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W dniach 20-21 czerwca 2001 roku, w hotelu Amazonka w Ciechocinku, odbyła 
się międzynarodowa konferencja naukowa nt. „Rola i miejsce gospodarstw rodzin- 

nych w systemie rolnictwa polskiego i europejskiego”. Konferencję zorganizowały: 
Katedra Doradztwa w Agrobiznesie Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, 

Katedra Doradztwa w Agrobiznesie Akademii Rolniczej w Szczecinie oraz Katedra 

Agrobiznesu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, przy współudziale 

Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. 

Na konferencję przygotowano 46 referatów. Całość materiałów wydano w formie 
książkowej pod redakcją naukową prof. dr. hab. Bogdana M. Wawrzyniaka. W konfe- 

rencji wzięli udział pracownicy naukowi z Polski, Białorusi i Ukrainy oraz władze 

wojewódzkie. Autorami referatów byli pracownicy naukowi: Białoruskiej Akademii 

Rolniczej w Gorkach, Sumskiego Uniwersytetu Rolniczego na Ukrainie, Uniwersyte- 

tu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, SSGW 

w Warszawie, akademii rolniczych w Poznaniu, Krakowie, Szczecinie oraz Wrocła- 

wiu, Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, Uniwersytetu Warmińsko-Ma-
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zurskiego w Olsztynie, Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Wyższej Szkoły Ekono- 

micznej w Białymstoku. W obradach uczestniczyli również przedstawiciele Urzędu 

Marszałkowskiego w Toruniu. 

Celem konferencji było określenie roli, funkcji oraz dróg rozwoju rodzinnych go- 

spodarstw rolnych. Wśród najważniejszych funkcji należy wymienić: produkcyjną, 

socjalną, wychowawczą, uszlachetniającą (przetwórczą), intensyfikacyjną, innowa- 

cyjną, upowszechnieniową, dochodotwórczą, buforową, ekologiczną, krajobrazową, 

rekreacyjną i kulturową. Można je podzielić na gospodarcze i społeczne. Ich znacze- 

nie i wzajemne proporcje są różne w różnych gospodarstwach, a wpływ na to mają ce- 

chy samych gospodarstw i rodzin ich właścicieli. 

Ważnym problemem hamującym rozwój polskiego rolnictwa jest jego niski po- 
ziom konkurencyjności. Wpływ na to mają następujące czynniki: tradycyjna organi- 

zacja gospodarstw, niedostatek nowoczesnych technologii oraz dobrej znajomości za- 

sad funkcjonowania mechanizmów rynkowych, brak płynności finansowej oraz trud- 

ny dostęp do kredytów. Kolejną słabością polskiej wsi jest niski poziom rozwoju in- 

frastruktury, zarówno technicznej oraz społecznej, jak i instytucjonalnej. Szansą na 
poprawę tej niekorzystnej sytuacji jest opracowanie i zapoczątkowanie wdrażania no- 

wej polityki strukturalnej, która przynajmniej częściowo może być realizowana za 

pomocą środków pochodzących z funduszy unijnych. 

Konkurencyjność polskiego rolnictwa można zwiększyć poprzez specjalizację 

produkcji oraz zwiększenie jej skali. Osiągnąć to można poprzez łączenie się gospo- 

darstw indywidualnych w grupy producenckie. Ma to na celu zwiększenie dochodu 

osobistego rodzin rolniczych oraz obniżenie kosztów produkcji. Najważniejszymi 
efektami pozaekonomicznymi są: wymiana doświadczeń zawodowych w grupie, 
łatwiejszy dostęp do informacji rynkowej, poprawa jakości produktów, wzrost pre- 

stiżu społecznego w środowisku lokalnym, więcej czasu wolnego dla siebie i rodziny, 
nawiązywanie kontaktów towarzyskich. Wszystkie wyżej wymienione korzyści 

współdziałania w grupie powinny stanowić zachętę dla innych rolników potencjalnie 

zainteresowanych przedsiębiorczością zespołową. 

Rozwijanie cech przedsiębiorczych wśród rolników jest sprawą niezmiernie 

ważną i aktualną. Przedsiębiorczość jest najważniejszym czynnikiem w rozwoju wie- 

lofunkcyjnym i znacznie wpływa na sytuację ekonomiczną wsi. Potrzebne są w tym 
względzie odpowiednie zachowania rolników, rozwijające cechy przedsiębiorcze. 

Problem ten jest niezmiernie ważny pod względem praktycznym, jak i teoretycznym. 
Niski poziom wiedzy na terenach wiejskich wpływa niekorzystnie na ogólny stan 

wiedzy wśród mieszkańców wsi. Miernikiem wzrostu przedsiębiorczości na wsi jest 
rozwój działalności pozarolniczej, który został zapoczątkowany przed 1989 rokiem. 

Znaczny wzrost przedsiębiorczości pozarolniczej nastąpił po uruchomieniu gospo” 
darki rynkowej, po czym osłabił się w kolejnych latach. Działalność ta jest prowadzo” 

na najczęściej przez osoby w średnim wieku, potrafiące wykorzystać istniejący pote"” 

cjał środowiskowy. Ogromną korzyścią z prowadzenia dodatkowej działalności



Rola i miejsce gospodarstw rodzinnych... 145 

(oprócz wzrostu dochodów prowadzących ją rolników) jest zwiększenie liczby miejsc 
pracy 1 przez to spadek bezrobocia. 

Konieczność korzystania przez rolników z dodatkowych źródeł zarobkowania 
jest następstwem pogarszania się sytuacji ekonomicznej na wsi oraz powstawania du- 

żych różnic ekonomicznych pomiędzy indywidualnymi gospodarstwami rolnymi. 
Jedną z form przedsiębiorczości na terenach wiejskich jest działalność agroturystycz- 

na. Jej rozwój zależy od walorów regionu, warunków makroekonomicznych oraz 

cech samych kwaterodawców. Polska wieś spełnia większość podstawowych wymo- 

gów niezbędnych do rozwoju tej formy turystyki. Wpływ na to mają między innymi 

niski stopień uprzemysłowienia oraz zachowanie naturalnych walorów środowiska 
przyrodniczego. Ta forma wypoczynku daje ludności miejskiej szansę na atrakcyjne, 

zdrowe i relatywnie tanie spędzenie urlopu. Jednocześnie przyczynia się do rozwiąza- 

nia przynajmniej części problemów na wsi, dając jej mieszkańcom sposobność znale- 

zienia dodatkowego źródła zarobkowania. 

Proces rozwijania przedsiębiorczości na wsi powinien odgrywać coraz większą 
rolę w pracy ośrodków doradztwa rolniczego. Mieszkańcy wsi mają prawo oczekiwać 
wszechstronnej pomocy doradczej. W tym właśnie celu stworzono system doradztwa 

w agrobiznesie, który ma świadczyć usługi oświatowo-doradcze i informacyjne. Nie- 
stety, liczebność służby doradczej pozostaje w jaskrawej sprzeczności z liczbą gospo- 

darstw rodzinnych, co jest częstym powodem selektywnego działania, obejmującego 

najczęściej gospodarstwa stojące już na wysokim poziomie. Zadaniem ośrodków do- 

radczych jest dostosowanie gospodarstw rodzinnych do realiów gospodarki rynkowej 

oraz towarzyszenie im w trudnym procesie integracji z Unią Europejską. 

Zbliżająca się integracja z Unią Europejską stawia nasz kraj, a w szczególności 

rolnictwo, przed wieloma trudnościami i niebezpieczeństwami. Należy wystrzegać 

się popełniania błędów poprzez ślepe naśladownictwo zachodnich wzorców. W kra- 

jach członkowskich UE nadmierna intensyfikacja rolnictwa doprowadziła do proble- 

mów dewastacji ekologicznej, wyludniania i utraty pierwotnego społecznego charak- 

teru wsi. W Polsce ekstensywny rozwój spowodował odmienne komplikacje natury 

społecznej: przeludnienie agrarne oraz niskie dochody wielu, ale za to bardzo małych 

i ekonomicznie słabych gospodarstw. W obu sytuacjach drogą ewolucji może być rol- 

nictwo zrównoważone. Koncepcja rozwoju zrównoważonego istnieje do tej pory 

wyłącznie w planach i propozycjach przyszłego kierunku ewolucji rolnictwa i obsza- 

rów wiejskich. Określenie czynników niezbędnych do realizacji tej koncepcji jest nie- 

zmiernie interesujące, zwłaszcza biorąc pod uwagę różną sytuację rolnictwa w Polsce 

i Unii Europejskiej oraz zbliżającą się integrację w ramach struktur tej organizacji. 

Rolnictwo zrównoważone jest nowoczesną koncepcją stawiającą na równi cele 

produkcyjne i ekonomiczne z wymaganiami środowiskowymi. Rozwój zrownowa- 

żony określany jest jako rozwój trwały, samopodtrzymujący się, czy też ekorozwój. 

Samo pojęcie rolnictwa zrównoważonego znacznie wykracza poza dotychczasowe 

traktowanie tego działu gospodarki. W nowym ujęciu obejmuje zarówno kompleks
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żywnościowy, jak również leśnictwo, rybołówstwo, zarządzanie i ochronę zasobów 

naturalnych, a także badania naukowe oraz ich upowszechnianie. Główną myślą prze- 

wodnią tej koncepcji są warunki życia przyszłych pokoleń. Dotyczy to w równej mie- 

rze mieszkańców wsi jak i miast. Rozwój zrównoważony należy spostrzegać kom- 

pleksowo, a jego zasady rozstrzygane muszą być w skali makro, czyli na szczeblu cen- 

tralnym — a nie na poziomie lokalnym. | 

Treść referatów zaprezentowanych podczas konferencji była bardzo bogata i ob- 

szerna. Udział w konferencji pracowników naukowych z różnych uczelni oraz ośrod- 

ków naukowych z Polski i z zagranicy był dodatkowym atutem. Pozwoliło to spojrzeć 

z wielu stron na problemy, przed jakimi stoją obecnie gospodarstwa rodzinne, i ująć je 

w sposób kompleksowy. Dodatkowym niezmiernie ważnym walorem była aktual- 

ność prezentowanej problematyki, dzięki czemu dyskusja miała solidne podstawy. 

 


