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Restrukturyzacja i praca w rolnictwie

przeprowadzony projekt trwający ponad rok był promo-
wany w ramach programu ue pRoGRess. partnerzy 
mieli możliwość przedstawienia, badania, oceny i sytuacji 
zachodzących zmian w 6 krajach w gospodarstwach rol-
nych o różnych warunkach wyjściowych.

poprzez praktyczne spojrzenia i dyskusje, wymianę 
doświadczeń, problemów i możliwościach postępowa-
nia w gospodarstwach rolnych, instytucjach naukowych 
i kształcących, oceniono różnorodne aspekty i czynniki, 
które miały wpływ na restrukturyzację w rolnictwie w róż-
nych zakładach rolnych.

Głównym punktem szkolenia było zwiedzanie gospo-
darstw. celem było ustalenie czynników wpływających na 
wprowadzone zmiany, zwłaszcza z zamiarem utrzymania 
istniejących i stworzenia nowych miejsc pracy.

wyniki projektu mają szczególne znaczenie odnośnie 
obecnej dyskusji w sprawie przyszłej wspólnej polityki, 
europejskich funduszy socjalnych, funduszy struktural-
nych i wspólnej polityki rolnej.

wyniki projektu

ocena czynników mających wpływ na rozwój innowacyjny 
i zakładowy, pokazuje wielorakie możliwe opcje postę-
powania zakładów dla rozszerzenia działalności przed-
siębiorstwa celem zabezpieczenia nowych miejsc pracy i 
zatrudnienia w regionach wiejskich. Łączącym elementem 
wszystkich przykładów jest konieczność kwalifikowania 
pracy, tworzenie kooperacji oraz promowanie uczestnic-
twa na różnych płaszczyznach. w tym zestawieniu wyraź-
nego znaczenia nabiera praktyka i zastosowanie badań 
naukowych w zakresie rolnictwa oraz nauka zawodu i usta-
wiczne kształcenie.

w ramach projektu identyfikowane następujące wpływowe 
czynniki, które mają wielorakie znaczenie dla rozwoju 
zakładu:

wszystkich uczestników w taki czy inny sposób połączyła 
w dyskusji przyszłość polityki, czy jako działacze na płasz-
czyźnie lokalnej czy zakładowej lub jako naukowcy zajmu-
jący się przyszłością, albo jako przedstawiciele w komi-
sjach towarzyszących na bazie regionalnej, narodowej i 
europejskiej.

 � polityka państwa, która stawia warunki ramowe i 
promocje

 � kapitał, inwestycje

 � potencjał innowacyjny (badania, interesy)

 � kształcenie zawodowe i ustawiczne

 � pomoc komunalna

 � Regionalne powiązania (sieci, tworzenie łańcuchów 
wartości rynkowych)

 � połączenia branżowe (zarówno w sektorze jak 
i kooperacje zakładowe z zakresem turystyki i 
urynkowienia i in.)

 � promowanie motywacji i uczestnictwa

pracobiorcy w rolnictwie

w wielu regionach ponownie wzrasta zatrudnienie pra-
cowników. Rozpoznać można zróżnicowanie 

czynności rolniczych, które jako rozwojowe 
da się zgrubnie naszkicować.

są to z jednej strony bardzo proste czyn-
ności z dużym wkładem pracy ręcznej i 

bez wielkiego przygotowania. zwłaszcza 
wzrasta ilość pracy dla zwykłych czynno-
ści przy żniwach lub zakładaniu i dogląda-

niu specjalnych kultur. tu zatrudnia się przede 
wszystkim siły sezonowe. w wielu krajach europej-

skich pod pojęciem pracy sezonowej rozumie się zatrud-
nienie do ośmiu miesięcy.

w większości regionów poszukuje się specjalistów pro-
dukcji zwierząt lub uprawy roli. z powodu postępu tech-
nicznego wymagania w tych zawodach są coraz wyższe. 
przedsiębiorstwa rolne i instytucje naukowe prognozują 
duży brak fachowców w tych dziedzinach.
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nowe pola działania powstają często bezpośrednio w 
gospodarstwach rolnych lub w gospodarczych sieciach 
producentów w zakresie przetwórstwa, aż do bezpośred-
niej sprzedaży. zakresy działania to na przykład przetwór-
stwo, marketing i sprzedaż, gastronomia lub wytwarza-
nie energii odnawialnej. często wymaga to nowej wiedzy 
specjalistycznej.

Również w zakładach oferujących bezpośrednie usługi dla 
rolnictwa rozpoznaje się wzrost zatrudnienia. obok trady-
cyjnych usług, jak np. unasienienie zwierząt, zwiększają się 
usługi w zakresie rolniczych przedsiębiorstw usługowych. 
przy tych usługach wymaga się na ogół specjalistycznej 
wiedzy od zatrudnionych.

wzrastające znaczenie również dla rynku pracy mają tak 
zwani producenci wypełniający luki na rynku. produkcja 
ekologiczna w związku ze wzrastającym popytem u kon-
sumentów rozwinęła się w zakresie zatrudnienia oferując 
nowe perspektywy.

konsekwencje kształcenia zawodowego i 
ustawicznego

nowe wymagania mogą być spełnione jedynie wtedy 
jeśli nastąpią odpowiednie towarzyszące przedsięwzię-
cia. Mobilny i elastyczny może być tylko ten pracobiorca, 
który posiada szeroką wiedzę podstawową i ponad to 
odpowiednie kompetencje socjalne. z punktu widzenia 
wykształcenia pracownika wymaga to rozległej wiedzy, 
aby zatrudnieni sami pozostali elastyczni i by mogli się 
dostosować do zmieniających się warunków. Równocze-
śnie rozwój ten wymaga stałego ustawicznego kształcenie 
się zatrudnionych.

wymaganie dotyczące uczenia się przez całe życie musi 
być wreszcie wprowadzone do rolnictwa. nowe wezwania 
dla przedsiębiorstw i zatrudnionych wynikają obok aspek-
tów przedsiębiorczych zakładów, przez zmiany techniczne, 
socjalne oraz zmiany klimatu.

przedsięwzięcia zapobiegawcze i 
towarzyszące

wymagania względem pracobiorców

projekt pokazał jak szybko zmienia się świat pracy również 
w rolnictwie i jak kompleksowe stały się działania. wobec 
tego miejsca pracy w rolnictwie żądają od zatrudnionych:

 � wzrastające wyższe specyficzne fachowe wymagania 
oraz

 � dalsze personalne kompetencje jak praca 
kooperatywna, wyższa samodzielność

 � pracobiorcy muszą się stale dalej kształcić (przez 
całe życie), aby sprostać stale zmieniającym się 
wymaganiom.

 � wzrosnąć musi zaangażowanie zatrudnionych i ich 
wkład dla zakładu, aby opanować kompleksowe 
procesy.

 � zmniejsza się obciążenie cielesne, natomiast wzrosną 
obciążenia psychosocjalne.

 � zatrudnieni będą musieli być bardziej mobilni, to 
oznacza np. podział miejsca pracy na dwa zakłady lub 
jedno miejsce pracy w innym regionie.

 � pracobiorcy muszą być przygotowani na nowe 
wymagania, np. przy powstających zmianach 
klimatycznych.

Żądania w stosunku do polityki rolnej i państwa
 � Generalnie konieczny będzie silniejszy czynnik pracy 

w polityce rolnej. Musi nastąpić równe traktowanie 
dotyczące dochodów- ochrony środowiska-,  
zwierząt- i ochrona polityki konsumenta.

 � utrzymanie i promocja kształcenia zawodowego

 � ustawiczne kształcenie zawodowe należy bardziej 
promować wśród pracowników

 � skuteczniejsze kontrole norm ochrony pracy i 
dotrzymywanie standardu socjalnego (np. poprzez 
cross-compliance)

 � poprawa szans udziału pracowników i związków 
zawodowych na płaszczyźnie zakładowej, regionalnej 
i europejskiej.

wymagania dla pracodawców

Również pracodawcy muszą się zmienić w stosunku do 
zatrudnionych:

 � lepsza prewencyjna ochrona pracy i zdrowia,

 � większa promocja kształcenia zawodowego i 
ustawicznego,

 � silniejsze włączenie ich do decyzji przedsiębiorstwa,

 � otwarte nastawienie w stosunku do 
współdecydowania i uczestniczenia na płaszczyźnie 
zakładowej i lokalnej,

 � udział w zyskach,

 � zmienić swoje nastawienia w stosunku do 
pracowników.
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Reader przedstawia 
istotne wyniki projektu. 
obok analiz restruktury-
zacji zestawiono wyniki na 
podstawie poszczególnych 
przykładów przedsię-
biorstw w różnych krajach 
oraz w odniesieniu do 
zatrudnienia.
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