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 Relacje powiązań obszaru badań z praktyką 

Chyłek E.K. 2012 „Uwarunkowania innowacyjnego rozwoju 

…” 
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OGÓLNA NATURA PROBLEMU 

sfera nauki 
Generalnie oceniany jako niski poziom współpracy  

nauka – praktyka … 

 tradycyjny model prowadzenia badań, system oceny 
pracowników naukowych, 

 niesprawny System Wiedzy i Informacji Rolniczej – 
odczuwany brak koordynatora, brak mechanizmów 
współdziałania, wspólnych celów … , przypadkowy 
charakter kontaktów nauki z praktyką, 

 brak środków po stronie placówek naukowych, 
szczególnie na wdrożenia, 

 wiele pomysłów atrakcyjnych intelektualnie o 
niewielkim znaczeniu ekonomicznym i społecznym.  

 

 



OGÓLNA NATURA PROBLEMU 
System Doradztwa Rolniczego 

Wiele grup beneficjentów usług doradczych,  
oczekujących głównie informacji … 

 zbyt szeroki zakres usług w stosunku do posiadanych 
zasobów (kadrowych, finansowych, technicznych), 

 skoncentrowanie działań na usługach dot. wsparcia 
gospodarstwa w ramach WPR, 

 brak poczucia współodpowiedzialności za efekty 
(produkcyjne, związane z wyborem rozwiązania itp.) 

 interdyscyplinarny charakter złożonych problemów 
dotyczących produkcji – serwis doradczy, 

 brak sieci, rozwiniętej oferty specjalistycznego 
doradztwa technologicznego, brak systemu oceny 
jakości usług i obowiązku dokształcania się doradców 

 

 



OGÓLNA NATURA PROBLEMU 

praktyka rolnicza 

Tracące na znaczeniu dotychczasowe podstawy 

konkurencyjności rolnictwa, w tym m.in.: niskie koszty pracy, 

ceny ziemi, energii itp. 

 postrzeganie zaledwie przez ok. 1 proc. rolników   

innowacji jako źródła przyszłej przewagi konkurencyjnej, 

 względnie niski poziom posiadanych kwalifikacji zawodowych 

(wiedza dot.: technologii produkcji, zarządzania gospodarstwem),  

 koncentracja uwagi na usługach związanych z pozyskaniem 

unijnego wsparcia, 

 skomplikowany proces podejmowania decyzji w 

gospodarstwie, uzależniony od uwarunkowań politycznych, 

środowiskowych, gospodarczych i regulacji prawnych. 
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MODEL TRANSFERU TECHNOLOGII (TOT) 

Badania rolnicze 

Ośrodki Doradztwa Rolniczego 

Specjaliści i doradcy 

Rolnicy / Przedsiębiorcy 

Gospodarstwa / Przedsiębiorstwa 

Modele powiązań doradztwa rolniczego  
z nauką i praktyką rolniczą 



BENEFICJENCI 

 Serwis 

doradczy B
a

d
a
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Zdefiniowanie odbiorców i partnerów nowych rozwiązań 

technologicznych, organizacyjnych itp. …  

oraz  różnych zbiorów informacji 

Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań  

i partnerów do ich wdrożenia 

Zdefiniowanie celów  i zadań  dla doradztwa 

Wdrożenie  kompleksowych rozwiązań  do praktyki 



DETERMINANTY  WSPÓŁDZIAŁANIA 

 kluczowym elementem rozwoju doradztwa 

rolniczego jest wykorzystanie istniejących struktur, 

wiedzy i doświadczenia do budowy partnerstwa  

… to proces długotrwały; 

 w przypadku wsparcia rozwoju rolnictwa jedną  

z podstawowych kwestii jest poprawa 

efektywności produkcji …  
wdrożenie praktyki zarządzania zintegrowanym 

Systemem Wiedzy i Informacji Rolniczej. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identyfikowan

ie problemów 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozyskanie  

i rozpowsze-

-chnianie 

informacji 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Współdziałanie w sieci  

porozumienia, projekty i kontrakty 

Polityka  

innowacyjna Cele Strategii Europa 

2020 

Standaryzacja usług doradczych 

– rozwój specjalistycznego 

doradztwa 

Wdrożenia  

(granty, programy) 

Monitorowanie i ewaluacja 

(zadań i procesów) 

Tworzenie przyswajalnej wiedzy - 

programy współpracy, działania  



KIERUNKI DZIAŁAŃ 
 Jednym z priorytetów doradztwa rolniczego stać się 

powinno wdrażanie bardziej efektywnych ekonomicznie i 
społecznie oraz przyjaznych środowisku systemów 
produkcji rolnej, ograniczanie strat i poprawa jakości 
produktów. 

 Doradztwo ma kluczowe znaczenie dla procesu 
modernizacji rolnictwa, popularyzowania odnawialnych 
źródeł energii, czy wspierania polityki wielofunkcyjnego 
rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa oraz ochrony 
środowiska.  

 Jednostkom naukowo-badawczym należy uświadomić 
korzyści ze współpracy z publicznym doradztwem rolniczym 
na rzecz wdrażania wyników badań do praktyki rolniczej. 
Jednym z obszarów współpracy może być np. możliwość 
prowadzenia badań w oparciu o rozpoznane potrzeby 
producentów rolnych, czy realizacja prac badawczych (w 
tym prac dyplomowych) w oparciu o dane zgromadzone w 
warunkach produkcji w toku. 
 



KIERUNKI DZIAŁAŃ c.d. 
Istnieje potrzeba stworzenia forum wymiany poglądów  

i doświadczeń dotyczących możliwości wdrożenia zintegrowanego 
Systemu Transferu Wiedzy i Informacji Rolniczej. Poprawie 
funkcjonowania sytemu sprzyjać może: 

 Sieciowy charakter sytemu doradztwa rolniczego, 

 Szeroki dostęp do informacji, 

 Efektywność energetyczna, ekonomiczna i ekologiczna 

 

 

 Należy zainicjować działania edukacyjne, których celem będzie poprawa 
efektywności gospodarowania w rolnictwie. Aktualizowanie programów 
nauczania, tak na poziomie szkół średnich jak i wyższych powinno 
odbywać się z udziałem przedstawicieli służb doradczych 
 i zawodów związanych z rolnictwem.  

 W pracy doradczej należy zwrócić większą uwagę na dobór 
odpowiednich form, metod i środków działania, dostosowanych nie tylko 
do nowych mechanizmów wdrażania WPR, ale przede wszystkim do 
zmieniających się oczekiwań ze strony producentów rolnych. 

 


