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PROGRAMY WIELOLETNIE IUNG-PIB  

MAJĄ WYMIAR PRAKTYCZNY 

 

 W latach 2005 – 2010 IUNG-PIB był realizatorem programu wieloletniego pt. 

„Kształtowanie środowiska rolniczego Polski oraz zrównoważony rozwój produkcji 

rolniczej”. Natomiast aktualnie Instytut realizuje przewidziany na lata 2011-2015 program 

wieloletni pt. „Wspieranie działań w zakresie kształtowania środowiska rolniczego i 

zrównoważonego rozwoju produkcji rolniczej w Polsce”. 

 Realizowane w IUNG-PIB w Puławach programy wieloletnie dostarczają wskazań 

praktycznych sprzyjających realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju rolnictwa i 

poprawie efektywności wykorzystania wyników badań naukowych w praktyce. 

 Wskazania te i sugestie można przedstawić w sposób następujący. 

 

I. Działania wspierające rozwój zrównoważony rolnictwa: 

1. Prowadzenie badań interdyscyplinarnych nad rozwojem zrównoważonym produkcji 

rolniczej; 

2. Szerokie wykorzystanie w działalności upowszechnieniowej wyników badań, nad 

rozwojem zrównoważonym, prowadzonych w różnych ośrodkach naukowych; 

3. Popularyzacja koncepcji i zasad rozwoju zrównoważonego wśród mieszkańców 

obszarów wiejskich. Tylko część z nich stanowią rolnicy. 

4. Organizacja warsztatów i seminariów szkoleniowych ukazujących różne aspekty rozwoju 

zrównoważonego; 

5. Opracowanie podręczników (poradników) na temat rozwoju zrównoważonego w ujęciu 

praktycznym – Kodeks dobrej praktyki rolniczej to niezbędny zasób wiedzy o rozwoju 

zrównoważonym; 

6. Współpraca z doradztwem rolniczym oraz samorządami rolniczymi, oparta na sprzężeniu 

zwrotnym. Nauka przekazuje wyniki badań, a doradztwo i samorząd, przedstawiają 

sugestie dotyczące podejmowania nowych tematów badawczych (inicjują badania); 

7. Aktualizacja i unowocześnienie programów kształcenia na uczelniach i szkołach 

średnich; 

8. Współpraca z władzami administracyjnymi i samorządowymi szczebla regionalnego  

i lokalnego w zakresie planowania strategicznego, uwzględniającego kryteria (cele) 

rozwoju zrównoważonego; 

9. Tworzenie i doskonalenie informatycznych systemów doradztwa, zawierających różne 

moduły np. w zakresie nawożenia, oparte na bilansowaniu; 

10. Wdrażanie uproszczonej metodyki oceny stopnia zrównoważenia produkcji rolniczej na 

różnych poziomach zarządzania (kraj, region, gmina, gospodarstwo, pole); 

11. Wzbogacenie systemu rachunkowości rolnej o dodatkowe informacje środowiskowe  

i wykorzystanie jej do oceny stopnia zrównoważenia produkcji; 



12. Wykorzystanie środków masowego przekazu do popularyzacji idei zrównoważonego 

gospodarowania w rolnictwie (w sposób prosty, zrozumiały, ze zwróceniem uwagi na 

aspekty ekologiczne – kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa). 

 

II. Działania usprawniające transfer wyników badań do doradztwa i praktyki: 

1. Badania nad sposobami zwiększenia efektywności przekazywania wyników badań do 

praktyki rolniczej (w łańcuchu od pola aż po stół konsumenta); 

2. Wsparcie merytoryczne i finansowe doradztwa rolniczego, pogłębienie współpracy 

doradztwa z nauką w zakresie rozwoju zrównoważonego; 

3. Wspieranie merytoryczne doradztwa technologicznego, jego dostosowanie do 

istniejących uwarunkowań przyrodniczych i organizacyjno-ekonomicznych, 

zróżnicowanych w zależności od regionu oraz do specyfiki różnych grup gospodarstw 

(przedsiębiorstw) rolniczych i ich zróżnicowanego zainteresowania zastosowaniem 

innowacji; 

4. Ocena dotychczasowego stanu badań nad rozwojem zrównoważonym w różnych krajach 

– wymiana doświadczeń w zakresie praktycznej realizacji rozwoju zrównoważonego; 

5. Krytyczna analiza rozwiązań technologicznych i organizacyjnych stosowanych w 

różnych krajach oraz ocena możliwości zastosowania w danym kraju (regionie); 

6. Zastosowanie informatyki w zarządzaniu produkcją rolniczą. Szersze wykorzystanie 

systemów informatycznych o charakterze dialogowym do wspierania decyzji rolników 

(porady, konsultacje, rozwiązania wariantowe); 

7. Okresowe oceny przebiegu współpracy nauki z doradztwem i praktyką rolniczą, 

dokonywane prze Ministra odpowiedzialnego za rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich; 

8. Ustanawianie przez Rządy programów wieloletnich wspierających rozwój zrównoważony 

rolnictwa i obszarów wiejskich; 

9. Stosowanie sprawnego modelu współpracy pomiędzy nauką, doradztwem, praktyką 

rolniczą oraz przemysłem dostarczającym środków produkcji, opartego na zasadach 

umów konsorcyjnych; 

10. Wspieranie interdyscyplinarnych projektów o charakterze badawczym i utylitarnym 

(praktycznym); 

11. Ustanowienie krajowych programów strategicznych racjonalnego wykorzystania wód  

i gleb. 

 

III. Sposoby wykorzystania tradycyjnych i innowacyjnych technik i technologii w celu 

racjonalnego wykorzystania potencjału rolnictwa. Obszary na jakich wdrażanie w/w 

działań jest najpilniejsze: 

1. Dostosowanie technik uprawy roli, nawożenia, ochrony roślin, technologii i systemów 

gospodarowania do uwarunkowań regionalnych i zróżnicowanej intensywności 

gospodarstw o różnych kierunkach produkcji; 

2. Wieloaspektowe (kompleksowe, interdyscyplinarne) oceny technik, technologii produkcji 

i systemów gospodarowania – poszerzenie i obiektywizacja ocen; 

3. Kształtowanie racjonalnych powiązań pomiędzy produkcją roślinna i zwierzęcą (tam 

gdzie to możliwe); 



4. Systematyczne oceny stanu agrochemicznego gleb oraz monitoring jakości wód, ukazanie 

zagrożeń i zaniedbań; 

5. Wskazywanie na podstawie analiz regionalnych (przestrzennych) obszarów o różnej 

przydatności do produkcji rolniczej (delimitacja obszarów problemowych rolnictwa – 

OPR); 

6. Ujednolicenie metod oceny i stosowanych wskaźników, mające na celu zapewnienie 

możliwości porównań z uwzględnieniem różnych grup celów rozwoju zrównoważonego; 

7. Ocena skutków zastosowania różnych rozwiązań technologicznych w praktyce rolniczej; 

8. Uwzględnianie różnych funkcji gleb (produkcyjnej, środowiskowej, retencyjnej)  

w strategiach rozwoju obszarów wiejskich; 

 

IV. Struktury, które mogą być wykorzystane w celu zastosowania technik i technologii, 

najbardziej skutecznych w warunkach panujących w danej lokalizacji: 

1. Instytuty badawcze i uczelnie wyższe oraz doradztwo; 

2. Sieć szkół średnich, kształcących kadry dla rolnictwa i obszarów wiejskich; 

3. Samorząd rolniczy – izby rolnicze, organizacje producentów - rolników; 

4. Gospodarstwa przykładowe (modelowe) współpracujące w sposób ciągły z nauką  

i doradztwem; 

5. Doświadczenia prowadzone w różnych ośrodkach naukowych i regionach kraju np. 

badania skutków stosowania różnych systemów uprawy roli – tradycyjny, uproszczony, 

siew bezpośredni. 

 

 Generalnie można stwierdzić, że istniejący w Polsce model relacji nauka – doradztwo 

– praktyka, nadzorowany przez MRiRW (Dep. DORiN) tworzy dobrą płaszczyznę do 

realizacji rozwoju zrównoważonego w rolnictwie i na obszarach wiejskich. 

 Realizacja koncepcji rozwoju zrównoważonego jest zdeterminowana poziomem 

rozwoju gospodarczego kraju (regionu). W krajach takich jak Polska niezbędna jest pewna 

umiarkowana, uzasadniona ekonomicznie, intensyfikacja produkcji oraz podniesienie 

poziomu kultury rolnej. Rozwój zrównoważony wymaga wsparcia merytorycznego  

i finansowego oraz stałego podnoszenia wiedzy fachowej. 

 Inwestycje w zakresie infrastruktury obszarów wiejskich finansowane ze środków 

budżetu Państwa powinny m.in. dotyczyć tworzenia i modernizacji infrastruktury obszarów 

wiejskich, organizacji rynków rolnych oraz tworzenia bazy szkoleniowo-dydaktycznej.  

Inwestycje podmiotów prywatnych winny się koncentrować na modernizacji gospodarstw, 

przedsiębiorstw przetwórczych, systemów przechowywania, wprowadzania technik  

i technologii przyjaznych dla środowiska. 

 W ramach dyskusji jaka się obecnie toczy wokół problemu parametrycznej oceny 

jednostek naukowych należy podkreślić, że programy wieloletnie nie są nakierowane na 

tworzenie publikacji o wysokiej liczbie punktów (IF), ale są dowodem służebnej roli nauk 

rolniczych wobec praktyki rolniczej. 

 Przedstawione uogólnienia mają zapewne w części charakter subiektywny, ale 

większość z nich  w sposób bezpośrednio wypływa z ocen wykonywanych w ramach 

programów wieloletnich IUNG-PIB (poprzedniego i aktualnie realizowanego). Zachęcamy do 

śledzenia opracowań wykonywanych w ramach programów wieloletnich i korzystania z nich. 


