dr hab. inż. Józef Kania, prof. UR
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Ustroń - Gołysz, 15 – 16 września 2016 roku
Warsztaty szkoleniowe
„DOSKONALENIE TRANSFERU INFORMACJI I WIEDZY MIĘDZY NAUKĄ A PRAKTYKĄ RYBACKĄ”
organizowane przez Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN w Gołyszu
oraz Wydział Nauk o Środowisku Uniwersytetu Warmiosko-Mazurskiego w Olsztynie
w ramach projektu 7th PR UE TRAFOON (Traditional Food Network to Improve the Transfer of Knowledge
for Innovation)

„Naukowcy kreują wiedzę.
Doradcy przekazują ją rolnikom,
a rolnicy wykorzystują ją w
praktyce.
To proste stwierdzenie jest jednym z paradygmatów
transferu wiedzy rolniczej, stąd potrzeba doskonalenia
tego systemu!
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Plan prezentacji
1. Wstęp
2. Innowacje – rodzaje, cechy i fazy procesu ich
3.
4.
5.
6.
7.

wdrażania
Kategorie odbiorców innowacji (teoria
innowacji Rogersa)
Transfer wiedzy – typy i mechanizmy
Luka w transferze wiedzy
Doskonalenie systemów wiedzy rolniczej i
modeli transferu wiedzy
Wnioski
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Wstęp
Cel strategii Europa 2020:
 promocja i realizacja inteligentnego i

zrównoważonego rozwoju gospodarczego,
sprzyjającego włączeniu społecznemu. Ma
się przyczynić do wzrostu zatrudnienia,
poprawy konkurencyjności i spójności
społecznej;
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Wstęp
Innowacje jako centralny element Strategii
Europa 2020:
 czynnik wspomagający zrównoważony rozwój
rolnictwa i obszarów wiejskich obejmujący:
─ zapewnienie rentowności produkcji rolniczej,
─ ochronę różnorodności biologicznej,
─ wykorzystanie biomasy,
─ produkcję bioenergii,
─ przeciwdziałanie zmianie klimatu,
─ zarządzanie zasobami naturalnymi,
─ bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczną
żywność.
5

Cel prezentacji
Zobrazowanie stanu wiedzy w zakresie
transferu wyników badań do praktyki rolniczej
poprzez identyfikację istniejących systemów
wiedzy i informacji oraz czynników je
kształtujących.
Wnioski i rekomendacje powinny zapewnić
lepsze zrozumienie procesu transferu wiedzy w
rolnictwie europejskim i przyczynić się do
wzrostu konkurencyjności rolnictwa
europejskiego.

6

Innowacje
 wprowadzenie na rynek nowego produktu, w

sposób różniący się od innych, wprowadzanie
nowej techniki/technologii lub otwarcie
nowego rynku zbytu [Schumpeter 1996],

 pomysł, metoda, przedmiot, produkt, który

uważany jest za nowość,

 nowe metody wspierające decyzje w

zarządzaniu,

 nowe systemy gospodarowania,
 nowe organizacje społeczne [Ban 1997],

 kompleks zjawisk i procesów tworzących nowe

wzorce i technologie produkcji [Królewicz 2001].
7

Działalnośd innowacyjna
 podnoszenie poziomu organizacji i
zarządzania,
 podnoszenie efektywności przedsięwzięć
gospodarczych i jakości produktów,
 podnoszenie poziomu edukacji i
wykształcenia,
 podnoszenie poziomu badań,
 rozwój infrastruktury teleinformatycznej,
 standaryzacja i normalizacja,
 ochrona własności przemysłowej i
intelektualnej.
8

Rodzaje innowacji
kryterium przedmiotowe – najczęściej używane:
− produktowe – dotyczą wprowadzenia nowego
produktu czy usługi lub znaczącego ich ulepszenia w
odniesieniu do cech lub przeznaczenia;
− procesowe – dotyczą wprowadzenia nowych metod
produkcji czy dostaw lub ich znaczącego ulepszenia;
− marketingowe – dotyczą wprowadzenia nowych
metod prowadzenia działań marketingowych,
sposobach promocji oraz sposobach ustalania cen;
− organizacyjne – dotyczą wprowadzenia nowych
sposobów organizacji działalności przedsiębiorstwa,
organizacji miejsca pracy czy kształtowania relacji z
otoczeniem [OECD 2005].
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Rodzaje innowacji cd.
Kryterium mechanizmu pobudzania innowacji:
 podażowe - są następstwem odkryć, wynalazków i
pomysłów stymulowanych przez rozwój nauki i
techniki,
 popytowe - są stymulowane przez potrzeby
ujawniające się na rynku.
Konsekwencje w praktyce:
 nie można sklasyfikować konkretnych działań z góry
jako "innowacyjne" lub nie;
 to, co jest uważane za innowacyjne zależy od stanu
rozwoju, np. systemów produkcji rolnej w danym
regionie;
 współpraca między zaangażowanymi podmiotami
ma kluczowe znaczenie dla rozwoju innowacji.
10

Cechy innowacji
o Relatywna przewaga
o Kompatybilność
o Złożoność
o Sprawdzalność (możliwość wypróbowania)

o Obserwowalność (możliwość obserwowania)

11

Fazy procesu wprowadzania
innowacji do praktyki rolniczej
1. Świadomość – uświadomienie
2. Zainteresowanie
3. Ocena

4. Próba
5. Adaptacja – wdrożenie.
Rola doradcy?
Czas adaptacji?

12

Kategorie osób adaptujących
(wg. E.M. Rogersa)
%

wczesna
większość

innowatorzy

2,5%

późna
większość

wcześnie
adaptujący

13,5%

maruderzy

34,0%

34,0%

16,0%
czas
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Innowatorzy (Nowatorzy) – 2,5%
 pierwsi wprowadzają innowacje, śmiało






podejmują ryzyko,
chętnie testują nowe pomysły,
dużo czytają, m.in. biuletyny naukowe,
są dobrze wykształceni,
mają naukowe podejście do rozwiązywania
problemów,
posiadają zdolność do radzenia sobie z
abstrakcyjnymi pomysłami,

14

Innowatorzy (Nowatorzy) – 2,5% c.d.
 dość często zajmują stanowiska przywódcze w






organizacjach powiatowych, wojewódzkich lub
krajowych, rzadko w środowisku lokalnym,
często są sceptycznie postrzegani przez innych,
rzadko cieszą się wysokim statusem społecznym,
mają mały wpływ w społeczności lokalnej,
dużo podróżują i są bardzo powiązani z innymi
innowatorami,
posiadają bardzo duże gospodarstwa.
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Wcześnie adaptujący (Pionierzy,
Rolnicy postępowi, Liderzy opinii,
Liderzy wiejscy) – 13,5%
 szybko decydują się na adaptowanie różnych







elementów postępu,
stanowią tzw. „pierwsza falę” przyjmujących,
uważają się za „jednych z pierwszych”,
są gotowi na wdrażanie nowych pomysłów
wypróbowanych przez innowatorów,
uczą się na sukcesach i porażkach innowatorów,
są równie dobrze wykształceni jak innowatorzy,
są na bieżąco z innowacjami rolniczymi poprzez
regularne uczestniczenie w spotkaniach i
szkoleniach WODR,
16

Wcześnie adaptujący (Pionierzy,
Rolnicy postępowi, Liderzy opinii,
Liderzy wiejscy) – 13,5% - cd.
 czytają prasę rolniczą i biuletyny wydawane przez







WODR, Izby Rolnicze i jednostki naukowe,
postrzegani są jako dobrzy rolnicy,
cieszą się wysokim statusem społecznym,
działają w wielu organizacjach społecznych – często
zajmując stanowiska przywódcze,
są poważani w lokalnej społeczności i często są tego
świadomi (w efekcie nie rozgłaszają szybko każdemu,
że właśnie wprowadzają czy próbują nowy pomysł,
do czasu gdy uzyskają pewność, że ten nowy pomysł
jest dobry),
są bacznie obserwowani przez pozostałych, mniej
śmiałych rolników,
17

Wcześnie adaptujący (Pionierzy,
Rolnicy postępowi, Liderzy opinii,
Liderzy wiejscy) – 13,5% - cd.
 są dumni, że maja wpływ na społeczność

lokalną, uznając to często za swój obowiązek,
 są świetnymi klientami doradztwa oraz innych
firm i organizacji działających w agrobiznesie,
 bardzo ściśle współpracują z doradcami,
stanowiąc często dla nich tzw. „prawe ramię”,
 posiadają nieco mniejsze gospodarstwa i mniej
wyspecjalizowane, ale wiele z nich to
gospodarstwa przykładowe (wdrożeniowe) lub
demonstracyjne WODR.
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Wczesna większośd (rolnicy dośd
postępowi, naśladowcy) – 34%
decydują się na innowacje nieco później,
są zorientowani na lokalną społeczność,
mają wiele kontaktów z innymi rolnikami,
uznają rozwagę za dominującą wartość,
informacje zdobywają podczas kontaktów
osobistych,
 innowacje przyjmują po uważnym
zaobserwowaniu udanego wdrożenia u tych,
których uznają za autorytety,
 ich wykształcenie jest nieco powyżej średniej,
 ich gospodarstwa są nieco większe, niż średnie.
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Późna większośd (rolnicy dośd
tradycyjni) – 34%
 decydują się na innowacje bardzo wolno,
 są sceptyczni,
 mają podejście do innowacji typu „patrz i






obserwuj”, „nie to nie dla mnie”, nie to…..
wprowadzają zmiany dopiero pod presją
ekonomiczną lub społeczną,
informacje zdobywają od sąsiadów o podobnej
pozycji społecznej i zbliżonym poziomie
zamożności,
należą do grupy rolników gorzej wykształconych i
mniej oczytanych,
mają gospodarstwa mniejsze od średniej.
20

Maruderzy (Rolnicy opieszali,
zacofani) – 16%
nie interesują się postępem w rolnictwie,
przywiązują dużą wagę do tradycji,
są podejrzliwi,
nigdy nie korzystają z kredytów,
są w podeszłym wieku,
osiągają niskie dochody,
posiadają niską pozycję społeczną,
nie są zaangażowani w lokalną działalność społeczną,
pozyskują informacje od przyjaciół i ze środków masowego
przekazu,
 wdrażają innowacje jako ostatni pod wpływem
konieczności przetrwania,
 są właścicielami małych gospodarstw.
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Nowe podejście w polityce
innowacyjnej
kompleksowe (systemowe) podejście do
gospodarki opartej na wiedzy, tzn.:

•inwestowanie w badania i rozwój (B+R),
•inwestowanie w:
─ działalność szkoleniową,
─ zmiany w systemie edukacji w
powiązaniu z analizą potrzeb
gospodarki.
22

Działalnośd badawczo-rozwojowa (B+R)
Prowadzenie prac twórczych dla zwiększenia
zasobów wiedzy, zdobycie nowej wiedzy dla
potrzeb praktyki gospodarczej, a także
znalezienia nowych zastosowań danej wiedzy
już istniejącej.
B+R obejmuje trzy rodzaje badań:
1) badania podstawowe (B) – prace
teoretyczne i eksperymentalne nie
ukierunkowane w zasadzie na uzyskanie
konkretnych zastosowań praktycznych,
23

Działalnośd badawczo-rozwojowa (B+R)
B+R obejmuje trzy rodzaje badań cd.:
2) badania stosowane (B) – prace badawcze
podejmowane w celu zdobycia nowej
wiedzy mającej konkretne zastosowania
praktyczne,
3) prace rozwojowe (R) - polegające na
zastosowaniu istniejącej już wiedzy do
opracowania nowych lub istotnego
ulepszenia istniejących wyrobów, technologii
czy usług.
24

Priorytet w polityce innowacyjnej
UE na lata 2014-2020
Połączenie polityki w zakresie badań
naukowych i polityki rozwoju obszarów wiejskich:
 Program Ramowy Horyzont 2020 – badania
naukowe i innowacje,
 PROW 2014-2020 – ułatwianie transferu wiedzy
i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na
obszarach wiejskich,
 BIOSTRATEG - strategiczny program badań
naukowych i prac rozwojowych „Środowisko
naturalne, rolnictwo i leśnictwo”.
25

Transfer wiedzy
Definiowany jest jako jednokierunkowy
przepływ wiedzy od nauki do praktyki
obejmujący różne grupy potencjalnych
klientów jak np. rolników, przedsiębiorców,
doradców, menedżerów, decydentów, za
który to transfer odpowiedzialni są naukowcy
[Van den Ban 1997, Anderson 1992].
Metody transferu wiedzy mogą być aktywne
lub pasywne, w zależności od celów transferu
wiedzy.
26

Transfer wiedzy
Wyróżnia się trzy typy transferu wiedzy
wykorzystywane przez badaczy [Lomas 1993, Rynes AT
al. 2001, Johnson 2005]:
 Promocja (diffusion) – ma na celu promowanie
wiedzy, a więc stwarzania wśród potencjalnych
odbiorców świadomości tej wiedzy. Wiedza jest
tutaj dostępna poprzez czasopisma, biuletyny,
strony www i mass media, przy czym zazwyczaj nie
jest ona kierowana do specyficznych grup klientów.
Celem tego typu transferu wiedzy jest
rozpowszechnienie informacji na zewnątrz danej
instytucji naukowej;
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Transfer wiedzy
 Upowszechnianie (dissemination) – obejmuje działania

celowe, polegające na dzieleniu się wynikami badań
wśród konkretnych odbiorców poprzez przesyłanie im
wyników badań i zaproszenia do udziału w seminariach i
konferencjach. Celem jest tutaj zarówno kreowanie
wiedzy wśród określonych grup odbiorców, jak i zmiana
ich zachowań;
 Wdrażanie (implementation) – najbardziej aktywny
transfer wiedzy mający na celu zmianę zachowań.
Strategie wdrażania obejmują wysiłki na rzecz
przełamania różnych barier wśród odbiorców. Wdrażanie
wyników badań odbywa się poprzez indywidualne
kontakty naukowców lub/i doradców z rolnikami, czy też
analizę efektów z prowadzonych doświadczeń,
demonstracji polowych i projektów pilotażowych. Czyni
się to po to, aby zmienić nastawienie potencjalnych
odbiorców do nowoczesnej wiedzy i innowacji.
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Transfer wiedzy
Wyróżnia się dwa główne mechanizmy transferu
wiedzy [Becheikh 2010]:
 mechanizmy informacji obejmują raporty z badań,

artykuły naukowe, czasopisma profesjonalne, raporty
informacyjne, poradniki, materiały szkoleniowe, blogi,
strony www itp.
Tworzenie centralnych lub regulowanych baz danych
dotyczących rozwiązań innowacyjnych, najlepszych
praktyk produkcyjnych oraz platform wymiany wiedzy,
mogą być rozwiązaniem prowadzącym do lepszego
zarządzania wiedzą i jej transferu.
 mechanizmy interakcji obejmują metody zdobywania i
upowszechniania wiedzy poprzez komunikowanie
interpersonalne. Należą do nich konferencje, seminaria,
warsztaty, szkolenia, dyskusje, spotkania, wizyty studyjne
i różne społeczne działania.
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Luka w transferze wiedzy
Transfer przepływu wiedzy jest głównym
problemem w doskonaleniu praktyk rolniczych,
produkcyjnych, środowiskowych i innych.
Obecnie jakkolwiek nowoczesne technologie
informacyjno-komunikacyjne(ICT) ułatwiają
pracownikom sfery produkcyjnej dostęp do
wyników badań, to jednak wciąż pomiędzy
wiedzą tworzoną przez naukowców a praktyką
rolniczą istnieje duża luka.
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Przyczyny istnienia luki w
transferze wiedzy
Przyczyny istnienia tej luki przypisuje się głównie
pracownikom naukowym, którzy często swoje
zainteresowania, czas i wysiłek koncentrują na
tworzeniu wiedzy, a nie na upowszechnianiu
swoich wyników badań [Anderson 1992, Van den
Ban 1997]. To powoduje główną barierę w dyfuzji
wyników badań do menedżerów, decydentów i
producentów.
Inni autorzy [Kirst 2000, Hemsley-Brown and
Oplatka 2005] przyczyny tej luki upatrują wśród
przedstawicieli praktyki rolniczej. Zaliczają do nich
konserwatyzm i nieufność do wdrożenia nowej
wiedzy, niskie kompetencje i słaba percepcja.
31

Przyczyny istnienia luki w
transferze wiedzy cd.
Wśród cech odbiorców innowacji w kontekście
transferu wiedzy ważne są:
─ motywacja co do wykorzystania wiedzy,
─ stopień nieufności na wiedzę zewnętrzną,
─ kompatybilność ich celów z celami polityki rolnej i
dobrymi praktykami rolniczymi oraz
─ posiadanie odpowiednich zasobów finansowych,
rzeczowych, informacyjnych oraz ludzkich [Griffin
2004].
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Przyczyny istnienia luki w
transferze wiedzy cd.
Istnienie luki w procesie transferu wiedzy od nauki do
praktyki rolniczej powoduje, że olbrzymia wiedza
generowana przez naukowców nie trafia bądź trafia
z dużym opóźnieniem do ostatecznych jej
beneficjentów czyli rolników.
Krytyczną rolę w tym procesie spełniają lub mogą
spełniać doradcy, nazywani współcześnie brokerami
wiedzy. Ich zadaniem jest utrzymywanie bliskich
kontaktów zarówno z pracownikami nauki, jak i
rolnikami. Powinni oni stanowić pomost pozwalający
na lepszą interakcję pomiędzy naukowcami a
rolnikami.
33

Systemy wiedzy
Usprawnienie transferu wiedzy w ramach
istniejących systemów wiedzy i informacji
rolniczej to konieczność i wyzwanie dla Unii
Europejskiej, która w światowym wyścigu
naukowo-technicznym i gospodarczym
odstaje pod względem konkurencyjności od
„tygrysów azjatyckich (Japonii, Chin i Indii)
oraz największego producenta globu – USA.
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System wiedzy rolniczej - definicja
To zbiór uczestników (aktorów) takich, jak
pracownicy naukowi, wykładowcy i doradcy
pracujący w sektorze rolnictwa.
Nacisk kładziony jest w tym systemie na
tworzenie wiedzy rolniczej w ramach krajowych
systemów badawczych.
Rezultaty tych badań są następnie
transferowane do praktyki rolniczej poprzez
organizacje doradztwa rolniczego [Rudman
2010].
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System wiedzy i informacji rolniczej
Klasyczna definicja określa go jako „zbiór instytucji i
organizacji rolniczych i/lub osób oraz powiązań i
interakcji między nimi, zaangażowanych w
tworzenie, gromadzenie, selekcję, przetwarzanie,
przekazywanie i wykorzystanie wiedzy i informacji
w celu zrównoważonego rozwoju rolnictwa poprzez
wsparcie podejmowania decyzji i rozwiązywania
problemów” [Rolling i Engel 1991].
Ta koncepcja rozwinęła pojęcie systemu wiedzy
rolniczej poprzez skierowanie głównego akcentu na
proces tworzenia wiedzy oraz uwzględnienia w nim
innych uczestników systemu poza nauką, edukacją
i doradztwem.
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System wiedzy i innowacji rolniczych
Bardziej współczesny system to system wiedzy i
innowacji rolniczych, który nabrał większego
znaczenia poprzez otwarcie się na większą
realizację zadań publicznych i
skoncentrowanie się na innowacjach [Klerks
and Leeuwis 2009].
Kluczowe znaczenie dla sprawności AKIS ma
sieciowanie oraz współpraca między
instytucjami naukowymi, organizacjami
doradczymi i rolnikami. Stąd pojawienie się w
ostatnich 20. latach rolniczych systemów
innowacji.
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Rolnicze systemy innowacji
Definiowane są jako „sieci organizacji,
przedsiębiorstw i osób fizycznych
nakierowanych na wprowadzanie nowych
produktów, nowych technologii i nowych form
organizacyjnych do ekonomicznego
wykorzystania i które razem z instytucjami
publicznymi i polityką rolną wpływają na
sposób, w jaki poszczególne osoby się
komunikują, dzielą i wymieniają się wiedzą oraz
ją wykorzystują” [Leeuwis and Van den Ban
2004].
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Sieci innowacji
Sieciowe podejście reprezentuje np. koncepcja
sieci uczenia i innowacji na rzecz zrównoważonego
rolnictwa.
Charakteryzuje się ona tematycznie
nakierowanymi sieciami uczenia różnych
partnerów, zarówno tych będących członkami
sieci, jak i spoza nich.
Mogą to być rolnicy, doradcy, naukowcy,
pracownicy administracji publicznej i inni
interesariusze [Rudman 2010].
Nacisk w tej koncepcji kładzie się na tworzenie,
uczenie i innowacyjność poprzez interakcje
pomiędzy członkami.
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Transfer wiedzy rolniczej i informacji
Transfer wiedzy
Doradcy

Rolnicy
Informacja zwrotna
Transfer wiedzy

Pracownicy nauki

Rolnicy
Informacja zwrotna

Transfer wiedzy
Pracownicy nauki

Transfer wiedzy
Doradcy

Informacja zwrotna

Rolnicy
Informacja zwrotna
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Model transferu technologii
Badania rolnicze
Uniwersytety i Instytuty
Naukowo-Badawcze
Ośrodki Doradztwa Rolniczego

Specjaliści i doradcy

Rolnicy

Gospodarstwa
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Wady modelu transferu technologii
 przepływ informacji jednokierunkowy – z góry w dół;
 brak informacji zwrotnej od rolnika do doradcy i

naukowca;
 brak badania potrzeb i oczekiwań klientów doradztwa;
 nieuwzględnianie problemów ekonomicznych,
socjologicznych i psychologicznych oraz znaczenia
całego otoczenia instytucjonalnego wsi i rolnictwa;
 wysokie mniemanie o sobie doradców – wysoki status
doradcy;
 brak krytycyzmu co do umiejętności komunikowania się z
klientami;
 korekta informacji czy też sposobu jej przekazu nie może
być kwestionowana.
Częste pytanie doradcy brzmi: „Dlaczego oni (rolnicy) nie
stosują tego, co ja im mówię / proponuję?”.
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Model społecznej interakcji
Polityka rolna

Badania rolniczoekonomiczne

Badania socjologiczne i
psychologiczne

Ośrodki Doradztwa
Rolniczego
Specjaliści i doradcy

Rolnicy

Gospodarstwa
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Zalety modelu społecznej interakcji
 wykorzystuje teorię dyfuzji innowacji i rozróżnia różne







grupy odbiorców: innowatorzy – 2,5%, wcześnie
adaptujący – liderzy opinii – 13,5%, wczesna większość –
34%, późna większość – 34%, maruderzy – 16%,
wykorzystuje informację zwrotną od rolników do
doradców, naukowców, polityków,
uwzględnia potrzeby i oczekiwania klientów doradztwa,
uwzględnia znaczenie w doradztwie zagadnień
ekonomicznych, socjologicznych, psychologicznych i
polityki rolnej oraz całego otoczenia instytucjonalnego,
umiejętności marketingowe i komunikacji
interpersonalnej stają się tak samo ważne, jak posiadanie
specjalistycznej wiedzy fachowej.
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Model społecznej interakcji (Bank Światowy)
Doradztwo
rolnicze:
doradcy terenowi
i specjaliści ODR

Polityka rolna,
ustawodawstwo,
inspekcja: politycy,
administracja
rządowa i
samorządowa

Badania i
edukacja:
naukowcy,
wykładowcy

Zaopatrzenie:
dostawcy
środków produkcji
oraz usług techn. i
finansowych

Zbyt:
handlowcy,
przetwórcy

Produkcja:
producenci
(rolnicy i
mieszkańcy wsi)
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Model rozwiązywania problemów
Punktem wyjścia w modelu rozwiązywania problemów
jest problem rolnika lub grupy rolników, inicjowany przez
nich lub przez doradcę, a nie rezultat badań czy
innowacja rolnicza. Dany problem rozwiązywany jest
przez doradcę/naukowca lub wspólnie przez
doradcę/naukowca i rolnika na zasadzie partnerskiej
współpracy, przy czym ostateczną decyzję co do
zastosowania danego rozwiązania podejmuje rolnik.
W typowym modelu rozwiązywania problemów
wyróżniamy 5 etapów, tj. identyfikację potrzeb,
zdefiniowanie problemu, poszukiwanie rozwiązań,
wybór najlepszego sposobu rozwiązania problemu i
wdrożenie wybranego rozwiązania do praktyki rolniczej
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Modele sieciowe
Polityka rolna

Nauka
i edukacja
rolnicza

Wspólna wiedza
organizacji
sieciowej
transfer wiedzy

Doradztwo
rolnicze

Rolnicy /
przedsiębiorcy
brokerzy wiedzy
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Grupa operacyjna
Rolnicy
Organiz.
pozarząd
owe

Doradcy
brokerzy
informacji

brokerzy
informacji
brokerzy
informacji
Grupy
operacyjne

Przedsiębiorstwa
rolne

brokerzy
informacji

brokerzy
informacji

Pracownicy
nauki
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Finansowanie grup operacyjnych
EFRROW
„Współpraca”

„Horyzont
2020”

Środki
prywatne
Grupy
operacyjne

EFRR

Środki
krajowe
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System wiedzy w rolnictwie polskim
Doradztwo:
Centrum Doradztwa Rolniczego (CDR) (1),
ośrodki doradztwa rolniczego (ODR) (16),
izby rolnicze (IR) (16),
prywatne organizacje doradcze (163),
organizacje pozarządowe

Badania i edukacja:
instytucje badawcze ze sfery
rolnictwa (13), uniwersytety (10):
przyrodnicze i rolnicze, szkoły
wyższe z kierunkami rolniczymi (15),
średnie szkoły rolnicze (45)

Polityka rolna:
MRiRW, MŚ, MF, MNiSW, komisje
parlamentarne rolnictwa (2), agencje
paostwowe (3), inspekcje paostwowe (5),
urzędy marszałkowskie (16), powiaty
(314) i gminy wiejskie (1571)

Sprzedaż / skup:
zakłady sprzedaży i przetwórstwa,
żywności,
spółdzielnie,
hurtownie

Zaopatrzenie:
dostawcy środków produkcji, usług
technicznych i finansowych

Relacje:
bardzo silne
silne
słabe

Rolnicy / producenci rolni:
gospodarstwa rolne rodziny
wiejskie, organizacje producentów,
organizacje branżowe rolników
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Źródła powstawania innowacji
 sfera badawczo-rozwojowa
 transfer technik i technologii
 badania marketingowe
 gromadzenie pomysłów (np. poprzez wykorzystanie techniki

„burzy mózgów” lub techniki grup nominalnych)
 doradztwo technologiczne, techniczne, ekonomiczne,
marketingowe lub środowiskowe
 stymulowanie odpowiednich postaw wśród rolników,
przedsiębiorców i pracowników
 problemy różnego rodzaju, których dana osoba czy
gospodarstwo nie jest w stanie rozwiązać przy użyciu danej
techniki i posiadanych zasobów.
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Efekty wprowadzenia innowacji
do praktyki rolniczej












wzrost wartości sprzedaży
wzrost dochodów
poprawa efektywności produkcji
wzrost zdolności konkurencyjnej
zmniejszenie nakładów relatywnie drogich środków produkcji
uruchomienie intratnej produkcji
zastąpienie nieskutecznej organizacji
wprowadzenie skuteczniejszych strategii marketingowych
wzrost jakości produktów
zmiana formy sprzedaży produktów
itp.
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Czynniki wywierające wpływ na
wdrażanie innowacji w
gospodarstwach rolnych
o charakterze psychicznym i społecznym:

1)












wyznaczanie wartości przez producentów
ich oczekiwania co do poziomu życia
skłonność do podejmowania ryzyka
stan wiedzy (wykształcenie i doświadczenie zawodowe)
umiejętność poszukiwania potrzebnej wiedzy
posiadanie następcy
status społeczny rolnictwa i rolników
środowisko społeczne wsi i gminy
dostęp do wiedzy i innowacyjnych rozwiązań (edukacja, doradztwo,
wystawy, pokazy itp.)
przejrzystość i przewidywalność systemu prawnego co do warunków i
zasad prowadzenia produkcji, przetwarzania i zbytu wytwarzanych
produktów.
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Czynniki wywierające wpływ na
wdrażanie innowacji w
gospodarstwach rolnych cd.
o charakterze ekonomiczno-finansowym:

2)






bieżąca sytuacja ekonomiczna gospodarstw
perspektywa ich funkcjonowania
koniunktura na produkty rolnicze w kraju i za granicą
subwencje krajowe i UE
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Przykłady i efekty stosowania
innowacji w rolnictwie polskim
PROW 2007-2013 i 2014-2020

1.

Innowacje związane z przechowywaniem i magazynowaniem
wytworzonych produktów – wymuszone wzrostem wymagań
odbiorców co do ich jakości:
− Dojarki do doju mechanicznego, zbiorniki do schładzania i

przechowywania mleka -> jakość surowca
− Nowe technologie konserwacji zielonek na paszę ->
ograniczenie strat powodowanych zmiennością pogody i
poprawa opłacalności produkcji mleka
− Silosy zbożowe -> ograniczenie ubytków powodowanych przez
choroby grzybowe i gryzonie
− Budowa chłodni przez sadowników oraz warzywników (w
miejsce przechowalni typu piwnicznego) oraz chłodni z
kontrolowaną atmosferą -> poprawa jakości i przedłużenie
terminów sprzedaży
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Przykłady i efekty stosowania
innowacji w rolnictwie polskim
PROW 2007-2013 i 2014-2020 cd.
2.

Innowacje substytuujące pracę:
− Stosowanie kombajnów w produkcji sadowniczej do zbioru

jabłek przemysłowych i platform do zbioru jabłek deserowych
oraz korzystanie z robotów udojowych -> poprawa
dochodowośći pracy

3.

Nowoczesne maszyny i urządzenia do prowadzenia produkcji
roślinnej:
− Opryskiwacze z regulowanym strumieniem podawanej cieczy -

> oszczędność wody i chemicznych środków ochrony roślin

− Kombajny zbożowe, ciągniki i rozsiewanie nawozów z

urządzeniami do precyzyjnego określania pozycji (poprzez
GPS) -> tworzenie map żyzności pola, precyzyjne stosowanie
określonych dawek nawozowych, poprawa efektywności
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Przykłady i efekty stosowania
innowacji w rolnictwie polskim
PROW 2007-2013 i 2014-2020 cd.
− Urządzenia do produkcji pod osłonami (nowalijki, kwiaty,

sadzonki) -> ograniczenie zużycia energii i skażenia środowiska

− Wprowadzenie uproszczonych form uprawy roli tzw. uprawy

bezorkowej -> ograniczenie zużycia energii, nakładów pracy
na wykonanie zabiegów uprawowych, ograniczenie erozji
gleby, obniżenie emisji spalin oraz CO2, lepsze zatrzymanie
wody, zwiększenie zawartości substancji organicznej
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Przykłady i efekty stosowania
innowacji w rolnictwie polskim
PROW 2007-2013 i 2014-2020 cd.
4.

Doskonalenie potencjału genetycznego uprawianych roślin:
− Hodowla nowych odmian -> wzrost krajowego
kwalifikowanego materiału nasiennego w warunkach
globalnej konkurencji

5.

Stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego:
− Ca 100% tylko w przypadku kukurydzy, rzepaku i buraków
cukrowych (zboża tylko 8%, ziemniaki sadzeniaki 4% !)
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Przykłady i efekty stosowania
innowacji w rolnictwie polskim
PROW 2007-2013 i 2014-2020 cd.
6.

Wdrażanie innowacji w produkcji zwierzęcej:
− Import śruty sojowej pozyskiwanej z nasion soi wytwarzanej z

wykorzystaniem metody inżynierii genetycznej (GMO) ->
zmniejszenie kosztów produkcji zwierzęcej, a zwłaszcza drobiu
rzeźnego oraz prosiąt i warchlaków
− Odejście od doktryny hodowli krów rasy nizinnej czarno-białej
(mleko + żywiec wołowy) na rzecz hodowli rozdzielnej w
kierunku mlecznym i w kierunku bydła rzeźnego wysokiej
jakości
− W hodowli krów innowacje obejmują: stosowanie nasienia
buhajów rasy HF pochodzących z krajów o najwyższych
osiągnięciach hodowlanych, transplantację zarodków z
importu i krajowych krów oraz import wysokiej klasy jałówek ->
wzrost wydajności mlecznej krów.
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Wnioski
1. Tradycyjne, liniowe koncepcje powiązań nauki z

praktyką rolniczą w postaci modelu transferu
technologii lub modelu społecznej interakcji
zastępowane są innowacyjnymi koncepcjami
sieciowymi w celu łączenia i lepszego
wykorzystania wiedzy wszystkich uczestników
tworzących się sieci i partnerstw innowacyjnych.
Stanowi to nowe wyzwanie zarówno dla
jednostek doradztwa rolniczego, organizacji
pozarządowych, instytutów badawczych i
uczelni wyższych w kreowaniu i wdrażaniu do
praktyki innowacji rolniczych i daje szanse na
szybszy rozwój obszarów wiejskich i wzrost
konkurencyjności polskiego rolnictwa.
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Wnioski
2. Na podstawie dokonanej analizy oraz

wcześniejszych badań autora można
zaryzykować stwierdzenie, że w Polsce nie ma
dotychczas dobrze funkcjonującego Systemu
Wiedzy Rolniczej.
Pomimo istnienia bardzo wielu instytucji i
organizacji, brak wzajemnych, faktycznych
powiązań uniemożliwia ich współdziałanie i
funkcjonowanie jako systemu.
Sprawia to również, że tworzenie wiedzy rolniczej
odbywa się często w oderwaniu od potrzeb i
oczekiwań jej odbiorców.
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Wnioski
3. Efekty funkcjonowania różnych instytucji i

organizacji, działających najczęściej w
rozproszeniu bądź całkowitej izolacji,
zajmujących się badaniami przyczynkarskimi są
gorsze, niż można by oczekiwać, biorąc pod
uwagę wielkość i jakość posiadanego
potencjału intelektualnego.
Bardzo silne powiązania w systemie występują
tylko pomiędzy doradztwem a rolnikami.
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Wnioski
4. Istnieje rozdźwięk między wynikami badań, a

zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań w
praktyce rolniczej, a wdrażanie nowych
rozwiązań jest zbyt powolne.

4. Celem poprawy transferu innowacji do praktyki

rolniczej istnieje konieczność zmiany systemu
finansowania badań naukowych i oceny
pracowników naukowych.
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Wnioski
6. Szansą na lepsze wykorzystanie istniejącego

potencjału naukowego i przyspieszenie transferu
wiedzy i innowacji do praktyki rolniczej jest
PROW 2014-2020, BIOSTRATEG oraz Horyzont
2020, poprzez finansowanie projektów
realizowanych na zasadach sieci współpracy.
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