
97Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie w ramach działania SPO 2004-2006STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU
Roczniki Naukowe ●  tom  XIII  ●  zeszyt  1

Tadeusz Filipiak
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

SZKOLENIA ZAWODOWE DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH 
W ROLNICTWIE W RAMACH DZIAŁANIA SPO 2004-2006*

VOCATIONAL TRAINING FOR PERSONS EMPLOYED 
IN AGRICULTURE IN THE SOP AGRICULTURE 2004-2006

Słowa kluczowe: program SPO Rolnictwo, szkolenia zawodowe, efektywność szkoleń
Key words: program SOP Agriculture, vocational training, training effectiveness

Synopsis.W opracowaniu przedstawiono analizę i efektywność jednego z działań programu Sektorowego Programu 
Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” 
(SPO „Rolnictwo”) jakim były szkolenia zawodowe osób zatrudnionych w rolnictwie. Budżet szkoleń w latach 2004-
2006 wyniósł 76,58 mln zł, z tego 80% środków pochodziło z UE. W latach 2004-2008 przeprowadzono łącznie 
15 311 szkoleń i przeszkolono 414 083 osób zatrudnionych w rolnictwie. Na podstawie przeprowadzonych badań 
stwierdzono, że szkolenia są bardzo ważnym instrumentem podnoszenia kwalifi kacji zawodowych dla osób zatrud-
nionych w rolnictwie. Szkolenia były bardzo pozytywnie oceniane przez uczestników szkoleń, którzy wskazywali 
również na dużą potrzebę realizacji tego działania. 

Wstęp
Wejście Polski do Unii Europejskiej wymagało z jednej strony procesów dostosowawczych polskiej 

gospodarki i rolnictwa do funkcjonowania w rozszerzonych strukturach UE, a z drugiej strony pozwo-
liło na korzystanie z różnego rodzaju wsparcia i pomocy w ramach jej działania. Poprawa spójności 
społeczno-gospodarczej na poziomie zarówno krajowym, jak i UE wymagała zidentyfi kowania działań 
służących zmniejszeniu dysproporcji poziomu rozwoju obszarów wiejskich w stosunku do terenów 
zurbanizowanych. Jednym z elementów realizacji strategii rozwoju społeczno-gospodarczego, określo-
nej w Narodowym Programie Rozwoju na lata 2004-2006 (NPR) był Sektorowy Program Operacyjny 
„Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” 
(SPO „Rolnictwo”). SPO „Rolnictwo” w Polsce złożony był z trzech priorytetów [Bułkowska 2007]:
 – „Wspieranie dostosowań i zmian sektora rolno-żywnościowego” (priorytet podstawowy),
 – „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich” (priorytet podstawowy),
 – „Pomoc techniczna” (priorytet dodatkowy).

Program miał na celu poprawę konkurencyjności oraz trwały i zrównoważony wzrost sektora rol-
nego, wsparcie przemysłu przetwórczego w celu poprawy jego pozycji konkurencyjnej oraz wsparcie 
wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich [Wykorzystanie środków…2008].

Najwięcej środków przeznaczono na fi nansowanie w ramach pierwszego priorytetu „Wspieranie 
zmian i dostosowań w sektorze rolnożywnościowym” w wartości 1,33 mld euro (74,4% budżetu). Bu-
dżet drugiego priorytetu „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich” wyniósł 433,4 mln euro (24,2% 
budżetu). Najmniej środków wyasygnowano w ramach priorytetu 3 „Pomoc techniczna” i wyniosły one 
24 mln euro (1% sumy wszystkich środków).

Jednym z działań w ramach 1 priorytetu SPO Rolnictwo były szkolenia zawodowe dla osób zatrud-
nionych w rolnictwie i leśnictwie (działanie 1.3). Podstawą prawną wprowadzenia działania związanego 
ze szkoleniem rolników były: art. 20 lit. a) i art. 21 Rozporządzenia Rady (WE) 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 punkt 5.3.1.1 załącznika II do 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.).

* Praca naukowa fi nansowana ze środków na naukę w latach 2008-2011 jako projekt badawczy nr N N310 148635.
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Metody badawcze i charakterystyka badanej populacji
Materiał empiryczny przygotowanego opracowania pochodził głównie z wywiadów autora z pra-

cownikami instytucji realizujących to działanie oraz analizy dokumentów, głównie opracowanych i 
przygotowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Fundację Programów Pomocy dla 
Rolnictwa (FAPA).W ramach poszczególnych działań SPO „Rolnictwo” przeprowadzano również wiele 
badań sprawdzających efektywność wykorzystania środków przeznaczonych na określone cele. Jednym 
z takich działań były badania przeprowadzone od marca do kwietnia 2008 roku na zlecenie Minister-
stwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a dotyczące efektywności wykorzystania środków w ramach działań: 
„Szkolenia” i „Wsparcie doradztwa rolniczego”. Celem badań była również ocena wpływu tych działań 
na podejmowane przez rolników decyzje o przystąpieniu do innych działań w ramach SPO Rolnictwo 
2004-2006. W badaniach efektywności wykorzystania środków zastosowano metody i techniki badawcze 
takie, jak: analiza danych zastawnych (DeskResearch), indywidualne wywiady pogłębione (IDI) oraz 
kwestionariuszowe wywiady osobiste (PAPI) [Efektywność wykorzystania…2009].

Kwestionariuszowe wywiady osobiste przeprowadzono na losowo wybranej grupie wśród 500 osobowej 
grupy uczestników działań „Szkolenia” i „Wsparcia doradztwa rolniczego’, przy tym zgodnie z zaleceniami 
zamawiającego (MRiRW) respondenci byli losowani z projektów regionalnych w 5 wskazanych województwach 
(mazowieckim, podlaskim, podkarpackim, wielkopolskim i zachodniopomorskim) (450 osób) oraz dodatkowo 
z grupy projektów o zasięgu ogólnopolskim (50 dodatkowych respondentów pochodziło z województwa łódz-
kiego oraz małopolskiego). Ostatecznie badania przeprowadzono na losowo wybranej grupie 499 benefi cjentów.

Efektywność wykorzystania środków w ramach działania „Szkolenia” 
Bezpośrednią przyczyną podjęcia działania dotyczącego szkoleń była potrzeba wzrostu konkurencyj-

ności polskiego rolnictwa i leśnictwa oraz dostosowania procesów produkcyjnych do rosnących wymagań 
w zakresie ochrony środowiska, jakości i bezpieczeństwa produkcji oraz warunków utrzymania zwierząt. 
Warunkiem spełnienia tych działań była m.in. poprawa poziomu wiedzy i kwalifi kacji zawodowych dla 
osób zatrudnionych w tym sektorze gospodarki narodowej. Szkolenia w ramach SPO należało do pierw-
szego priorytetu podstawowego „Wspieranie zmian i dostosowań w sektorze rolno-żywnościowym”.

W ramach pierwszego priorytetu najmniej środków publicznych zostało zakontraktowanych właśnie na 
realizację działania 1.3. „Szkolenia” – 78,56 mln zł (wkład EFOiGR –  62,6 mln zł). Najwięcej środków 
zakontraktowano w następujących województwach:
 – mazowieckim – 9,9 mln zł (wkład EFOiGR – 7,9 mln zł),
 – podkarpackim – 8,3 mln zł (6,6 mln zł),
 – małopolskim 8,2mln zł (6,5 mln zł).

Najmniej środków zakontraktowano w tym działaniu w następujących województwach:
 – lubuskim – 171,3 tys. zł (93,7 tys. zł),
 – zachodniopomorskim 1,5 mln zł (1,2 mln zł),
 – opolskim 1,5 mln zł (1,2 mln zł).

Rysunek 1. Działanie 1.3. „Szkolenia” 
– środki publiczne w podziale na 
województwa [mln zł]
Figure 1. Measure 1.3. „Training” – 
public funds by province [mln PLN]
Źródło/Source: Wykorzystanie środków… 
2008
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W ramach tego działania zostało zakontraktowanych również 7 projektów o ogólnopolskim charakterze 
o wartości 8,6 mln zł (wkład EFOiGR –  6,9 mln zł) [Wykorzystanie środków…2008].

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pełniło funkcję instytucji zarządzającej działaniem „Szkolenia”, 
natomiast Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA) pełniła funkcję instytucji wdrażającej. De-
partament Instytucji Płatniczej w Ministerstwie Finansów sprawował funkcję instytucji płatniczej [Kuśmirek 
2006]. W ramach działania wspierano projekty, dotyczące realizacji szkoleń rolników, a także pozostałych 
osób pracujących w rolnictwie.

Podmiotami, które zgłaszały projekt szkoleń, a także realizowały i uzyskiwały środki fi nansowe 
były osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, dla których prowadzenie 
działalności szkoleniowej było regulaminowym, statutowym lub umownym celem. Natomiast benefi cjen-
tami ostatecznymi byli rolnicy, a także pozostałe osoby, na których rzecz szkolenia były organizowane 
i realizowane [Rozporządzenie MRiRW z 19 listopada 2004 r.].

Działanie „Szkolenia” realizowano w dwóch edycjach, pierwsza edycja była w latach 2004-2006, dru-
ga w latach 2006-2008. Pierwsza edycja wdrażania działania „Szkolenia” obejmowała 65 konkursów na 
kwotę 36,69 mln zł i została ogłoszona 15 września 2004 roku. Przyjmowanie wniosków zakończyło się 
15 października tego samego roku. Wpłynęło 307 wniosków na wszystkie ogłoszone konkursy w ramach 
działania 1.3 [www.fapa.gov.pl]. W pierwszej edycji działanie obejmowało następujące pięć tematów szko-
leniowych: „Kodeks dobrej praktyki rolniczej”, „Dobrostan zwierząt”, „Zasady integrowanej produkcji”, 
„Finanse gospodarstwa rolnego” oraz „Zakładanie i pielęgnacja lasów na gruntach rolnych” (tab. 1). 

Najwięcej środków w pierwszej edycji przeznaczono na szkolenia dotyczące „Dobrostanu zwierząt” i ich 
wartość wyniosła 13,29 mln zł (40,5% ogółu wartości szkoleń I edycji). Na szkolenia dotyczące „Kodeksu 
dobrej praktyki rolniczej” przeznaczono ponad 9,8 mln zł (29,9% ogółu), z zakresu „Zasad integrowanej 
produkcji” przeznaczono 4,24 mln zł (ponad 12% ogółu), natomiast z zakresu „Finansów gospodarstwa 
rolnego” 2,56 mln zł. Najmniejsza wartość umów zawartych w ramach szkoleń dotyczyła „Zakładania i 
pielęgnacji lasów na gruntach rolnych” i wyniosła 2,91 mln zł (8,9%). Wszystkie szkolenia zostały zreali-
zowane do czerwca 2006 roku, a wartość zrealizowanych umów wyniosła 32,8 mln zł [www.fapa.gov.pl].

W ramach pierwszej edycji wykonano 7060 szkoleń i przeszkolono łącznie 195 629 benefi cjentów. 
Najwięcej rolników i osób pracujących w rolnictwie uczestniczyło w szkoleniach z zakresu „Kodeksu do-
brej praktyki rolniczej”, tj. 87 373 osób (44,7% wszystkich osób przeszkolonych). Kolejnymi szkoleniami 
pod względem wielkości przeszkolonych osób były szkolenia w ramach „Dobrostanu zwierząt” – 61 459 
osób (31,4%). W szkoleniach z zakresu „Finansów gospodarstwa rolnego” uczestniczyło łącznie 25 176 
osób (12,9%), natomiast w ramach szkoleń z „Zasad integrowanej produkcji” przeszkolono 13 437 osób 
(6,9%). Najmniejszym zainteresowaniem cieszył się temat „Zakładanie i pielęgnacja lasów na gruntach 
rolnych”, w ramach którego uczestniczyło tylko 8184 osób (4,2%).

Drugą edycję wdrażania „Szkoleń”, rozpoczęto 28 kwietnia 2006 r., kiedy  ogłoszono 118 konkursów 
na łączną kwotę ok. 45,45 mln zł (tab. 2). W drugiej edycji przyjmowano wnioski do 12 czerwca 2006 r. 
i przyjęto łącznie 353 wniosków na wszystkie ogłoszone konkursy. 

Tabela 1. Szkolenia realizowane w I edycji działania SPO „Rolnictwo”
Table 1. Training carried out in the fi rst edition of the SOP „Agriculture” 
Temat szkolenia/Topic of training Wartość 

umów/Value of 
agreements

Liczba 
uczestników/ 

No. of 
participants

Liczba szkoleń/ 
No. of trainings

tys. zł/
thous. 
PLN

% osoby/
persons

% szkolenia/
trainings

%

Kodeks dobrej praktyki rolniczej/Code of Good 
Agricultural Practice 9 804,6 29,9 87 373 44,7 3 001 42,5

Dobrostan zwierząt/Animal welfare 13 288,4 40,5 61 459 31,4 2 174 30,8
Zasady integrowanej produkcji/Integrated production 4 242,4 12,9 13 437 6,9 566 8,0
Finanse gospodarstwa rolnego/Finances of agricultural 
enterprises 2 557,0 7,8 25 176 12,9 904 12,8

Zakładanie i pielęgnacja lasów na gruntach rolnych/
Establishing and maintaining of forest at arable land 2 910,3 8,9 8 184 4,2 415 5,9

Razem/Total 32 802,8 100,0 195 629 100,0 7 060 100,0
Źródło: Zespół kontroli i monitoringu FAPA
Source: Team control and monitoring of FAPA
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Najwięcej środków w II edycji przeznaczono na temat „Spełnienie standardów w dziedzinie ochrony 
środowiska, zwierząt i konsumenta”, a wartość tych środków wyniosła 22,86 mln zł (50,3% całego budżetu 
II edycji). Kolejnymi szkoleniami pod względem wielkości zaangażowanych środków były szkolenia 
w zakresie „Nowoczesnego chowu bydła mięsnego oraz trzody chlewnej i owiec” – ponad 3,8 mln zł 
(8,5% budżetu), „Wykorzystanie komputera w zarządzaniu gospodarstwem rolnym” – ponad 3,6 mln zł 
(8,1%) oraz „Zasady ekologicznego prowadzenia upraw i chowu zwierząt” – ponad 3,5 mln zł (7,7%). 

Na pozostałe rodzaje szkoleń przeznaczono mniej niż po 5% całego budżetu II edycji szkoleń. Najmniej 
środków zarezerwowano w ramach tematu „Alternatywne kierunki produkcji zwierzęcej” – 194,8 tys. zł 
(0,4% budżetu), a także na temat „Zasady fi nansowe dotyczące gospodarstw rolnych” – 780,2 tys. zł (1,7%).

Tabela 2. Szkolenia realizowane w II edycji działania SPO „Rolnictwo”
Table 2. Training carried out in the second edition of the SOP „Agriculture”
Temat szkolenia/Topic of training Wartość 

umów/ Value of 
agreements

Liczba 
uczestników/ 

No. of 
participants

Liczba szkoleń/ 
No. of trainings

tys. zł/
thous. 
PLN

% osoby/
persons

% szkolenia/
trainings

%

Ubezpieczenia majątkowe w rolnictwie/ Property 
insurance 799,0 1,8 6 390 2,9 314 3,8

Alternatywne kierunki produkcji zwierzęcej/Alternative 
directions of animal production 194,8 0,4 3 368 1,5 119 1,4

Alternatywne kierunki produkcji roślinnej/ Alternative 
directions of plant production 2 028,5 4,5 15 149 6,9 604 7,3

Nowoczesny chów bydła mięsnego oraz trzody chlewnej, 
bydła mlecznego, owiec, drobiu/ Modern keeping of 
cows, pigs, sheeps and poultry

3 857,3 8,5 30 309 13,9 1 124 13,6

Spełnienie standardów w dziedzinie ochrony środowiska, 
zwierząt i konsumenta a uzyskanie dopłat bezpośrednich 
(4-dniowe)/Cross-compliance (4 days) 22 862,3 50,3 98 061 44,9 3 309 40,1

Zasady fi nansowe dotyczące gospodarstw rolnych/ 
Financial rules regarding agricultural farms 780,2 1,7 3 644 1,7 138 1,7

Organizacja rynków rolnych (2-dniowe)/Organization of 
agricultural markets 1 920,8 4,2 6 807 3,1 260 3,2

Przetwórstwo produktów rolnych oraz zasady sprzedaży 
bezpośredniej/Processing of agricultural products and 
rules of direct sale

975,2 2,1 5 300 2,4 194 2,4

Integrowana produkcja roślin (2-dniowe)/Integrated 
production (2 days) 1 950,3 4,3 8 938 4,1 307 3,7

Zasady ekologicznego prowadzenia upraw i chowu 
zwierząt (2-dniowe)/Organic farming (2 days) 3 517,4 7,7 14 790 6,8 541 6,6

Wykorzystanie komputera w zarządzaniu gospodarstwem 
rolnym, w tym podstawy obsługi komputera (2-dniowe)/
Use of computer in management of agricultural farm

3 670,4 8,1 10 205 4,7 546 6,6

Wykorzystanie technik komputerowych do prowadzenia 
produkcji zwierzęcej w gospodarstwach rolnych o różnej skali 
produkcji/Use of computer techniques in livestock production 
in agricultural farms with diffrent production scale

1 918,9 4,2 9 974 4,6 572 6,9

Aktualne wymagania w zakresie produkcji i użytkowania 
pasz na poziomie gospodarstwa rolnego/Current 
requirements regarding production and use of animal 
fodders at the level of agricultural farm

971,2 2,1 5 519 2,5 223 2,7

Razem/Total 45 446,3 100,0 218 454 100,0 8 251 100,0
Źródło: Zespół kontroli i monitoringu FAPA
Source: Team control and monitoring of FAPA
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W ramach drugiej edycji wykonano 8251 szkoleń i przeszkolono łącznie 218 454 benefi cjentów. 
Najwięcej rolników i osób pracujących w rolnictwie uczestniczyło w szkoleniach z zakresu „Spełnienia 
standardów w dziedzinie ochrony środowiska, zwierząt i konsumenta” a uzyskanie dopłat bezpośrednich 
(4-dniowe), tj. 98 061 osób (44,9% wszystkich przeszkolonych osób). Kolejnymi szkoleniami pod wzglę-
dem wielkości przeszkolonych osób były szkolenia w ramach „Nowoczesnego chowu bydła mięsnego 
oraz trzody chlewnej, bydła mlecznego, owiec, drobiu”, gdzie przeszkolono 30 309 osób (13,9%). W 
szkoleniach z zakresu „Alternatywnych kierunków produkcji roślinnej” uczestniczyło łącznie 15 149 
osób (6,9%), natomiast w ramach szkoleń z „Zasad ekologicznego prowadzenia upraw i chowu zwie-
rząt” (2-dniowe) przeszkolono 14 790 osób (6,8%). Najmniejszym zainteresowaniem cieszył się temat 
„Alternatywne kierunki produkcji zwierzęcej”, w ramach którego uczestniczyło tylko 3368 osób (1,5%).

Ocena szkoleń przez osoby uczestniczące w szkoleniach
Badania ankietowe przeprowadzono na grupie 499 osób uczestniczących w działaniu „Szkolenia” oraz 

działaniu „Wsparcie doradztwa rolniczego”. Najwięcej respondentów pochodziło z województwa mazo-
wieckiego (200 osób). Kolejne reprezentowały województwa: wielkopolskie (101 osób), podkarpackie 
(81 osób) i podlaskie (60 osób). Najmniej osób wybranych do badań było z województw: małopolskiego 
(13 osób),  łódzkiego (21 osób) oraz zachodniopomorskiego (23 osoby). 

Większość respondentów (53,7%), to byli rolnicy mający gospodarstwa rolne o powierzchni od 5 
do 20 ha. Kolejna grupa respondentów miała gospodarstwa powyżej 20 ha (22,2%). Osoby które miały 
gospodarstwa poniżej 5 ha (20%), pochodziły głównie z województw małopolskiego i podkarpackiego 
(ponad 40% respondentów). Wynika to głównie ze specyfi ki tych regionów, gdzie zdecydowana większość 
gospodarstw rolnych, to gospodarstwa bardzo małe i małe.

Najwięcej osób uczestniczących w badaniu było w wieku średnim, tj. od 36-50 lat (46,9%). Udział 
osób w wieku 20-35 oraz 51-65, które uczestniczyły w badaniach był zbliżony i wynosił ok. 25%. W 
badaniach ankietowych niewielki odsetek stanowiły osoby bardzo młode (0,4%) oraz osoby w wieku 
pow. 65 lat (2%). Na podstawie tych danych należy sądzić, że w niektórych przypadkach może być 
problem z następstwem i przejęciem gospodarstwa rolnego przez osoby młode, co może wynikać z 
braku zainteresowania podjęciem działalności rolniczej. Uczestnictwo w szkoleniach osób starszych, 
pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego świadczy o ciągły uczestniczeniu lub pomocy w prowadzeniu 
gospodarstwa rolnego. 

Większość rolników charakteryzowała się wykształceniem średnim (48%) oraz podstawowym 
(34%). Wykształcenie wyższe miało tylko13% respondentów, przy tym 5% ankietowanych nie udzieliło 
na to pytanie odpowiedzi. Osoby które nie odpowiedziały na temat wykształcenia ogólnego w więk-
szości miały wykształcenie zawodowe rolnicze (96%). Z analizy wieku respondentów wynika, że im 
wyższe wykształcenie ogólne, tym większy odsetek osób mających większe kwalifi kacje zawodowe 
(ponad 55% z wykształcenia wyższego miało wykształcenie wyższe rolnicze). Natomiast wśród osób z 
wykształceniem podstawowym (47%) i średnim (42%) był najwyższy odsetek osób bez zawodowego 
wykształcenia rolniczego.

Jak wynika z przeprowadzonych badań wśród losowo wybranych respondentów, ponad 92% an-
kietowanych była zadowolona z przeprowadzonych szkoleń, z tego aż 35% zdecydowanie tak, a 50% 
odpowiedziało tak. Jedynie 6% było niezadowolonych z zaspokojenia wiedzy i satysfakcji z udziału w 
szkoleniu, z tego tylko 2% odpowiedziało nie, a nikt nie odpowiedział zdecydowanie nie. Niewielka 
grupa respondentów (2%) nie miała zdania na ten temat. Respondentów poproszono w trakcie badania o 
wskazanie barier proceduralnych które utrudnia-
łyby dostęp do działań dotyczących „Szkoleń” i 
„Wsparcia doradztwa rolniczego”. Ponad 93% 
ankietowanych nie stwierdziło żadnych barier 
ograniczających te działania. Wskazano tylko 
na pewne czynniki które bardziej odnoszą się do 
warunków przeprowadzanych szkoleń (niezada-
walające warunki lokalowe), czasu trwania szko-
leń (zbyt krótkie lub długie szkolenia), kwestii 
organizacyjnych (trudny dojazd) oraz do formy i 
sposobu prowadzenia zajęć (zbyt dużo przepisów 
i ustaw na szkoleniu lub mało zrozumiały język 
szkolenia). Jednak odsetek osób zgłaszających 
te czynniki był niewielki (ok. 2-5%). 

Rysunek 2.  Informacja o szkoleniu [% odpowiedzi]
Figure 2. The information received about the training 
[% responses] 
Źródło/Source: Efektywność wykorzystania... 2009
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Jak wskazywali ankietowani, informacje o szkoleniach 
otrzymywali głównie z ośrodków doradztwa rolniczego 
(ponad 65%) oraz z gmin lub władz samorządowych 
(16%). Można zatem stwierdzić, że instytucjonalny system 
informowania rolników o projektach szkoleniowych speł-
niała swoją rolę i prawidłowo realizował swoje działania. 
Ponad 5,4% ankietowanych o prowadzonych szkoleniach 
została poinformowana przez innych rolników. Blisko 9,6% 
badanych respondentów wskazywało na inny sposób uzy-
skanych informacji. Na uwagę zasługuje bardzo niski udział 
odpowiedzi dotyczący wykorzystania środków masowego 
przekazu, m.in. prasy, radia i TV jako środków komuni-
kowania rolnikom informacji, ponieważ tylko 3% ankie-
towanych wskazało na to źródło pozyskania informacji.

Większość respondentów preferuje organizowanie 
szkoleń w miejscu zamieszkania (52,3%). Około 40% 
ankietowany woli z kolei szkolenia wyjazdowe, natomiast 
7,6% ankietowanych nie ma na ten temat zdania. Osoby 
które wolały organizację szkoleń w miejscu zamieszka-
nia uzasadniały to m.in.: lepszą dostępnością szkoleń, 
oszczędnością czasu oraz możliwością obecności na 
szkoleniach większej ilości osób. Osoby które prefero-
wały szkolenia wyjazdowe uzasadniały swoją decyzję 

przeważnie: możliwością zobaczenia czegoś nowego (poznanie ludzi, zwiedzanie), lepszą jakością szkoleń, 
lepszą bazą szkoleniową oraz przeznaczenie więcej czasu na szkolenie. Z badań wynika również, że im 
wyższe wykształcenie tym wyższy był odsetek osób preferujących szkolenia wyjazdowe. 

Uczestnikom szkoleń zadano pytania odnośnie preferowanej tematyki kolejnych szkoleń. Każdy an-
kietowany mógł wskazać maksymalnie trzy interesujące dla niego obszary szkoleń. Badani respondenci 
najczęściej wymieniali następującą tematykę: produkcja zwierzęca (19,1% wskazań), produkcja roślinna 
(15,4% wskazań), fundusze UE (9,5% wskazań), ekologia (9% wskazań), dobra praktyka w rolnictwie 
(6,2% wskazań), wymogi i regulacje UE (4,7% wskazania).

Jak można wywnioskować z przedstawionych danych rolnicy są zainteresowani szkoleniami pod-
noszącymi kwalifi kacje z zakresu technologii produkcji roślinnej i zwierzęcej, a także informacjami o 
rodzajach środków UE oraz wiedzą z zakresu rolnictwa ekologicznego. Bardzo dużo ankietowanych, 
tj. 211 (ok. 29,8%) nie potrafi ło wskazać z ich punktu widzenia istotnego tematu szkoleń. Jeśli w tym 
miejscu porównamy te odpowiedzi z bardzo dobrymi ocenami przeprowadzanych szkoleń, należałoby 
zadać pytanie czy szkolenie, w którym uczestniczyli było dla nich istotne. Może również to wynikać z 
tego, że szkolenia mogły być dobrze przeprowadzone, ale w problematyce mało istotnej dla badanych 
respondentów. Ankietowani którzy odpowiedzieli na to pytanie trudno powiedzieć, głównie to osoby 
niedeklarujące żadnego wykształcenia (44% respondentów), osoby z wykształceniem podstawowym 
(28%) oraz średnim (32%).

Prawie połowa osób które uczestniczyły w szkoleniach występowała również o realizację projektu w 
ramach innych działań SPO (48% ankietowanych). Wszystkie udzielone odpowiedzi dotyczyły priorytetu 1 
„Wspieranie zmian i dostosowań w sektorze rolno-spożywczym”. Najwięcej osób uczestniczyło w działaniu 1 
„Inwestycje w gospodarstwach rolnych” (71% respondentów) oraz w działaniu 2 „Ułatwianie startu młodym 
rolnikom (23%). Niewielka liczba osób stwierdziła, że uczestniczyła w działaniu 3 „Szkolenia” (5%) oraz w 
działaniu 4 „Wsparcie doradztwa rolniczego (3%). Natomiast tylko jeden benefi cjent uczestniczył w działaniu 5 
„Poprawa przetwórstwa i marketingu”. Zastanawiający jest fakt wymienienia tylko przez 15 respondentów 
informacji o udziale w działaniach 3 i 4, a więc wynikało to najprawdopodobniej z niezrozumienia pytania.

Podsumowanie i wnioski
Wejście Polski do Unii Europejskiej wymagało z jednej strony procesów dostosowawczych polskiej 

gospodarki i rolnictwa do funkcjonowania w rozszerzonych strukturach UE, a z drugiej strony pozwoliło 
na korzystanie z różnego rodzaju wsparcia i pomocy w ramach jej działania. Jednym z elementów reali-
zacji strategii rozwoju społeczno-gospodarczego był Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i 
modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” (SPO „Rolnictwo”). 

Rysunek 3. Uzyskane dofi nansowanie projektów 
z poszczególnych działań (liczba odpowiedzi, % 
odpowiedzi)
Figure 3. Obtained funding of projects with different 
activities [number of responses% of responses] 
Źródło: jak na rys. 2
Source: see fi g. 2
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Program miał na celu poprawę konkurencyjności oraz trwały i zrównoważony wzrost sektora rolnego, 
wsparcie przemysłu przetwórczego w celu poprawy jego konkurencyjnej pozycji oraz wsparcie wielo-
funkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Jednym z działań w ramach 1 priorytetu SPO „Rolnictwo” 
były szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie (działanie 1.3). Fundusze 
przeznaczone na to działanie w latach 2004-2008 wyniosły 78,56 mln zł. Najwięcej środków w ramach 
działania „Szkolenia” przeznaczono na województwa: mazowieckie, podkarpackie i małopolskie, nato-
miast najmniej środków przeznaczono na województwa: lubuskie, zachodniopomorskie oraz opolskie. 
Działanie „Szkolenia” realizowane było w dwóch edycjach: pierwsza realizowana była w latach 2004-
2006, druga w latach 2006-2008. W pierwszej edycji realizowanych było 5 tematów szkoleniowych, 
natomiast w drugiej edycji realizowano ich 13. 

W latach 2004-2008 łącznie przeprowadzono 15 311 szkoleń i przeszkolono 414 083 osób zatrudnio-
nych w rolnictwie. W ramach I edycji wykonano 7060 szkoleń i przeszkolono łącznie 195 629 benefi cjen-
tów, natomiast w ramach II edycji wykonano 8251 szkoleń i przeszkolono łącznie 218 454 benefi cjentów. 

Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz stwierdzono, że szkolenia były oceniane przez 
uczestników szkoleń bardzo pozytywnie (ponad 94% respondentów). Informacje o szkoleniach rolnicy 
pozyskiwali głównie z ODR (65%) oraz gmin i władz administracyjnych, co świadczy o dobrym spełnianiu 
ich instytucjonalnej roli jako źródła przekazywania informacji i wiedzy rolniczej. Uczestnicy szkoleń 
ponadto widzieli potrzebę dalszego podnoszenia kwalifi kacji. Preferowane tematy szkoleń w przyszłości 
to: technologia produkcji roślinnej i zwierzęcej, fundusze UE, ekologia, dobra praktyka rolnicza oraz 
wymogi i przepisy UE. Większość respondentów preferuje szkolenia w miejscu zamieszkania. Około 
50% osób uczestniczących w szkoleniach korzystała również z innych działań tego programu. 
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Summary
Sectoral Operational Programme Restructuring and Modernisation of the “Food Sector and Rural Development 

2004-2006” (SOP “Agriculture”) aimed at improving competitiveness, and sustainable and balanced growth of the 
broader agricultural sector in Poland. One of the measures under Priority 1 of the SOP Agriculture were vocational 
training for persons employed in agriculture and forestry (Action 1.3), which account for 78.56 mln zł. Most resources 
in this action were spent in the following provinces Mazowieckie, Podkarpackie and Małopolska, and the least resources 
in Lubuskie, Zachodniopomorskie and Opole. Operation Training was carried out in two editions. 

In the years 2004-2008 a total of 15,311 training were conducted and 414,083 persons were employed in agriculture 
trained. Based on the survey the analysis found that the training was evaluated by trainees very positive. Information 
about training farmers obtained mainly from ODR the municipalities and administrative authorities, which proves 
their institutional role as a source of information and knowledge for farmers. Training participants also expressed 
the need for further upgrading of skills, and preferred training topics are, production technology of plant and animal, 
EU funds, ecology, good agricultural practice and the requirements and provisions of the EU. Almost half of those 
participating in training also benefi ted from other activities of this program.
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