, ró¿nicowanie w kierunku dzia³alno�ci
nierolniczej, mikroprzedsiêbiorstw, oraz z programów rolno�rodowiskowych. Jak wynika z danych w tabeli
4 udzia³ doradców MODR w opracowaniu poszczególnych wniosków w stosunku do liczby z³o¿onych do
ARiMR by³ bardzo zró¿nicowany i wynosi³ w przypadku wniosków o modernizacjê gospodarstw rolnych
� 36 w 2007 r. i 35% w 2009 r., u³atwianie startu m³odym rolnikom � 17 w 2008 r. i 5% w 2009 r., ró¿nicowanie
w kierunku dzia³alno�ci nierolniczej � 15 w 2008 r. i 13% w 2009 r., mikroprzedsiêbiorstw � 4% w 2009 r. oraz
programów rolno�rodowiskowych � 88 w 2007 r., 88 w 2008 r. i 81% w 2009 r.

Najwiêkszy udzia³ doradców by³ przy wype³nianiu wniosków rolno�rodowiskowych (81-88%).
Wynika to na pewno z faktu, i¿ najwiêcej doradców, którzy maj¹ odpowiedni certyfikat do sporz¹-
dzania planów rolno�rodowiskowych pracuje w³a�nie w MODR (70 doradców rolno�rodowisko-
wych). Niestety udzia³ doradców przy wype³nianiu wniosków w ramach innych dzia³añ PROW
2007-2013 by³ stosunkowo niewielki i zmniejsza³ siê w badanym okresie. Spowodowane jest to
coraz wiêksz¹ konkurencj¹ na runku us³ug doradczych ze strony Ma³opolskiej Izby Rolniczej i
prywatnych podmiotów konsultacyjnych.
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Dzia³alno�æ doradcza MODR w Karniowicach z zakresu wype³niania wniosków oraz biznes
planów jest odp³atna. P³atno�ci bezpo�rednie i dzia³ania z PROW 2007-2013, stanowi¹ znaczny
dochód dla o�rodka. Przychody z tego tytu³u ogó³em oraz ceny jednostkowe us³ug doradczych
przedstawiono w tabeli 5. Jak wynika z danych, najwiêkszy udzia³ w przychodach MODR stanowi¹
dop³aty bezpo�rednie. Jest to najwa¿niejsze dzia³anie w ramach WPR i najwiêcej wniosków zostaje
z³o¿onych do ARiMR. Natomiast przychody z dzia³añ w ramach PROW 2007-2013 s¹ stosunkowo
niewielkie. Niekorzystnie te¿ wygl¹da sytuacja w przeliczeniu na jednego doradcê. Okazuje siê, ¿e
doradcy zarabiaj¹ praktycznie tylko na kampanii obszarowej. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e w Ma³opolskim
O�rodku Doradztwa Rolniczego w Karniowicach pracuje 218 doradców w tym 70 doradców rolno-
�rodowiskowych. Oprócz programów rolno�rodowiskowych, na wype³nianie których trzeba mieæ
certyfikat, to pozosta³e dzia³ania mog¹ realizowaæ wszyscy doradcy. Jednak w praktyce, ze wzglê-
du na specyfikê poszczególnych dzia³añ istnieje nieformalny podzia³ pomiêdzy doradcami. Wynika
to ze zbyt obszernej i skomplikowanej procedury uzyskiwania �rodków z Unii Europejskiej.

Analizuj¹c efekty pracy doradczej we wdra¿aniu instrumentów wspólnej polityki rolnej nale¿y
pamiêtaæ, ¿e nie s¹ to jedyne zadania realizowane przez Ma³opolski O�rodek Doradztwa Rolnicze-
go. W ramach dzia³alno�ci statutowej MODR prowadzi równie¿ doradztwo technologiczne, banko-
wo-kredytowe i przeprowadza monitoring op³acalno�ci produkcji rolnej w województwie ma³opol-
skim. O�rodek monitoruje i analizuje rynek rolny oraz czynniki determinuj¹ce jego rozwój, a tak¿e
wspiera proces wielofunkcyjnego rozwoju ma³opolskiej wsi poprzez promocjê ma³ej i �redniej przed-
siêbiorczo�ci i tworzenie grup producentów rolnych.

Podsumowanie
Przyst¹pienie Polski do Unii Europejskiej i integracja rolnictwa stanowi du¿e wyzwanie dla

ma³opolskich rolników, dla których w³a�ciwe wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej jest naj-
wa¿niejsz¹ spraw¹ w d¹¿eniu do wielokierunkowo�ci dzia³añ w gospodarstwach wiejskich. Specy-
fika obszarów wiejskich województwa ma³opolskiego uzasadnia potrzebê rozwoju ró¿nych kierun-
ków dzia³alno�ci rolniczej i pozarolniczej. Dlatego te¿ doradztwo rolnicze w województwie pe³ni
kluczow¹ rolê we wdra¿aniu instrumentów wspólnej polityki rolnej. Nie ma w¹tpliwo�ci co do
efektów pracy Ma³opolskiego O�rodka Doradztwa Rolniczego w zakresie us³ug dla beneficjentów
�rodków pomocowych polegaj¹cych na wype³nianiu wniosków jak i sporz¹dzania biznes planów.
Wyniki osi¹gane przez MODR w latach 2007-2009 w porównaniu z liczb¹ z³o¿onych wniosków w
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wskazuj¹ na znacz¹cy udzia³ pracowników
MODR w wykorzystaniu �rodków pozyskiwanych przez rolników. Ma to z ca³¹ pewno�ci¹ pozy-
tywny wp³yw na wzrost konkurencyjno�ci rolnictwa w województwie ma³opolskim.
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Summary
Accession  of Poland to the EU and the specification of rural areas for the farmers from Malopolska both the

proper using of the European Union Funds and catching up with challenge on a common european market  are
the most important issue in the aspiration for multidirectional actions in  visions households.

Specification of rural areas in Malopolska province motivate the farmers to use the funds in the appropriate
way. That is why, farmers advising in the province play the key role in application of CAP instruments.

There are visible effects of work of Malopolska Centre of Agricultural Advisory as for using the funds and
helping farmers in the access to different services. As we can see from the statistics, the effective support for
inhabitants of villages from the EU via training, promotion actions, filling the forms or business plans is one of
the most important task of the present advising.

Results achieved by MODR in the years 2007-2009 in comparison with number of forms handed in in the
Agency of Restructuring and the Modernization of Agriculture show how significant MODR worker�s part in using
EU funds by farmers is. This is the positive influence on the growth competitiveness of the economy in Malopolska
province.
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