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abstrakt. Przedstawiono kierunki oraz źródła finansowania badań z zakresu żywności i rolnictwa w Polsce. 
Zaprezentowano także instytucje publiczne i agencje odpowiedzialne za politykę naukową w Polsce. Wyko-
rzystano dane pochodzące z literatury, Głównego Urzędu Statystycznego, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Wykazano, 
że sektor rolno-spożywczy w Polsce jest finansowany w zakresie badań i rozwoju w najniższym stopniu.

wstęp
Rozwój sektora rolno-żywnościowego i obszarów wiejskich uzależniony jest od wielu czyn-

ników ekonomicznych, gospodarczych i społecznych, a także od sposobu realizacji polityk, które 
oddziaływają na wszystkie newralgiczne czynniki kształtujące przemiany zachodzące w tym waż-
nym segmencie gospodarczym i społecznym Polski. Wśród polityk, które oddziaływają w sposób 
najbardziej widoczny na przemiany w rolnictwie, przemyśle spożywczym i w obszarach wiejskich, 
poza polityką rolną, jest polityka naukowa i powiązane z nią polityki naukowo-techniczna i innowa-
cyjna [Chyłek 2012]. Politykę naukową definiuje się jako działalność państwa oraz innych instytucji 
publicznych skierowaną na takie oddziaływanie na naukę, które w sposób optymalny przyczynia 
się do wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego, przy optymalnym wykorzystaniu środków na 
badania naukowe. W tym ujęciu polityka naukowa jest rozumiana szeroko i zawiera także politykę 
innowacyjną, która służy wspieraniu i wprowadzaniu do praktyki gospodarczej wyników badań 
naukowych, nowych osiągnięć wiedzy, wynalazków i usprawnień [Winiarski 2006].

Bez nakładów na badania i rozwój nie byłoby wielu rozwiązań technologicznych i innowacyjnych 
produktów ułatwiających i poprawiających życie ludzi. Badania w obszarze żywności i gospodarki 
żywnościowej umożliwiają postęp w zakresie bezpieczeństwa żywności i jakości produktów rolno-spo-
żywczych. Tym samym mają bezpośredni wpływ na poprawę jakości życia społeczeństwa. Wdrażanie 
innowacyjnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych przynosi z kolei korzyści przedsię-
biorstwom, poprawiając ich konkurencyjność, zarówno na rynku krajowym jak i międzynarodowym. 

Badania naukowe i prace rozwojowe w obszarze żywności stanowią również jeden z kluczo-
wych obszarów polityki naukowej i innowacyjnej Unii Europejskiej (UE). Podstawą programową 
tej polityki są Strategia Lizbońska [www.cie.gov.pl] oraz Strategia i europa 2020 [europa 2020… 
2010]. Według tych założeń politycznych strefa badawczo-rozwojowa ma strategiczny wpływ na 
budowę nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki bazującej na wiedzy.

Badania finansowane z poziomu europejskiego odbywają się za pomocą największego w 
Europie programu finansowania badań i innowacji – 7. Programu Ramowego (7PR). Budżet 
7PR na lata 2007-2013 wynosi 54 mld euro. Badania finansowane w programie „Biogospodarka 
Oparta na Wiedzy” (Knowledge Based Bio-economy – KBBE) mają na celu sprostać rosnącym 
wymaganiom dotyczącym bezpieczniejszej, zdrowszej i wyższej jakości żywności przy zacho-
waniu zrównoważonego użycia i produkcji odnawialnych biozasobów.
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Celem badań było przedstawienie i ocena wydatkowania nakładów w podziale na obszary 
nauki oraz poziomu nakładów na badania z zakresu rolnictwa i żywności w Polsce. Opisano także 
instytucje finansujące badania w tej dziedzinie. 

materiał i metodyka badań
Podstawą źródłową opracowania były literatura przedmiotu, dane statystyczne, materiały 

uzyskane z ministerstw Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Rozwoju 
Regionalnego i Gospodarki, dane z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), dane z 
Narodowego Centrum Nauki (NCN) oraz dane z instytucji naukowo-badawczych realizujących 
badania w obszarze rolnictwa i sektora żywnościowego. Okres badań obejmował lata 2006-2012.

Wykorzystano raporty, statystyki oraz strategie krajowe i unijne. Jednak przedmiotem badań 
był jedynie poziom finansowania badań naukowych ze źródeł krajowych. Pominięte zostały 
nakłady na badania i innowacje, które finansowane były ze środków zagranicznych, w tym UE.

wyniki badań
Na podstawie ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. 

Nr 238, poz. 2390) opracowany i ogłoszony został Krajowy Program Ramowy, który podkreślał 
priorytetowe kierunki badań naukowych lub prac rozwojowych. Był ustalany przez MNiSzW 
na podstawie propozycji przekazanych przez ministrów, wojewodów, organy samorządu woje-
wództwa, Prezesa Polskiej Akademii Nauk, szkoły wyższe, jednostki naukowe lub organizacje 
samorządu gospodarczego o zasięgu ogólnokrajowym. W związku z wejściem w życie nowych 
uregulowań prawnych o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki (Dz.U. Nr 115, poz. 795) 
Krajowy Program Ramowy został zastąpiony w 2008 r. przez Krajowy Program Badań Naukowych 
i Prac Rozwojowych (KPBNiPR), który obowiązywał do 2011.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o zasadach finansowania nauki, MNiSzW przygotowało Krajowy 
Program Badań (KPB) w zakresie kierunków badań i prac rozwojowych [Krajowy Program… 
2011]. KPB obejmuje siedem strategicznych, interdyscyplinarnych kierunków badań nauko-
wych i prac rozwojowych. Kierunek, który obejmuje badania nt. żywności, ujęty jest w obszarze 
„Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” ww. dokumentu. W zagadnieniach związanych 
z produkcją prozdrowotnej żywności nacisk położony jest na technologie wspomagające ocenę 
jakości surowców, rozwój kryteriów gwarancji bezpieczeństwa, poziomu dobrostanu zwierząt i 
jego wpływu na efekty produkcyjne, ocenę genetycznie zmodyfikowanych organizmów i badanie 
ich wpływu na jakość żywności i środowiska. Badania te przyczyniają się również do ustalenia 
norm i standardów, np. w odniesieniu do organizmów genetycznie zmodyfikowanych. Dokument 
odnosi się do zagadnień związanych z ochroną bioróżnorodności środowiska przyrodniczego, 
w tym środowiska rolniczego i leśnego. Jest to ważny element w rozwoju rolnictwa zrównowa-
żonego, bowiem wykorzystanie wiedzy i informacji o środowisku jako efektywnego narzędzia 
w gospodarowaniu przestrzennym, eksploatacji zasobów naturalnych, działalności rolniczej, 
gospodarowaniu wodą, minimalizacji skutków zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby oraz 
ograniczaniu skutków wystąpienia zjawisk ekstremalnych ma kluczowe znaczenie dla strategicz-
nego planowania rozwoju kraju, w tym sektora rolno-żywnościowego.

Kierunki badań w obszarze żywności realizowane przez uczelnie wyższe i instytuty naukowo-
-badawcze obejmują zagadnienia związane z nowymi technologiami i biotechnologiami przetwórstwa 
spożywczego uwzględniające: prozdrowotny model wyżywienia społeczeństwa oraz proekologiczne 
metody produkcji, energo- i materiałooszczędne techniki produkcji i przetwarzania surowców bio-
logicznych, badania jakości sensorycznej, wartości odżywczej oraz bezpieczeństwa zdrowotnego 
żywności funkcjonalnej, wielokierunkowe badania nad nutrigenomiką, metabolomiką, żywnością 
funkcjonalną w prewencji chorób dietozależnych, badania surowcowe, techniczno-technologiczne 
i higieniczne jakości produktów spożywczych, konsumpcję żywności w Polsce. Powiązanie ww. 
badań z naukami medycznymi stwarza bardzo dobrą okazję do określenia zależności pomiędzy dietą 
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a zdrowiem człowieka, co jest realizowane w wielu krajowych uczelniach i instytutach. Instytucje 
realizujące badania z zakresu żywności podlegają MNiSzW (20), MRiRW (12) oraz PAN (9). W 
placówkach tych zatrudnionych jest łącznie prawie 16 tys. pracowników [Nauka i technika … 2012]. 
Poziom finansowania badań w Polsce w latach 2006-2013 zaprezentowano w tabeli 1. 

Do 2010 r. dysponentem środków przeznaczonych na badania było wyłącznie MNiSzW. Od 
2011 r. finansowanie i zarządzanie budżetem na badania zostało przejęte przez dwie agencje 
wykonawcze – NCBR i NCN. Z mocy ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku (Dz.U. Nr 96, poz. 
615 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455) zostało utworzone Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 
NCBR jest agencją wykonawczą wspierającą polskie jednostki naukowe oraz przedsiębiorstwa 
w rozwijaniu ich zdolności do tworzenia i wykorzystywania rozwiązań opartych na wynikach 
badań naukowych w celu nadania impulsu rozwojowego gospodarce i z korzyścią dla społeczeń-
stwa. Głównym zadaniem NCBR jest zarządzanie i realizacja strategicznych programów badań 
naukowych i prac rozwojowych, które bezpośrednio przekładają się na rozwój innowacyjności. 
Programy opierać się będą na Krajowym Programie Badań (KPB). Do zadań NCBR należy 
wspieranie komercjalizacji i innych form transferu wyników badań naukowych do gospodarki, 
zarządzanie programami badań stosowanych oraz realizacją projektów z obszaru obronności i 
bezpieczeństwa państwa. Centrum dba również o zapewnienie dobrych warunków dla rozwoju 
kadry naukowej, realizując m.in. międzynarodowe programy mobilności naukowców. 

Tabela 1. Poziom nakładów krajowych na naukę w latach 2006-2013 
Table 1. level of national expenditure on science in 2006-2013
Wyszczególnienie/Specification Rok/Year

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Budżet na badania naukowe ogółem 
[mln zł]/Research budget in total 
[mln PlN]

3341,6 3707,4 3860,2 4510,2 5825,1 6478,8 6719,5 6458,2

Budżet na projekty badawcze 
i celowe w dziedzinie nauk 
przyrodniczych MNiSzW [mln zł]/
Budget on R&D projects in the area 
of life sciencesMShe [mln PlN]

0,2 236,6 267,6 451,5 271,9 301,0 181,5 .

Budżet na badania NCBR i NCN 
[mln zł]/Budget for research NCRD 
and NSC [mln PlN]

. . . . . 1349,8 1608,3 3546,5

Wartość projektów finansowanych 
przez NCN i NCBR /the value of 
projects financed by NCRD and NSC 
[mln  PlN]*

. . . . . 69,3 94,8 48,0

Programy Wieloletnie MRiRW  
[mln zł]/ long terms programmes 
MARD [mln PlN]

37,9 41,1 54,7 57,7 59,6 80,5 96,8 90,4

PKB na badania w PL/GDP on 
research in Poland [%] 0,56 0,57 0,6 0,68 0,74 0,76 0,77

Średnio PKB na badania w UE/Average 
GDP on research in the eU [%] 1,85 1,85 1,92 2,01 2 2,03

* Projekty w obszarze nauk o życiu, rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, 
biotechnologia środowiskowa/Projects in the area of life sciences, agriculture, forestry, horticulture, fisheries, 
nutrition and food, environmental biotechnology
Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdań z realizacji budżetu w latach 2010-2012 w zakresie 
nauki oraz realizacji budżetu w części 28. Nauka, Chyłek 2012, EUROSTAT
Source: own study based on the reports on the implementation of the budget in 2010-2012 in the areas of 
science and the implementation of the budget in section 28. Science, Chyłek 2012, eUROSTAT
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Drugą co do wielkości instytucją dysponującą i finansującą badania podstawowe jest NCN, 
które powstało z mocy ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 96, poz. 617, nr 
257, poz. 1726, z 2011 r. nr 185, poz. 1092). NCN jest agencją wykonawczą powołaną do wspie-
rania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, czyli prac eksperymentalnych lub 
teoretycznych podejmowanych przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach 
zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na praktyczne zastosowanie i użytkowanie. 
Finansowanie badań odbywa się przez projekty badawcze, stypendia doktorskie i staże po uzyska-
niu stopnia doktora, w tym są projekty badawcze dla doświadczonych naukowców na realizację 
pionierskich badań naukowych. Finansowana jest też współpraca międzynarodowa w ramach 
finansowania działalności w zakresie badań podstawowych. Według podziału tematycznego w 
NCN badania w obszarze żywności realizowane są w panelu Nauk o Życiu (NZ): rolnictwo, 
leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa.

Od 2008 r. nastąpił wyraźny wzrost na badania ogółem, w tym również na projekty w obszarze nauk 
przyrodniczych. W 2013 r. budżet na badania ogółem finansowane przez agencje wykonawcze NCBR i 
NCN uległ podwojeniu w stosunku do 2012 r.  
Natomiast wartość projektów w obszarze 
związanym z żywnością uległa obniżeniu.

Warto zwrócić uwagę na rolę progra-
mów wieloletnich, finansowanych przez 
MRiRW w odniesieniu do zagadnień rolnic-
twa i żywności. Budżet na te projekty wy-
kazywał tendencję wzrostową w badanym 
okresie. Środki przeznaczone na badania w 
ramach programów wieloletnich MRiRW 
wzrosły z 38 mln zł w 2006 r. do ponad  
90 mln zł w 2013 r. Należy również pod-
kreślić, że w omawianym okresie udział 
nakładów na badania naukowe w PKB po-
zostawał w Polsce na poziomie trzykrotnie 
niższym w relacji do średniego poziomu 
kraju UE. Na rysunku 1 przedstawiono 
zmiany liczby finansowanych projektów 
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Rysunek 2. Liczba projektów 
w podziale na obszary nauki 
w latach 2010-2012
Figure 2. Number of projects 
by areas of science in 2010-
2012
Źródło: jak na rys. 1
Source: see fig. 1

Rysunek 1. Liczba projektów finansowanych w latach 
2010-2012
Figure 1. Number of projects financed in 2010-2012
Źródło/Source: Nauka w Polsce 2013
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przez MNiSzW, NCBR i NCN. W 2011 r. nastąpił wyraźny wzrost liczby realizowanych projektów 
w stosunku do 2010 r. Nastąpił także spadek liczby projektów nadzorowanych przez MNiSzW w 
związku z przejęciem tego obowiązku przez agencje wykonawcze – NCN i NCBR. Na rysunku 2 
przedstawiono liczbę projektów finansowanych w latach 2010-2012 w podziale na obszary nauki. 
Zaprezentowane wyniki wskazują na spadek liczby projektów realizowanych w obszarze nauk 
rolniczych, leśnych i weterynaryjnych.

W 2012 r. było ponad cztery razy mniej finansowanych projektów z obszaru nauk rolniczych w 
stosunku do 2010 r. Świadczy to o stosunkowo niskim finansowaniu badań w obszarze nauk rolni-
czych, w tym żywności w ramach środków krajowych przeznaczonych na badania. Poziom środków 
finansowych przyznanych na projekty w poszczególnych obszarach nauki przedstawiono na rysunku 3.

W strukturze wydatków dominowały nauki społeczne. Natomiast nakłady na badania w na-
ukach rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, mimo znacznego wzrostu w okresie 2010-2013, 
były znacznie niższe w porównaniu do obszaru nauk społecznych i technicznych. 

Podsumowanie
Rolnictwo w Polsce stanowi jeden z najważniejszych działów gospodarki. Użytki rolne w 

Polsce zajmują powierzchnię około 18 mln ha, co daje nam trzecią pozycję wśród krajów euro-
pejskich. Natomiast pod względem wartości produkcji Polska jest szóstym producentem żywności 
w UE. Akcesja do UE miała pozytywny wpływ na procesy rozwojowe, modernizacyjne i restruk-
turyzacyjne w rolnictwie. Jednak z zaprezentowanych danych wynika, że badania w obszarze 
żywności są jednym z najniżej finansowanych obszarów nauki w Polsce. Jeśli chodzi o wartość 
uzyskanego dofinansowania w latach 2010-2012, korzystniejsza sytuacja występuje w naukach 
technicznych (1. pozycja), medycznych (2.), ścisłych (3.), przyrodniczych (4.), humanistycznych 
(5.). Największymi beneficjentami finansowania nauk o żywności są uczelnie wyższe. Najmniejsze 
finansowanie w tym zakresie otrzymują instytuty naukowo-badawcze, zatrudniające stosunkowo 
niską liczbę badaczy. Możliwość realizowania badań w obszarze żywności, a następnie wdro-
żenia ich wyników do praktyki, ma duży wpływ na stan gospodarki oraz innowacyjność sektora 
rolno-żywnościowego w kraju i na rynkach UE. Wpływa to na poprawę jakości spożywanych 
produktów i stan zdrowia społeczeństwa. Zwiększenie finansowania badań w zakresie żywności, 
oprócz podniesienia jakości żywności i zdrowia konsumentów, będzie miało także pozytywne 
znaczenie w kontekście podwyższenia jakości nauki w tym obszarze w Polsce oraz pozytywnie 
wpłynie na rozpoznawalność polskich zespołów badawczych w Europie i na świecie.

Rysunek 3. Środki pozyskane w podziale na 
obszary nauki w latach 2010-2012 
Figure 3. Funds obtained by areas of science in 
2010-2012
Źródło: jak na rys. 1
Source: see fig. 1
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Summary
This paper reviews the last seven years of financing the agri-food research in Poland, based on the national 

funds. This publication presents also public institutions and agencies responsible for the scientific policy 
in Poland. The data used in this analysis are drawn from literature, statistical office, Ministry of Sciences 
and higher education, Ministry of Agriculture and Rural Development, National Center for Research and 
Development, National Science Center, and other research institutes. The results of the presented data 
showed that the agri-food sector in Poland is the lowest financed sector in Poland in terms of research and 
development. Universities in Poland are the top beneficiaries of the research& development funds in the 
agri-food area. 
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