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Program wieloletni na lata 2005 – 2010 

pn. „Kształtowanie środowiska rolniczego Polski 
oraz zrównoważony rozwój produkcji rolniczej”

ustanowiony dla IUNG przez RadęMinistrów 
w dniu 29.03.2005 (Uchwała nr 79/2005).
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Cel programu wieloletniego IUNG-PIB

wspieranie decyzji w zakresie kształtowania środowiska rolniczego 
oraz zrównoważonego rozwoju produkcji roślinnej bezpiecznej dla 
zdrowia ludzi i zwierząt;
okres realizacji: 2005-2010; 

Przyjęte założenia metodyczne:

Procesy kształtowania środowiska rolniczego przebiegają
jednocześnie z procesami jego użytkowania i ochrony.

Pierwotny, surowcowy charakter produkcji roślinnej 
wskazuje na jej rangę i znaczenie w realizacji procesów 
kształtowania środowiska rolniczego 
i jego wykorzystania.
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1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, 
poz. 483);

2. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 
Nr 16, poz. 78, z późn. zm.);

3. Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147, poz. 
1033);

4. Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. Nr 116, 
poz. 975);

5. Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r., Nr 11, 
poz. 94, Nr 96, poz. 959 oraz  Nr 173, poz. 1808);

6. Ustawa z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspieraniu rozwoju regionalnego 
(Dz. U. Nr 48, poz. 550, z późn. zm.);

7. Ustawa z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. 
z 2008 r., Nr 159, poz. 993 i z 2009 r. Nr 168, poz. 1323);

8. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, 
poz. 2104, z późn. zm.);

9. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880);

10. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229, późn. 
zm.);

11. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, 
poz. 627, z późn. zm.);

Ważniejsze akty prawne i dokumenty
- przesłanki programu wieloletniego
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12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy działań
mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych 
(Dz. U. z 2003 r., Nr 4, poz. 44);

13. Konwencja z dnia 9 kwietnia 1992 r. o ochronie środowiska morskiego obszaru 
Morza Bałtyckiego (Dz. U. z 2000 r., Nr 28, poz. 346);

14. Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej wydany w 2002 r.;

15. Konwencja ONZ w sprawie zwalczania pustynnienia w państwach dotkniętych 
poważnymi suszami lub pustynnieniem, zwłaszcza w Afryce, z 1992 r. i Aneks 
V dla Europy Środkowo-Wschodniej przyjęty w grudniu 2000 r.;

16. PROW 2004-2006, MRiRW;

17. PROW 2007-2013, MRiRW.

Ważniejsze akty prawne i dokumenty
- przesłanki programu wieloletniego
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Ważniejsze źródła informacji:
- wyniki badań IUNG-PIB i innych instytutów badawczych;
- dane statystyczne GUS;
- dane i opracowania MRiRW;
- wyniki badań ankietowych;
- akty prawne i ekspertyzy;
- dokumenty UE;
- zdjęcia lotnicze.

Podstawowe źródło informacji stanowiły dane 

Zintegrowanego Systemu Informacji o Przestrzeni Rolniczej 

Polski – unikalnego i stale wzbogacanego systemu 

wielokrotnie wykorzystywanego dla potrzeb MRiRW, np. do 

wyznaczania ONW.
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� Bogate zasoby informacji w ramach Zintegrowanego 

Systemu Informacji o Przestrzeni Rolniczej Polski.

� Doświadczenie praktyczne nabyte w związku 

z opracowaniem kryteriów i wydzielaniem ONW i OSN.

� Ocena skutków środowiskowych PROW 2004-2006

oraz PROW 2007-2013.

� Uwzględnienie nowych priorytetów nawiązujących do 

tendencji światowych.

� Systematyczna, stała współpraca z Departamentami MRiRW

w zakresie opiniowania działań w ramach WPR i PROW.

Atuty IUNG-PIB jako wykonawcy programu 
wieloletniego.
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Ważniejsze cele (priorytety) polityk UE jako 
wyznaczniki zadań programu wieloletniego:

� wspieranie rozwoju zrównoważonego,

� racjonalizacja (optymalizacja) wykorzystania czynników 
produkcji,

� zwiększenie konkurencyjności,

� ograniczenie niekorzystnych oddziaływań rolnictwa na 
środowisko przyrodnicze,

� wdrażanie systemów gospodarowania i technologii produkcji 
bezpiecznych dla środowiska, zdrowia ludzi i zwierząt oraz 
efektywnych ekonomicznie,

� poprawa jakości życia na obszarach wiejskich oraz sytuacji 
dochodowej mieszkańców wsi,

� zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.
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Struktura programu wieloletniego IUNG-PIB

43 (21; 22)2009

32005

34 (16; 18)2008

Zadania Liczba
I. Z zakresu kształtowania środowiska rolniczego 

zgodnie z koncepcją rozwoju zrównoważonego 
(ekorozwoju)

9

II.Dotyczące opracowania i wdrażania systemów oraz 
technologii pozyskiwania surowców roślinnych

9

Liczba zadań rocznych (celów) realizowanych w latach 2005-2010

2006 23 (10; 13)
2007 40 (17; 23)

2010 31 (15; 16)
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Wymierne rezultaty realizacji zadań programu 
wieloletniego IUNG-PIB.

- monografie,
- artykuły w zeszytach Studia i Raporty IUNG-PIB,
- artykuły w innych wydawnictwach,
- udoskonalone wersje doradztwa,
- referaty, doniesienia naukowe,
- instrukcje upowszechnieniowe i wdrożeniowe, poradniki,
- konsultacje,
- opinie eksperckie (m.in. dla MRiRW),
- zacieśnienie współpracy z władzami administracyjnymi 

i samorządowymi,
- uczestnictwo w warsztatach  naukowych zagranicą

(np. zad. 1.6, 1.7; 1.9, 2.3),
- panel dyskusyjny w MRiRW pt. „Czy Polsce zagraża spadek
żyzności gleb?” – 08.12.2010.
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Ważniejsze mierniki realizacji programu 
wieloletniego IUNG-PIB

204 

8

7

2010

700156109124107Publikacje (artykuły) ogółem

265463
Zeszyty 

„Studia i Raporty IUNG-PIB”

561411159
Warsztaty naukowe 

i szkoleniowe

Razem2009200820072006Miernik
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Zeszyty „Studia i Raporty IUNG-PIB” wydane 
w ramach programu wieloletniego IUNG-PIB

23317
Efektywne i bezpieczne metody regulacji 
zachwaszczenia, nawożenia i uprawy roli

8

21618Wybrane elementy technologii produkcji roślinnej9

1869
Współczesne uwarunkowania organizacji produkcji 
w gospodarstwach rolniczych

7

877Możliwości rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce6

17811

Sprawdzenie przydatności wskaźników do oceny 
zrównoważonego gospodarowania zasobami 
środowiska rolniczego w wybranych gospodarstwach, 
gminach i województwach

5

766
Monitoring skutków środowiskowych planu rozwoju 
obszarów wiejskich

4

22318Regionalne zróżnicowanie produkcji rolniczej w Polsce3

11814Zasady wprowadzania nawozów do obrotu2

486Wybrane aspekty agrochemicznych badań gleby1

Objętość
zeszytu 
(strony)

Liczba 
artykułówTytuł zeszytuNr
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Zeszyty „Studia i Raporty IUNG-PIB” wydane 
w ramach programu wieloletniego IUNG-PIB

15911Stan i kierunki zmian w produkcji rolniczej17

1179
Systemy wspomagania decyzji w zrównoważonej 
produkcji rolniczej

16

17312
Produkcyjne i środowiskowe aspekty współczesnych 
metod nawożenia i regulacji zachwaszczenia

18

20515
Wybrane elementy regionalnego zróżnicowania 
rolnictwa w Polsce

15

34021
Kierunki zmian w produkcji roślinnej w Polsce 
do roku 2020

14

13611
Tworzenie postępu biologicznego w hodowli tytoniu 
i chmielu

13

20116
Wybrane zagadnienia systemów informacji przestrzen-
nej i obszarów problemowych rolnictwa w Polsce

12

1329
Uprawa roślin energetycznych a wykorzystanie 
rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce

11

1498
Problem erozji gleb w procesie przemian strukturalnych 
na obszarach wiejskich

10

Objętość
zeszytu 
(strony)

Liczba 
artykułówTytuł zeszytuNr
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Zeszyty „Studia i Raporty IUNG-PIB” wydane 
w ramach programu wieloletniego IUNG-PIB

1448
Oddziaływanie rolnictwa na środowisko przyrodnicze 
w warunkach zmian klimatu

19

1097
Ocena zrównoważenia gospodarowania zasobami 
środowiska rolniczego w wybranych gospodarstwach, 
gminach, powiatach i województwach

20

11511
Możliwości rozwoju obszarów problemowych 
rolnictwa (OPR) w świetle PROW 2007-2013

21

1489
Możliwości rozwoju gospodarstw o różnych kierunkach 
produkcji rolniczej w Polsce

22

1164
Związki fitogeniczne jako naturalna alternatywa 
antybiotykowych promotorów wzrostu

23

865
Wybrane aspekty przemian strukturalnych na obszarach 
wiejskich

24

12110
Stan obecny i perspektywy nawożenia roślin w Polsce 
w aspekcie regulacji prawnych

25

5
Stan obecny i perspektywy rozwoju rolnictwa 
ekologicznego w Polsce

26

2977218RAZEM

Objętość
zeszytu 
(strony)

Liczba 
artykułówTytuł zeszytuNr
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Cele realizowane w ramach programu 
wieloletniego IUNG-PIB:

� miały wymiar praktyczny,
� były wyraźnie ukierunkowane na wspieranie decyzji na 

różnych poziomach zarządzania,
� mogą być wykorzystane w planowaniu strategicznym,
� sprzyjają wdrażaniu koncepcji bezpieczeństwa 
żywnościowego,

� nawiązują do zmian WPR,
� nawiązują do tendencji europejskich i światowych,
� wskazują na potrzebę rozwoju badań i ich praktycznego 

ukierunkowania,
� tworzą przesłanki do obiektywizacji ocen i opinii,
� wyznaczają kierunki badań IUNG-PIB w ramach działalności 

statutowej i różnych projektów,
� tworzą płaszczyzny do dyskusji i współpracy.
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Lista partnerów była w trakcie realizacji 
programu wieloletniego rozszerzana i wzbogacana.

Ważniejsi partnerzy:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ministerstwo Środowiska
Urzędy Marszałkowskie
Morski Instytut Rybacki w Gdyni
Wojewódzkie Ośrodki Dokumentacji Kartograficznej i Geodezyjnej
Urzędy Wojewódzkie
GUS
Uczelnie, Oddział PAN w Lublinie
ARiMR
Starostwa powiatowe – wydziały geodezji 
Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza
Instytuty Badawcze podległe MRiRW
Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach
ODR, średnie szkoły rolnicze
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Kuratorium Oświaty
Stow. Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi EKOLAND
Inspekcja Ochrony Roślin
Grupy producentów chmielu i tytoniu
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP)
Partnerzy zagraniczni (zad. 1.7, 1.9, 2.6)
Klaster „Dolina ekologicznej żywności”.
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Efekty są pochodną celu głównego 
programu wieloletniego oraz uwarunkowań

aktualnych i perspektywicznych.

Program jest nakierowany na wspieranie decyzji i działań
następujących departamentów MRiRW:
1. Departament Programowania i Analiz; (przed reorganizacją)

2. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich;
3. Departament Rynków Rolnych;
4. Departament Płatności Bezpośrednich;
5. Departament Gospodarki Ziemią;
6. Departament Hodowli i Ochrony Roślin;
7. Departament Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki;
8. Departament UE i Współpracy Międzynarodowej.
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Główne uwarunkowania polskiego rolnictwa
w świetle programu wieloletniego IUNG-PIB

Działania na rzecz poprawy konkurencyjności 
polskiego rolnictwa:

� optymalizacja wykorzystania gleb użytkowanych rolniczo;

� podniesienie poziomu produkcyjnego gleb przez racjonalne 
stosowanie nawożenia mineralnego, a zwłaszcza wapnowania;

� systematyczne wzbogacanie gleb w substancję organiczną, 
w tym również przez poprawną gospodarkę nawozami 
organicznymi (odchody zwierząt);

� właściwy dobór uprawianych gatunków roślin oraz odmian 
dostosowanych do miejscowych warunków;

� wykorzystanie potencjału produkcyjnego trwałych użytków 
zielonych przez koncentrację produkcji zwierzęcej 
(przeżuwacze) na tych obszarach.
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FUNKCJE OBSZARÓW WIEJSKICH

PRODUKCYJNA

SOCJALNA

USŁUGOWA

surowce
żywność

surowce
przemysłowe 
i energetyczne

na rzecz
środowiska

na rzecz
ludności

różne systemy 
gospodarowania

agroturystyka 
i turystyka wiejska

programy 
rolnośrodowiskowe
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Ważniejsze efekty 
realizacji programu wieloletniego

w latach 2005-2010
jako

próba odpowiedzi na pytanie:
W jakim stopniu zostały zrealizowane cele 

zadań współtworzących program 
wieloletni?
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ZADANIA Z ZAKRESU
KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA ROLNICZEGO 

ZGODNIE Z KONCEPCJĄ ROZWOJU 
ZRÓWNOWAŻONEGO (EKOROZWOJU).
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Zadanie 1.1. „Wykorzystanie zintegrowanego systemu informacji o środowisku 
rolniczym Polski do wspierania decyzji w zakresie Planu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (PROW) i zrównoważonego wykorzystania zasobów przyrody” - T. S.

� wyznaczenie obszarów narażonych na  duże deficyty wody w sezonie 
wegetacyjnym oraz na degradację w wyniku ubytku glebowej materii 
organicznej, zagęszczenia, erozji wodnej i wietrznej oraz zakwaszenia;

� opracowanie i skalibrowanie modeli symulacyjnych prognozujących zmiany 
waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej dla różnych scenariuszy zmian 
klimatu;

� prognoza przejmowania gruntów na cele nierolnicze do roku 2030;

� utworzenie spójnej bazy danych o środowisku rolniczym Polski i Europy 
(cyfrowe mapy najważniejszych czynników klimatycznych i glebowych takich 
jak sumy opadów, średnie temperatury roczne oraz woda ogólnie dostępna w 
profilu glebowym).

ZSIoŚR umożliwia diagnozę i prognozowanie zmian 
w środowisku rolniczym.
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Zadanie 1.2. „Opracowanie wskaźników oceny zrównoważonego gospodarowania 
zasobami środowiska rolniczego” - A. F.

� przegląd wskaźników zalecanych przez OECD, UE i wybrane kraje 
członkowskie UE;

� opracowanie wskaźników oceny zrównoważonego gospodarowania zasobami 
środowiska;

� analiza stopnia zrównoważenia produkcji rolnej w różnych skalach 
przestrzennych;

� opracowanie zaleceń do niezbędnych działań stymulujących poprawę stopnia 
zrównoważenia produkcji oraz przeciwdziałanie procesom degradacji 
środowiska;

� oszacowanie sekwestracji węgla i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
w produkcji biopaliw płynnych;

� obserwacje bioróżnorodności ptaków w uprawach energetycznych i polowych.

Wdrażaniu koncepcji zrównoważonego gospodarowania zasobami 
środowiska rolniczego powinna towarzyszyć obiektywna ocena.
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Zadanie 1.3. „Monitoring wykorzystania i kształtowania przestrzeni rolniczej 
z uwzględnieniem koncepcji wielofunkcyjnego rozwoju i specyfiki obszarów 
problemowych” - J. J.

� w oparciu o zaktualizowane kryteria opracowano mapę obszarów problemowych 
rolnictwa (OPR) w Polsce;

� dokonano charakterystyki warunków rozwoju rolnictwa na OPR;

� oceniono efekty wdrażania działań w ramach PROW i programów rolno 
środowiskowych na obszarach OPR;

� opracowano stronę internetową o OPR.

OPR to nie tylko ONW.

Na obszarach wiejskich koncentruje się wiele problemów o istotnym 
znaczeniu dla wielofunkcyjnego rozwoju, zróżnicowanych przestrzennie.
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Zadanie 1.4. „Analiza zmian w gospodarowaniu ziemią oraz ocena przekształceń
strukturalnych na obszarach wiejskich” - F. W.

� ocena przekształceń strukturalnych na obszarach wiejskich (zmiany w granicach 
5-20% powierzchni ogólnej w zależności od różnych uwarunkowań;

� wspieranie merytoryczne decyzji w zakresie planowania i realizacji przemian 
strukturalnych na obszarach wiejskich z uwzględnieniem problemu erozji gleb.

Zapobieganie erozji gleb jest istotnym wyznacznikiem możliwości 
kompleksowego urządzania obszarów wiejskich i przekształceń

strukturalnych.



2005-2010

Puławy, 2011

Instytut Uprawy 
Nawożenia 

i Gleboznawstwa

Państwowy Instytut 
Badawczy

Zadanie 1.5. „Ocena żyzności gleb Polski z uwzględnieniem ich właściwości 
chemicznych, fizycznych i biologicznych” - T. J.

� monitoring gleb i wód na obszarze całego kraju (ok. 4500 punktów);

� opracowanie map zasobności i odczynu gleb;

� ocena trendów głównych wskaźników żyzności gleb i prognoza zmian do roku 
2020;

� opracowanie syntetycznego wskaźnika żyzności gleb (SWŻG) i jego 
wykorzystanie do analiz regionalnych;

� analiza właściwości mikrobiologicznych i biochemicznych reprezentatywnych 
profili glebowych;

� ocena zagrożeń nadmiarem azotu w skali regionalnej i na poziomie kraju 
(monitoring azotu mineralnego).

Warunki organizacyjno-ekonomiczne produkcji rolnej i zmiany 
w rolnictwie wywierają wpływ na żyzność gleb Polski.
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Zadanie 1.6. „Doskonalenie metod oceny zagrożeń dla środowiska rolniczego oraz 
opracowanie sposobów usuwania lub ograniczania skutków degradacji” - B.M-K.

� wprowadzono – po raz pierwszy w kraju – nowy system oceny poziomu 
zagrożenia siedliskowej funkcji gleb;

� wdrożono na obszarze o wysokim narażeniu na oddziaływanie lokalnych źródeł
emisji zanieczyszczeń organicznych metodykę wielostopniowej oceny ryzyka 
ekologicznego;

� utworzono bazy danych umożliwiających prowadzenie analiz przestrzennych 
antropogenicznych gleb i wydzielania obszarów wysokiego ryzyka 
o zróżnicowanych skalach (kraj, województwo, gmina);

� wyznaczono obszary o największym zagrożeniu dla jakości gleb użytków rolnych 
przez zanieczyszczenia pochodzenia antropogenicznego;

� 2 spotkania międzynarodowe w ramach Komitetu Technicznego 190 „Jakość
gleby” Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej;

� wykazanie, że degradacja fizyczna gleb może być kontrolowana i ograniczana 
przez zastosowanie właściwych sposobów uprawy.

Człowiek wykorzystuje środowisko rolnicze w procesach produkcji, ale 
może też stwarzać zagrożenia, potęgując ryzyko ekologiczne.
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Zadanie 1.7. „Kształtowanie ogólnokrajowych zasad agrochemicznej obsługi 
rolnictwa we współpracy ze Stacją Chemiczno-Rolniczą” - K. K. (M. F.).

� organizacja ogólnopolskiej konferencji „Narodowy program wapnowania gleb 
w Polsce”;

� specjalne zebranie Komitetu Gleboznawstwa i Chemii Rolnej PAN 
i wypracowanie stanowiska Polski w kwestii wsparcia starań o poszerzenie 
wykazu zagrożeń gleb o czynnik ich silnego zakwaszenia;

� udział przedstawicieli IUNG-PIB w 11 spotkaniu międzynarodowej grupy MOEL 
w Brnie i wystąpienie z inicjatywą wspólnych zasad testowania gleb i podstaw 
doradztwa nawozowego w krajach środkowej i wschodniej Europy;

� zorganizowanie wspólnego spotkania przedstawicieli grupy MOEL 
z pracownikami okręgowych stacji chemiczno-rolniczych konferencja 
„Sustainable nutrients management in CEE countries”;

� prezentacja wyników międzylaboratoryjnych badań agrochemicznych 
właściwości gleb we współpracujących krajach.

Warunkiem obiektywnej oceny stanu agrochemicznego gleb jest 
współpraca z KSCHR i współpraca międzynarodowa w zakresie badań

agrochemicznych.
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Zadanie 1.8. „Ocena rolniczej przydatności nowych nawozów i innych substancji 
przeznaczonych do poprawy żyzności gleby” - J. I.

Kompleksowa ocen stanu gospodarki nawozowej w Polsce z uwzględnieniem:

� potencjału przemysłu nawozowego;

� oceny zużycia składników pokarmowych w nawozach mineralnych i naturalnych;

� oceny wybranych elementów żyzności gleby;

� oceny efektywności wykorzystania składników pokarmowych;

� oceny środowiskowych skutków nawożenia roślin;

� analiza obszarów szczególnie narażonych na zagrożenia azotanami (OSN).

Nawożenie to czynnik plonotwórczy, ale i zagrożenie dla środowiska.
Zagrożenie to należy oceniać i ograniczać.
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Zadanie 1.9. „Monitoring skutków środowiskowych Planu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (PROW)” - I. D.

� studia i analizy wykonane w oparciu o PROW 2007-2013, w którym większość
działań jest zmodyfikowanych kontynuacją działań w ramach PROW 2004-2006;

� ocena środowiskowych efektów działań w ramach osi II Poprawa środowiska 
naturalnego i obszarów wiejskich (ocena ex-post);

� opracowanie wskaźników intensywności rolnictwa mierzonego wielkością
roślinnej produkcji towarowej w powiązaniu z jakością gleb i procentowym 
udziałem obszarów objętych prawną ochroną przyrody;

� wskazanie czynników decydujących o efektach środowiskowych działań PROW.

Skutki środowiskowe PROW to problem złożony, wymagający oceny w 
dłuższym okresie.
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ZADANIA DOTYCZĄCE
OPRACOWANIA I WDRAŻANIA SYSTEMÓW 

ORAZ TECHNOLOGII POZYSKIWANIA SUROWCÓW 
ROŚLINNYCH O POŻĄDANEJ JAKOŚCI, 
BEZPIECZNYCH DLA ZDROWIA LUDZI 

I ZWIERZĄT
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Zadanie 2.1. „Analiza i ocena regionalnego zróżnicowania produkcji roślinnej 
w Polsce oraz prognozowanie zmian” - S. K.

� przegląd i krytyczna analiza metod oraz wskaźników stosowanych 
w opracowaniach regionalnych;

� ocena przydatności różnych metod prognozowania w odniesieniu do rolnictwa;

� prezentacja regionalnego zróżnicowania produkcji roślinnej w Polsce na tle 
warunków przyrodniczych i organizacyjno-ekonomicznych;

� ocena regionalnego zróżnicowania zmian w polskim rolnictwie po integracji 
Polski z UE;

� propozycja metodyki oceny wyodrębniania grup województw z wykorzystaniem 
metod analizy wielozmiennej i wykorzystano ją do analiz;

� opracowanie charakterystyki produkcji rolniczej w wydzielonych grupach 
województw (skupieniach);

� wskazanie priorytetowych działań w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich 
wyodrębnionych skupień (grup) województw;

� opracowanie prognozy produkcji rolniczej w Polsce do roku 2020;
� opracowanie i przekazanie do MRiRW materiałów źródłowych do Strategii 

Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa.

Polska to kraj o dużym, zwiększającym się regionalnym zróżnicowaniu rolnictwa.
Diagnoza – ocena SWOT – prognoza zmian – wskazania dla nauki i doradztwa.
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Zadanie 2.2. „Ocena oddziaływania różnych systemów produkcji rolniczej na 
środowisko przyrodnicze oraz możliwości ich rozwoju w poszczególnych 
regionach Polski” - J. K.

� analizy ekonomiczno-produkcyjne oraz agrośrodowiskowe 51 gospodarstw 
położonych w różnych regionach kraju i reprezentujących różne kierunki 
produkcji oraz różną intensywność;

� bilanse składników pokarmowych jako kryterium wpływu rolnictwa na 
środowisko;

� bilanse glebowej materii organicznej;

� wskazanie czynników ujemnie wpływających na zawartość glebowej materii 
organicznej oraz możliwości kształtowania gospodarki glebową materią
organiczną na poziomie gospodarstwa.

Warunki organizacyjno-ekonomiczne silniej niż przyrodnicze wpływają na 
gospodarstwa rolnicze (ich decyzje w zakresie systemów, kierunków 

|i intensywności produkcji).
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Zadanie 2.3. „Doskonalenie  zasad organizacji gospodarstw oraz agrotechniki 
w rolnictwie ekologicznym” - J. S.

� ocena stanu i perspektyw rolnictwa ekologicznego w Polsce w ujęciu 
dynamicznym i regionalnym;

� ocena problemów organizacji gospodarstw ekologicznych w trakcie 
przestawiania;

� wskazanie kluczowych dla rolnictwa ekologicznego elementów agrotechniki;

� wskazanie zasad wspierania rynków produktów ekologicznych;

� wsparcie merytoryczne klastra „Dolina Ekologicznej Żywności”, 
koordynowanego przez IUNG-PIB, jako ponadregionalnej struktury współpracy.

Produkcja ekologiczna wymaga wsparcia merytorycznego 
i logistyczno-marketingowego.
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Zadanie 2.4. „Opracowanie i wdrażanie bezpiecznych dla środowiska metod 
uprawy roli, nawożenia i regulacji zachwaszczenia” - S. W.

� ocena rozwoju i plonowania roślin uprawnych w warunkach uproszczeń uprawy 
roli i zmianowania;

� wskazanie sposobów zapobiegania negatywnym skutkom uproszczeń
uprawowych;

� ocena stanu zaopatrzenia roślin uprawnych w mikroelementy; wskazanie 
przyczyn zubożenia gleb w te składniki i sposobów przeciwdziałania;

� wykazanie, że stabilizacja metali ciężkich w glebach zanieczyszczonych emisja 
hutnictwa miedzi przez wapnowanie ma charakter nietrwały;

� badanie monitoringowe nad kompensacją i odpornością chwastów na herbicydy;

� ocena pozostałości substancji aktywnych po zastosowaniu herbicydów (stężenia 
nie przekraczają wartości podanych w normach);

� opracowanie systemów regulacji zachwaszczenia opartych o stosowanie dawek 
dzielonych herbicydów, które w połączeniu z adiuwantami zwiększają
skuteczność chwastobójczą oraz mają korzystny wpływ na środowisko.

Kształtowanie optymalnych (bezpiecznych) relacji środowisko przyrodnicze 
– agrotechnika (uprawa roli, nawożenie, regulacja zachwaszczenia) 

– efektywność produkcji.
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Zadanie 2.5. „Opracowanie i wdrażanie efektywnych ekonomicznie i bezpiecznych 
dla środowiska oraz zdrowia ludzi i zwierząt technologii pozyskiwania surowców 
roślinnych o pożądanych parametrach jakościowych” - J. G.

� określenie wymagań agrotechnicznych dla większości nowo-rejestrowanych 
odmian zbóż i roślin pastewnych;

� określenie przydatności wybranych odmian zbóż oraz roślin pastewnych do 
technologii produkcji o różnym poziomie intensywności;

� ocena produkcyjności mieszanek pastwiskowych z udziałem koniczyny białej 
(Trifolium repens L.) w różnych warunkach siedliskowych;

� ocena aktualnych możliwości produkcji nasion roślin strączkowych w Polsce;

� określenie wymagań agrotechnicznych oraz wartości technologicznej ziarna 
pszenicy orkisz (Triticum pelta) w zakresie wartości przemiałowej i wypiekowej;

� określenie wymagań agrotechnicznych oraz wartości technologicznej pszenicy 
twardej (Triticum durum);

� wykonanie analiz ekonomicznych technologii produkcji zbóż o różnej 
intensywności oraz technologii pozyskiwania pasz z roślin pastewnych;

� przeprowadzenie działań wdrożeniowych i upowszechnieniowych w zakresie 
tematyki związanej z technologiami produkcji zbóż i roślin pastewnych.

Technologia jako przesłanka efektywności produkcji oraz czynnik 
decydujący o jakości surowców roślinnych.
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Zadanie 2.6. „Ocena możliwości wykorzystania i standaryzacji ekstraktów 
roślinnych i preparatów naturalnych zastępujących paszowe dodatki 
antybakteryjne (GPA)” - W. O.

� wskazanie przyczyn zainteresowania wtórnymi metabolitami roślinnymi 
(fitozwiązki, substancje swoiste);

� opracowanie metod chromatograficznych oznaczania wybranych składników 
naturalnych substancji czynnych stosowanych w paszach;

� ocena możliwości wykorzystania naturalnych substancji roślinnych jako 
alternatywy antybiotykowych promotorów wzrostu w paszach dla zwierząt 
monogastrycznych i przeżuwaczy.

Cele Cele
poznawcze praktyczne

Przepisy prawne UE
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Zadanie 2.7. „Tworzenie postępu biologicznego w hodowli chmielu i tytoniu oraz 
jego wykorzystanie w systemie zrównoważonego rolnictwa” - J. D.

� kompleks tzw. ciągłych badań hodowlanych mających na celu wyhodowanie 
nowych odmian tytoniu i chmielu, odpornych na choroby wirusowe i grzybowe, 
z zachowaniem oczekiwanych cech wielkości i jakości plonu;

� uzyskanie praw na odmiany tytoniu w typie Virginia i Burley, wyhodowane 
w IUNG-PIB Puławy;

� produkcja nasion tytoniu nowych odmian mieszańcowych wyhodowanych w 
IUNG-PIB (ponad 38 kg nasion, na powierzchnię uprawy ponad 6 tys. ha) –
wdrożenia i upowszechnienie;

� prace studialne dotyczące uściślania zasad zakładania plantacji chmielu oraz 
integrowanej agrotechniki chmielu w skoncentrowanych rejonach uprawy 
(Powiśle) oraz w rejonach chronionego krajobrazu z uwzględnieniem przepisów 
prawnych z zakresu ochrony środowiska rolniczego;

� opracowanie i wydanie (przygotowanie) 2 albumów:

� Album gatunków z rodzaju Nicotiana;

� „Polskie odmiany chmielu”;

� wydanie zaleceń agrotechnicznych dla plantacji chmielu objętych powodzią.

Badania agrotechniczne i hodowlane wspierają produkcję chmielu i tytoniu.
Hodowla – agrotechnika – wdrażanie i upowszechnianie – wspieranie decyzji.
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Zadanie 2.8. „Ocena możliwości produkcji, opracowanie i wdrażanie technologii 
uprawy roślin na cele energetyczne” - A. F.

� ocena na podstawie literatury i badań własnych wymagań glebowych 
i agroklimatycznych roślin energetycznych;

� wyznaczenie w systemie informacji geograficznej obszarów potencjalnie 
przydatnych do uprawy roślin energetycznych (mapy numeryczne 
w skali 1:500 000);

� doskonalenie technologii uprawy roślin energetycznych;

� ocena właściwości chemicznych i fizycznych biomasy na cele energetyczne;

� ocena efektywności ekonomicznej i energetycznej;

� charakterystyka potencjalnych skutków środowiskowych uprawy roślin na cele 
energetyczne.

Wieloaspektowa ocena uprawy roślin na cele energetyczne powinna 
uwzględniać skutki środowiskowe.
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Zadanie 2.9. „Doskonalenie systemów doradztwa w zakresie zrównoważonej 
produkcji roślinnej” – A. Z.

� rozpoznanie potrzeb informacyjnych doradztwa i praktyki;

� opracowanie nowych funkcji w programach NawSald, MacroBil i InfoPlant oraz 
wdrożenie odpowiednich modułów;

� ocena wykorzystania istniejących programów przez doradców i rolników;

� opracowanie i uruchomienie „Systemu zaleceń rolniczych związanych 
z przebiegiem pogody;

� budowa portalu internetowego „System doradztwa w zakresie zrównoważonej 
produkcji roślinnej” – udostępnienie informacji o systemach wspomagania 
decyzji w produkcji roślinnej.

Kształtowanie relacji: nauka – doradztwo – praktyka z wykorzystaniem 
technologii i systemów informatycznych.

Wspieranie efektywnego transferu wiedzy do praktyki.



2005-2010

Puławy, 2011

Instytut Uprawy 
Nawożenia 

i Gleboznawstwa

Państwowy Instytut 
Badawczy

Przedstawione przykłady świadczą, że program 
wieloletni służy wspieraniu decyzji w zakresie 
kształtowania środowiska i zrównoważonego 
rozwoju produkcji rolniczej w Polsce oraz 
przyczynia się do obiektywizacji ocen.
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Efekty realizacji programu wieloletniego 
IUNG-PIB w latach 2005-2010

można rozpatrywać w kilku obszarach:

I. Ocena stanu aktualnego

II. Wspieranie decyzji

III. Doskonalenie metodyki analizy i oceny

IV. Prognozowanie zmian i wskazywanie skutków

V. Zalecenia dla praktyki i administracji
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Podział województw na grupy 
o różnym stopniu wykorzystania potencjału na 

podstawie analizy skupień
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Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego w ha użytków rolnych 
oraz udział grup województw w krajowej produkcji rolniczej 

i ogólnej liczbie gospodarstw ekologicznych w roku 2007

100,011887100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,08,9Polska ogółem

19,4230726,727,243,36,012,930,521,727,58,4
łódzkie, 

mazowieckie, 

podlaskie
V

20,8246822,312,312,931,410,914,619,520,019,8

lubuskie, 

zachodniopomorskie, 

pomorskie, 

warmińsko-mazurskie

IV

5,363124,037,418,828,637,714,523,217,713,8
kujawsko-pomorskie, 

wielkopolskieIII

48,6577318,617,920,710,020,232,121,725,35,1

lubelskie, 

podkarpackie, 

małopolskie, 

śląskie, 

świętokrzyskie

II

5,97088,45,24,324,018,38,313,99,514,0
dolnośląskie, 

opolskieI

udział

w %
liczba

ż
y
w

ie

c 

d
ro

b
io

w
y

ż
y
w

ie

c 

w
iep

rz

o
w

y
m

lek
o

rzep
ak

 

i 

rzep
ik

b
u
rak

i 

c.

ziem
n
i

ak
i

zb
oża

Gosp. 

ekologiczne
Udział w krajowej produkcji w %Udział w 

krajowej 

pow. UR 

w %

Średnia 

pow. 

gosp. w 

ha UR

Województwa

G
ru

p
a



2005-2010

Puławy, 2011

Instytut Uprawy 
Nawożenia 

i Gleboznawstwa

Państwowy Instytut 
Badawczy

Ważniejsze cele działań wspólnotowych 
w grupach województw

zwiększanie konkurencyjności, wspieranie uwarunkowanej 
przyrodniczo, uzasadnionej ekonomicznie intensyfikacji rolnictwa, 
ochrona bioróżnorodności.

łódzkie, 
mazowieckie, 
podlaskie

V

wspieranie gospodarstw specjalistycznych np. zbożowych, 
ograniczanie niekorzystnych skutków dużej koncentracji zbóż
w zasiewach.

lubuskie, 
zachodniopomorskie
, pomorskie, 
warmińsko-
mazurskie

IV

ograniczanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego związanych 
z intensywną produkcją rolniczą.

kujawsko-
pomorskie, 
wielkopolskie

III

wspieranie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, wsparcie 
dla obszarów górskich, agroturystyka, rolnictwo ekologiczne, 
poprawa jakości produkcji, wspieranie przetwórstwa.

lubelskie, 
podkarpackie, 
małopolskie, 
śląskie, 
świętokrzyskie

II

ograniczanie degradacji gleb związanej z niską obsadą zwierząt, 
wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich, wspieranie rolnictwa na 
obszarach górskich i ONW.

dolnośląskie, 
opolskieI
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Korzyści dla MRiRW z tytułu realizacji 
programu wieloletniego IUNG-PIB

1. Diagnoza i obiektywna ocena zjawisk oraz tendencji 
w polskim rolnictwie w zakresie kształtowania 
środowiska i realizacji zrównoważonego rozwoju.

2. Kompleksowa ocena przewidywanych skutków 
PROW 2007-2013.

3. Prognozowanie zmian w wykorzystaniu rolniczej 
przestrzeni produkcyjnej i ich skutków dla gospodarki 
Polski oraz konkurencyjności na rynkach 
międzynarodowych.

4. Obiektywna ocena wpływu WPR na rozwój rolnictwa 
i obszarów wiejskich Polski.

5. Wsparcie merytoryczne w negocjacjach z Komisją
Europejską.



2005-2010

Puławy, 2011

Instytut Uprawy 
Nawożenia 

i Gleboznawstwa

Państwowy Instytut 
Badawczy Ocena ogólna

1. Pod względem merytorycznym cele zrealizowano zgodnie z planem.

2. Wykorzystanie środków finansowych ocenić należy pozytywnie

3. Realizacja programu wieloletniego IUNG-PIB w okresie 2005-2010 r. 
wskazuje, że kierownicy zadań i zespoły realizacyjne  dostosowywali
się do obowiązujących wymogów formalnych 
(dot. m.in. sprawozdawczości, planowania, odnoszenia kosztów).

4. Dostrzec można dużo inwencji u kierowników zadań i zespołów, 
wzbogacającej wartośćmerytoryczną programu i efekty jego 
oddziaływania. Elementem pozytywnym jest poszukiwanie nowych 
obszarów współpracy.

5. Efekty realizacji programu wieloletniego IUNG-PIB w okresie 2005-
2010 są rezultatem współpracy Kierowników zadań i zespołów 
realizacyjnych z  kierownikami zakładów, pracownikami Działów:  
Finansowo-Księgowego, Organizacji Badań i Współpracy 
z Zagranicą, Upowszechniania i Wydawnictw, Administracyjno-
Gospodarczego oraz Centrum Szkoleniowo-Kongresowego.
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Instytut Uprawy 
Nawożenia 

i Gleboznawstwa

Państwowy Instytut 
Badawczy Ocena ogólna

6. Współpraca działów obsługi z kierownikami zadań programu 
wieloletniego PIB wymaga dalszego doskonalenia.

7. Niezwykle cenna jest współpraca z partnerami zewnętrznymi
Uprzejmie dziękujemy specjalistom z różnych departamentów 
MRiRW za życzliwość, pomoc i wsparcie merytoryczne.

8. Słowa szczególnego podziękowania za opiekę i nadzór nad 
programem wieloletnim kierujemy do Dyrekcji i Pracowników 
Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin.
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Program wieloletni IUNG-PIB na lata 2011-2015
nowa perspektywa, szansa

ale i zobowiązania dla pracowników instytutu
Pytania stale aktualne:
1. Jak doskonalić działalność w ramach programu 

wieloletniego IUNG-PIB aby skutecznie służyła ona 
wspieraniu decyzji?

2. Jakie problemy podejmować aby zapewnić pełną
realizację programu wieloletniego?

3. Jak przezwyciężać bariery w zakresie pozyskiwania 
danych?

4. O jakich partnerów poszerzać współpracę?
5. Jak popularyzować wyniki prac w ramach programu 

wieloletniego?
6. Jak doskonalić serię wydawniczą „Studia i Raporty 

IUNG-PIB” w aspekcie parametrycznej oceny?


