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Dr inż. Lech Goraj (1948-2021) 
 
Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość,  
że w dniu 05.07.2021 roku po długiej i ciężkiej chorobie 
zmarł dr inż. Lech Goraj, naukowiec, specjalista  
w dziedzinie ekonomiki rolnictwa i rachunkowości rolnej, 
wieloletni (1992-2013) kierownik Zakładu 
Rachunkowości Rolnej IERiGŻ-PIB, autor zmian 
dostosowujących polski system rachunkowości rolnej  
do rozwiązań stosowanych w Unii Europejskiej,  
a następnie odpowiedzialny za wdrażanie systemu 
zbierania i wykorzystywania danych rachunkowych  

z gospodarstw rolnych (System Polski FADN). Współpracował z licznymi 
jednostkami badawczymi w kraju i za granicą. Był przedstawicielem Polski  
w Komitecie Europejskim ds. FADN (2004-2013). Autor licznych publikacji 
naukowych, referatów i ekspertyz, wychowawca, nauczyciel i opiekun 
pracowników Zakładu Rachunkowości Rolnej. Człowiek serdeczny, życzliwy,  
o szlachetnym sercu. 

Pan doktor Lech Goraj urodził się 2 stycznia 1948 roku w Słabuszewicach  
w gminie Lipnik w województwie świętokrzyskim. Po ukończeniu w 1971 roku 
studiów wyższych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego  
w Warszawie, rozpoczął w styczniu 1972 roku pracę zawodową w Instytucie 
Ekonomiki Rolnej, gdzie w 1985 roku uzyskał stopień doktora nauk 
ekonomicznych. Jego zainteresowania naukowe zawsze koncentrowały się wokół 
rachunkowości rolnej, gromadzenia, kontroli i analizy danych, jak również 
ubezpieczeń rolnych i systemu VAT w rolnictwie. Przełożyły się one na liczne 
krajowe i międzynarodowe projekty badawcze, w których brał aktywny udział,  
jako koordynator i ekspert.  

Jego kariera zawodowa zbiegła się z przełomowym dla Polski momentem 
wejścia do Unii Europejskiej. W okresie, gdy był kierownikiem Zakładu 
Rachunkowości Rolnej, spadł na niego obowiązek zreformowania rachunkowości 
rolnej prowadzonej w Instytucie. W kwietniu i maju 1999 roku był zaangażowany 
w przegląd dorobku prawnego FADN w UE, a następnie zaangażował się  
w tworzenie w Polsce systemu rachunkowości obowiązującego w strukturach 
Unii Europejskiej - FADN. Doktor Lech Goraj był organizatorem i współtwórcą 
tego systemu. Zadanie wykonał dzięki swym ogromnym talentom 
organizatorskim, fachowej wiedzy, doskonałej znajomości specyfiki polskiego 
rolnictwa, odwadze oraz posiadaniu wizji rozwoju. Wyzwaniem było nie tylko 
stworzenie FADN, ale jego wdrażanie, utrwalanie i doskonalenie. W tym 
przełomowym okresie pełnił szereg funkcji znaczących dla rozwoju polskiej 
rachunkowości. W latach 1992-2013 był delegatem Polski do Komitetu do spraw 
FADN w Komisji Europejskiej, członkiem Komitetu Krajowego FADN, 
wiceprzewodniczącym Rady Naukowej IERiGŻ-PIB, członkiem Rady Naukowej 
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Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych oraz członkiem 
Społecznej Rady Skarbowości przy Ministrze Finansów.  

W ciągu swojej wieloletniej pracy dzielił się chętnie wiedzą, pełniąc funkcję 
eksperta i konsultanta w projektach wdrażających system FADN  
w innych krajach.  

Od 1992 roku był współredaktorem biuletynu Rynek Rolny, wydawanego  
w IERiGŻ. W latach 1995-1997 kierował zespołem grupy roboczej  
ds. opracowania Zunifikowanego Systemu Gospodarstw Rolniczych, powołanej 
przez Wiceministra Rolnictwa. W tym samym czasie kierował realizacją projektu 
PHARE. W latach 1999-2000 brał udział w pracach Zespołu do spraw Wdrożenia 
Podatku od Towarów i Usług (VAT) w Rolnictwie, Leśnictwie i Rybołówstwie 
powołanego przez Wicepremiera, Ministra Finansów Leszka Balcerowicza.  
W roku 2003 został powołany na eksperta międzyresortowego zespołu, 
kierowanego przez wicepremiera J. Hausnera, w zakresie zmian systemu 
ubezpieczeń społecznych rolników. W latach 2003-2004 brał czynny udział  
w realizacji projektu realizowanego przez Institute for Prospective Technological 
Studies w Sevilli pt. Agriculture of Candidate Countries in an enlarged Europe. 
A Prospective Analysis.  

Z wielkim poświeceniem angażował się w pracę szkoleniowo-dydaktyczną. 
W latach 1997-1998 na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kierował 
ogólnopolskim programem kształcenia doradców, przygotowując około 200 
doradców – trenerów z zakresu rachunkowości rolnej do pracy w terenie. W latach 
2004-2005 był wykładowcą w Internetowych Szkołach Kadr Bankowych: 
ARiMR-ISKB oraz KZBS-ISKB. 

Za swoje zasługi dla rolnictwa oraz prace na rzecz Instytutu był wielokrotnie 
nagradzany i wyróżniany. W roku 1978 otrzymał z okazji 30-lecia Instytutu 
Ekonomiki Rolnictwa Brązowy Krzyż Zasługi. Dwukrotnie z okazji 75 i 80-lecia 
rachunkowości rolnej w Polsce został nagrodzony za zasługi na rzecz jej rozwoju. 
W 2001 roku otrzymał Odznakę honorową „Zasłużony dla rolnictwa”,  a w roku 
2006 został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. 

Był człowiekiem wsi i rolnictwa, bardzo dobrze znającym realia tego 
otoczenia. To sprawiło, że był autorytetem dla wielu środowisk, instytucji  
i organizacji rolniczych. 

Jego wiedza, talent i stosunek do ludzi sprawiły, że pozostanie dla nas 
prawdziwym wzorem do naśladowania. Pozostawił po sobie bogaty dorobek 
naukowy oraz pustkę, którą będzie trudno wypełnić.  

Żegnamy Pana, Panie Doktorze, pozostanie Pan w naszej pamięci i sercach. 
Zapamiętamy Pana jako znakomitego mentora i życzliwego przyjaciela.  

 
Zespół Polskiego FADN 

 


