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 Jednym z wyzwań Strategii „Europa 2020” jest wspieranie badań mających na celu 

racjonalne wykorzystanie zasobów oraz zwiększających innowacyjność i konkurencyjność 

gospodarki krajów Unii Europejskiej. Sposobem realizacji tego wyzwania jest koncepcja 

biogospodarki (Chyłek, Rzepecka 2011). Koncepcja ta wyznacza zadania dla nauki, w 

szerokim tego terminu rozumieniu i płaszczyzny współpracy z biznesem. Biogospodarka 

oznacza umiejętność efektywnego łączenia interdyscyplinarnych badań naukowych z 

oferowaniem praktyce innowacyjnych rozwiązań. 

 Działem gospodarki dla którego takie połączenie jest szczególnie ważne jest rolnictwo. 

Ten dział charakteryzuje się bowiem dużą liczbą problemów trudnych. Jego cechą 

charakterystyczną jest wyraźnie zaznaczająca się specyfika uwarunkowań, decydujących o 

możliwościach efektywnego przezwyciężenia barier i ograniczeń. Istotę problemu trafnie 

dostrzegł wiele lat temu Andreae (1974) pisząc: „Rozwój prac naukowych zawsze jest 

najbardziej produktywny tam, gdzie jest największy nacisk potrzeb, gdzie sytuacja jest 

najtrudniejsza”. Wyniki badań naukowych są produktem rynkowym, o dużym znaczeniu 

społecznym (Wiatrak 2009). 

 W ostatnim okresie dość często spotyka się jednak pogląd, że jedną z barier 

ograniczających wprowadzenie innowacji do praktyki rolniczej jest olbrzymi rozdźwięk 

między tematyką i wynikami badań a zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań w praktyce 

(Skórnicki 2013). Wskazuje się też, że tempo wdrażania nowych rozwiązań jest powolne. 

Akcentuje się ponadto, że system finansowania badań naukowych i oceny pracowników 

naukowych ogranicza transfer innowacji do praktyki rolniczej (Chyłek 2013). Transfer ten, 

niezależnie od uwarunkowań, zawsze odbywał się przy znaczącym udziale doradztwa 

rolniczego, które odgrywa istotną rolę w kreowaniu innowacyjności, jako jednego z obszarów 

biogospodarki (Zarychta 2013). 

 Znaczące wsparcie dla realizacji koncepcji biogospodarki zapewniają nauki rolnicze. 

Wyniki swoich badań przekazują one do praktyki za pośrednictwem doradztwa, a czynnikiem 
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usprawniającym transfer wyników badań do praktyki może być Centrum Kompetencji 

Puławy. 

 Jednym z członków Centrum Kompetencji Puławy jest Instytut Uprawy Nawożenia i 

Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. Jednostka ta jest jednym z 12 

instytutów badawczych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Specjalizuje się 

ona w badaniach środowiskowych i technologicznych. Istotny obszar działalności stanowią 

problemy gospodarki nawozowej i ograniczania niekorzystnego wpływu rolnictwa na 

środowisko przyrodnicze. 

 Główne kierunki działalności IUNG-PIB są zbieżne ze strategicznymi obszarami w 

ramach biogospodarki, wyraźnie ukierunkowane na problemy rozwoju zrównoważonego 

rolnictwa i na wspieranie decyzji praktyki gospodarczej oraz władz administracyjnych i 

samorządowych. Transfer wyników badań do praktyki gospodarczej ma charakter 

wielokierunkowy, gdyż dotyczy zarówno gospodarstw jak i jednostek administracyjnych, 

władz samorządowych oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Problemem 

podstawowym jest natomiast poprawa efektywności transferu wyników badań IUNG do 

gospodarki i stałe doskonalenie współpracy z doradztwem. 

Formy transferu to: publikacje, ekspertyzy (opinie), programy rozwoju, Internet (portale 

internetowe), doświadczalnictwo. Ogółem w latach 2010-2014 pracownicy IUNG-PIB 

opracowali i opublikowali 166 instrukcji wdrożeniowych i upowszechnieniowych oraz 

materiałów szkoleniowych. Oferta skierowana do doradztwa i praktyki to także 829 publikacji 

popularno-naukowych i popularnych oraz 19 ulotek. Dla porównania warto podać, ze w tym 

okresie pracownicy instytutu opublikowali także 1015 publikacji recenzowanych (Zbiorowa 

2015). Przedstawione dane liczbowe wskazują, że udział publikacji przydatnych bezpośrednio 

w działalności doradczej jest znaczny i wskazuje na ukierunkowanie działalności na potrzeby 

doradztwa i praktyki. 

 Ważną formą działalności IUNG-PIB jest wspieranie innowacyjności polskiego 

rolnictwa. Jest to niewątpliwie obszar wymagający stałego doskonalenia i wzbogacania, 

zwłaszcza w warunkach konkurencji rynkowej i rozwoju biogospodarki jako koncepcji 

perspektywicznej.  

 Zmiany ustrojowe oraz wejście Polski do UE spowodowały szereg zmian w organizacji i 

funkcjonowaniu doradztwa oraz w jego ukierunkowaniu. Wzrosło znaczenie doradztwa 

organizacyjno-ekonomicznego. Pojawiła się konieczność stałego wspierania decyzji 

rachunkiem ekonomicznym. Nadal jednak istotną rolę odgrywa doradztwo technologiczne 

wspierane przez placówki naukowe, w tym także resortowe instytuty badawcze.  



 3 

 Za zasadniczy zwrot we wspieraniu biogospodarki uznać należy powołanie Centrum 

Kompetencji Puławy. Idea Centrum, jego struktura oraz zakres i formy działalności, a przede 

wszystkim efekty kilkuletniej działalności dają podstawy do obiektywnej oceny. 

 Ze statutu wynika, że Konsorcjum Centrum Kompetencji jest organizacją otwartą i 

płaszczyzną współpracy biznesu, nauki i przedsiębiorców rolnych. Jego celem jest realizacja 

przedsięwzięć służących kształtowaniu i promowaniu nowoczesnego modelu przedsiębiorcy 

rolnego, wspieranie działań w zakresie poprawy efektywności gospodarowania w rolnictwie, 

popularyzacji badań dotyczących nawożenia oraz budowania nowych optymalnych relacji 

pomiędzy nauką i biznesem. Członkami Konsorcjum, które jest organizacją otwartą są 

instytuty badawcze, uczelnie, przedsiębiorcy rolni, zakłady przemysłowe, organizacje i 

stowarzyszenia producentów rolnych. Sposoby realizacji zadań statutowych Centrum 

Kompetencji są bardzo różnorodne i obejmują szeroką gamę działań informacyjnych, 

badawczych (projekty), wdrożeniowych i szkoleniowo-eksperckich. Warto podkreślić, że 

zestaw działań stale jest wzbogacany o nowe przedsięwzięcia, które z reguły są 

odzwierciedleniem wyzwań stawianych przez praktykę gospodarczą przed nauką. Istotną rolę 

we wskazywaniu tych wyzwań mają organizowane każdego roku konferencje „Nauka – 

Biznes – Rolnictwo”. Podczas nich zbierane są też w formie badań ankietowych opinie i 

sugestie uczestników zarówno ze sfery nauki jak i biznesu. Przyczyniają się też one do 

ukierunkowania działalności IUNG-PIB. 

 Szczegółowa analiza działalności IUNG-PIB w Puławach, wskazuje że jednostka ta 

dostrzega problemy praktyki rolniczej i wspiera doradztwo w ich rozwiązywaniu, a 

jednocześnie posiada duży potencjał, który może być jedną z podstaw rozwoju biogospodarki 

w Polsce. Na jej przykładzie można stwierdzić, że rola nauki we wspieraniu biogospodarki 

sprowadza się do:  

− umiejętności obiektywnej diagnozy stanu aktualnego rolnictwa, np. analizy przestrzenne; 

− dostrzegania zróżnicowania specyfiki i zróżnicowania gospodarstw rolnych; 

− wskazywania sposobów racjonalnego wykorzystania zasobów i poprawy jakości 

produkcji; 

− krytycznej oceny przydatności wyników badań naukowych w praktyce; 

− dostrzegania barier i czynników ograniczających wdrażanie postępu technologicznego; 

− kompleksowej oceny skutków zastosowania nowych rozwiązań w praktyce; 
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− propozycji instrumentów organizacyjno-systemowych, prawnych i finansowych 

wspierających procesy innowacyjności i zwiększania konkurencyjności, a także 

współpracę w ramach Centrum Kompetencji. 

 Poprzez wymienione działania IUNG-PIB, jako jeden z członków Centrum Kompetencji, 

wykorzystuje swój potencjał do wspierania biogospodarki. Triada: „Nauki rolnicze – Centrum 

Kompetencji – Biogospodarka” to szereg wzajemnych zależności i powiązań opartych na 

zasadach sprzężeń zwrotnych. Nauka oferuje Centrum Kompetencji nowe rozwiązania, a 

jednocześnie na podstawie jego sugestii podejmuje kolejne wyzwania, zdeterminowane przez 

szeroko rozumiane potrzeby praktyki i koncepcję biogospodarki. 

Analiza działalności IUNG-PIB, na tle priorytetów rozwoju rolnictwa i obszarów 

strategicznych biogospodarki wskazuje, że badania rolnicze stanowią istotne wsparcie dla 

rozwoju biogospodarki. W badaniach tych znajdują odzwierciedlenie obszary strategiczne 

biogospodarki i priorytety rozwojowe polskiego rolnictwa. Wyniki badań rolniczych 

umożliwiają wieloaspektową ocenę stanu aktualnego i określenie perspektywicznych 

kierunków rozwoju biogospodarki. Wspieranie rozwoju biogospodarki stwarza możliwość 

praktycznego wykorzystania wyników rolniczych badań naukowych i kreowania nowych 

tematów badawczych. Warunkiem podstawowym efektywnego wykorzystania wyników 

rolniczych badań naukowych we wspieraniu biogospodarki jest usprawnienie transferu 

wiedzy do doradztwa i praktyki, oparte na zasadach sprzężeń zwrotnych. Wspieranie rozwoju 

biogospodarki jest także płaszczyzną współpracy i integracji różnych środowisk naukowych 

m.in. rolników, ekonomistów, ekologów oraz biznesu. Sugestie i rozwiązania technologiczne 

kierowane przez Centrum Kompetencji Puławy, biznes i placówki naukowe do doradztwa i 

praktyki rolniczej w ramach wspierania biogospodarki mogą w sposób istotny przyczyniać się 

do racjonalnego wykorzystania zasobów, zmniejszenia zagrożeń dla środowiska 

przyrodniczego oraz zdrowia ludzi i zwierząt, a jednocześnie zwiększać innowacyjność i 

konkurencyjność polskiej gospodarki, kształtując także sytuację ekonomiczną producentów 

rolnych. A to są przecież cele działalności Centrum Kompetencji, zbieżne z koncepcją 

biogospodarki. 

 Działalność Centrum Kompetencji Puławy bardzo pozytywnie ocenił Prezydent 

Rzeczypospolitej Polskiej – Bronisław Komorowski w liście do uczestników IV Konferencji 

Nauka – Biznes – Rolnictwo w 2014 roku. W liście tym znalazła się wysoce pozytywna ocena 

Raportu „25 lat polskiego rolnictwa. Bezpieczeństwo żywnościowe w Europie”, a także 

modelowej formy integracji różnych środowisk, jaką jest Centrum Kompetencji Puławy, 

określone jako „polski rolniczy tink-tank”. 
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 Dla pracowników IUNG-PIB, jako członka Konsorcjum, a także jako współautorów 

raportu ocena ta była powodem do dużej satysfakcji. 

 Generalnie można stwierdzić, że udział IUNG-PIB w działalności Centrum Kompetencji 

Puławy jest wyzwaniem do podejmowania nowych badań przydatnych dla praktyki. Jest on 

jednak także szansą na bardziej efektywne, dostosowane do rzeczywistych potrzeb wspierania 

rolnictwa. 
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