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Nauki rolnicze, wed³ug klasyfikacji OECD, obejmuj¹ szereg dziedzin
specjalistycznych – pocz¹wszy od rolnictwa, leœnictwa i rybo³ówstwa,
poprzez nauki o zwierzêtach i mleczarstwie oraz nauki weterynaryjne, a¿
do biotechnologii rolniczej i ekonomiki rolnictwa. Instytucje naukowe
zajmuj¹ce siê poszczególnymi zagadnieniami z zakresu nauk rolniczych
mo¿na podzieliæ na trzy grupy.

Pierwsz¹ z nich stanowi¹ wyspecjalizowane jednostki badawczo-roz-
wojowe nadzorowane bezpoœrednio przez Ministerstwo Rolnictwa i Roz-
woju Wsi. Zajmuj¹ siê one takimi zagadnieniami jak: odmiany roœlin
uprawnych, biotechnologia przemys³u rolno-spo¿ywczego, budownictwo
i mechanizacja rolnictwa, ekonomika rolnictwa i gospodarki ¿ywnoœcio-
wej, hodowla i aklimatyzacja roœlin, melioracja, mleczarstwo, warzyw-
nictwo, sadownictwo, zootechnika czy gleboznawstwo.

Drug¹ grupê stanowi¹ instytuty naukowe dzia³aj¹ce w ramach Polskiej
Akademii Nauk. Jednostki skupione w Wydziale Nauk Rolniczych, Leœ-
nych i Weterynaryjnych prowadz¹ badania g³ównie z zakresu agrofizyki,
fizjologii i genetyki zwierz¹t i roœlin oraz rozrodu zwierz¹t i badañ ¿yw-
noœci. Ponadto w ramach PAN ró¿ne instytuty zajmuj¹ siê miêdzy in-
nymi takimi zagadnieniami jak: rozwój wsi i rolnictwa, parazytologia
rolnicza oraz geografia rolnictwa.

Instytuty badawcze z wyró¿nionych powy¿ej grup zlokalizowane s¹
w kilkunastu oœrodkach – zarówno w wiêkszych miastach (Warszawa,
Poznañ, Olsztyn, £ódŸ, Kraków), jak równie¿ w mniejszych miejsco-
woœciach (Pu³awy, Skierniewice, Falenty, Radzików, Wólka Kossowska,
Jab³onna).

Badania naukowe prowadz¹ równie¿ wy¿sze uczelnie rolnicze. Naj-
starsz¹ z nich jest Szko³a G³ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warsza-
wie, której pocz¹tki nale¿y wi¹zaæ z utworzonym w 1816 r. Instytutem
Agronomicznym. Ponadto najwa¿niejsze ogniwa struktury akademickiej
tworz¹: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Akademia Rolnicza w Szcze-
cinie, Uniwersytety Przyrodnicze we Wroc³awiu, Poznaniu i Lublinie
oraz Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy (utworzone na
bazie istniej¹cych wczeœniej Akademii Rolniczych). Sieæ tê uzupe³niaj¹
jednostki naukowo-dydaktyczne z Olsztyna, Rzeszowa, Siedlec oraz kilka
Pañstwowych Wy¿szych Szkó³ Zawodowych i nieliczne prywatne (w tym
Wy¿sza Szko³a Agrobiznesu z £om¿y).

Uczelnie wy¿sze kszta³c¹ studentów na ró¿nych kierunkach: architek-
tura krajobrazu, bioin¿ynieria produkcji ¿ywnoœci, ogrodnictwo, tech-
nika rolnicza i leœna, technologia ¿ywnoœci, zootechnika oraz rolnictwo –

Uczelnie rolnicze i liczba studentów kierunków rolniczych, 2007
Agricultural high schools and number of students in agricultural faculties, 2007

Siedziba Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
(fot. K. Czapiewski)
Seat of the Institute of Soil Science and Plant Cultivation in Puławy (by K. Czapiewski)

Pamiątkowa tablica przed budynkiem Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa
w Puławach (fot. K. Czapiewski)
Memorial plaque in front of the building of the Institute of Soil Science and Plant Cultivation
in Puławy (by K. Czapiewski)
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które jest najpopularniejsz¹ specjalizacj¹ i w za³o¿eniu ma przygotowywaæ
do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego. Prawie 3/4 stu-
dentów kszta³ci siê w wymienionych powy¿ej najwa¿niejszych uczelniach
rolniczych. W czterech najwiêkszych jednostkach zlokalizowanych
w Krakowie, Warszawie, Poznaniu i Lublinie studiuje œrednio po 5 tysiê-
cy osób. W latach 1960., 1970. i 1980. udzia³ studentów kszta³c¹cych siê
na kierunkach rolniczych w ogólnej liczbie osób uczêszczaj¹cych na
uczelnie wy¿sze zawiera³ siê w przedziale 7–8%, zaœ od pocz¹tku lat
1990. zacz¹³ maleæ i obecnie kszta³tuje siê na poziomie 2%. Œrednio co
roku specjalizacje rolnicze koñczy 6500 absolwentów, wœród których
oko³o 58% stanowi¹ kobiety.

Istotn¹ rolê w kszta³ceniu przysz³ych rolników odgrywa blisko 200
œrednich szkó³ rolniczych (szko³y zawodowe i technika rolnicze). Po
przejêciu tych szkó³ pod koniec lat 1990. przez samorz¹dy powiatowe, ze
wzglêdów finansowych, tworzono w nich ró¿ne oddzia³y – samochodo-
we, sportowe, ogólnokszta³c¹ce, ekonomiczne, ochrony œrodowiska i dla
doros³ych. Obecnie obserwowany jest powrót czêœci z tych jednostek pod
bezpoœredni nadzór Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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Wejście do Muzeum Rolnictwa i. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu (woj. podlaskie)
(fot. K. Czapiewski)
Entrance to the Krzysztof Kluk Museum of Agriculture in Ciechanowiec (the Podlasie
voivodship) (by K. Czapiewski)

Zmiana liczby studentów kierunków rolniczych i udziału kierunków rolniczych
w ogólnej liczbie studentów
Changes in the number of students of agricultural fields of studies and the share of agricul-
tural fields of studies in the total number of students

Tablica przed Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (fot. K. Janc)
Information board in front of the Centre of Agricultural Consultancy in Brwinów (by K. Janc)

Agricultural scientific institutions can be classified in three groups:
the specialised research-and-development units, supervised directly
by the Ministry of Agriculture and Rural Development, research
institutes functioning within the framework of the Polish Academy
of Sciences, and agricultural universities. An important role in the
education of future farmers is played by some 200 secondary agricul-
tural schools (vocational and proper secondary schools).



12.2
Najwa¿niejszymi instytucjami zajmuj¹cymi siê poszerzeniem wiedzy fa-
chowej rolników s¹ jednostki doradztwa rolniczego oraz zwi¹zki bran¿o-
we. Doradztwo rolnicze ma w Polsce bogate tradycje, gdy¿ pierwsze
specjalistyczne s³u¿by zaczê³y swoj¹ dzia³alnoœæ ju¿ pod koniec XIX
wieku. Obecnie na mocy ustawy oœrodki doradztwa rolniczego dzia³aj¹
na rzecz poprawy poziomu dochodów rolniczych, podnoszenia konku-
rencyjnoœci rynkowej gospodarstw rolnych, wspierania zrównowa¿onego
rozwoju obszarów wiejskich, a tak¿e podnoszenia poziomu kwalifikacji
zawodowych rolników i innych mieszkañców obszarów wiejskich.

Oœrodki doradztwa rolniczego maj¹ bardzo równomiern¹, nawi¹zuj¹c¹
do podzia³u administracyjnego, strukturê przestrzenn¹. W Brwinowie
ko³o Warszawy znajduje siê Centrala, która czêœæ zadañ realizuje poprzez
swoje trzy Oddzia³y: w Radomiu, Poznaniu i Krakowie. Nastêpnie
w ka¿dym województwie znajduj¹ siê regionalne oœrodki doradztwa rol-
niczego podleg³e w³aœciwemu wojewodzie, które bardzo czêsto s¹ zlokali-
zowane w ma³ych miejscowoœciach. Na najni¿szym szczeblu dzia³aj¹
powiatowe oœrodki doradztwa, które spe³niaj¹ trzy podstawowe funkcje:
edukacyjn¹, wdro¿eniow¹ oraz informacyjn¹. Najczêœciej na terenie gmi-
ny pracuje 1–2 doradców, którzy w zale¿noœci od struktury agrarnej maj¹
pod swoj¹ opiek¹ 200–1000 gospodarstw.

Ponadto dzia³alnoœci¹ szkoleniow¹ zajmuje siê liczna grupa fundacji
i stowarzyszeñ dzia³aj¹cych na rzecz obszarów wiejskich oraz producenci
maszyn rolniczych, materia³u siewnego, nawozów sztucznych i œrodków
ochrony roœlin. Dla rolników istotnym Ÿród³em informacji s¹ równie¿
specjalistyczne czasopisma oraz coraz popularniejsze portale internetowe.

Rolników wspieraj¹ szkoleniowo i reprezentuj¹ ich na arenie ogólno-
polskiej tak¿e bran¿owe zwi¹zki producentów rolnych. Zwi¹zki skupiaj¹
hodowców poszczególnych gatunków zwierz¹t gospodarskich (trzody
chlewnej, byd³a miêsnego, drobiu, owiec, koni, strusi, zwierz¹t futer-
kowych i pszczó³) oraz producentów ró¿nych upraw rolniczych (roœlin
zbo¿owych, ziemniaka, buraka cukrowego, kukurydzy, tytoniu, chmielu,
wikliny, owoców, warzyw, kwiatów oraz nasion ogrodniczych, materia³u
szkó³karskiego i grzybni).

Ponadto wa¿nymi elementami w krajowym i regionalnym systemie
organizacji obs³ugi rolnictwa s¹ instytucje rz¹dowe wspieraj¹ce i ko-
ordynuj¹ce sprawn¹ dzia³alnoœæ gospodarki rolnej i przetwórstwa rolno-
-spo¿ywczego. Najwa¿niejsz¹ jest wspomniane ju¿ Ministerstwo Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi, które w myœl podzia³u kompetencyjnego zajmuje siê
nastêpuj¹cymi dzia³ami administracji rz¹dowej: rolnictwo, rozwój wsi,

rynki rolne i rybo³ówstwo. Za najwa¿niejsze jednostki podleg³e
Ministerstwu nale¿y uznaæ: G³ówny Inspektorat Jakoœci Handlowej
Artyku³ów Rolno-Spo¿ywczych, G³ówny Inspektorat Ochrony Roœlin
i Nasiennictwa, G³ówny Inspektorat Weterynarii, Kasê Rolniczego
Ubezpieczenia Spo³ecznego oraz Inspektoraty Rybo³ówstwa Morskiego.
Z kolei trzy kluczowe jednostki nadzorowane przez Ministerstwo to:
Agencja Nieruchomoœci Rolnych, Agencja Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa oraz Agencja Rynku Rolnego. Pierwsza z nich opiekuje
siê maj¹tkiem skarbu pañstwa i odpowiada za jego restrukturyzacjê i pry-
watyzacjê, polegaj¹c¹ g³ownie na sprzeda¿y b¹dŸ dzier¿awie gruntów.
ARiMR zajmuje siê g³ównie wdra¿aniem instrumentów wspó³finanso-
wanych z bud¿etu Unii Europejskiej oraz udzielaniem pomocy ze œrod-

ków krajowych, której g³ównymi beneficjentami s¹ rolnicy, mieszkañcy
wsi, przedsiêbiorcy i samorz¹dy lokalne. Z kolei ARR odpowiada za
stabilizacjê rynku rolnego i ochronê dochodów uzyskiwanych z rolnic-
twa. Wszystkie Agencje maj¹ wielostopniow¹ strukturê przestrzenn¹, na-
wi¹zuj¹c¹ zazwyczaj do podzia³u administracyjnego kraju. Na przyk³ad
ARiMR ma Centralê w Warszawie i 16 Wojewódzkich Oœrodków Do-
radztwa Rolniczego. Wszystkie Agencje posiadaj¹ swoje oddzia³y tereno-
we, pokrywaj¹ce siê zazwyczaj ze struktur¹ administracyjn¹ kraju. Przy-
k³adowo struktura ARiMR jest trzypoziomowa – Centrala w Warszawie,
16 Oddzia³ów Regionalnych w ka¿dym województwie oraz 314 Biur
Powiatowych.

Rozmieszczenie Ośrodków Doradztwa Rolniczego, 2006
Distribution of Centers of Agricultural Consultancy, 2006

The most important institutions, dealing with improvement of the
professional skills of farmers, are the extension services and the
branch associations of farmers. Significant elements in the national
and regional systems of organisation of agricultural service are con-
stituted also by the governmental institutions, supporting and coor-
dinating the effective functioning of the farming economy and food
processing.

Struktura zatrudnienia doradców rolnych wg specjalności branżowych w latach 1994
i 2007

Specjalność 1994 2007

Technologia produkcji rolniczej 61% 46%

Ekonomika i przedsiębiorczość 13% 15%

Wiejskie gospodarstwo domowe 15% 10%

Metodyka doradztwa, oświata i szkolenia 5% 7%

Rozwój obszarów wiejskich – 7%

Ekologia i ochrona środowiska 2% 8%

Informacja i wydawnictwa 4% 7%

Źródło: opracowanie własne.
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