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WPROWADZENIE 

W procesie przekształceń własnościowych w rolnictwie – trwającym ponad 30 lat – 

dzierżawa i sprzedaż gruntów rolnych były podstawowymi formami ich zagospodarowania. 

Obecnie, po wprowadzeniu ograniczeń w gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi, 

dzierżawa gruntów rolnych stała podstawową formą obrotu ziemią. Jej istotą jest oddzielenie 

prawa własności rzeczy od prawa użytkowania i czerpania z tego tytułu pożytków, a także 

przeniesienie ryzyka produkcyjnego na wydzierżawiającego. Umożliwia ona tworzenie, jak  

i powiększanie obszaru gospodarstwa rolnego bez konieczności angażowania znaczących 

środków finansowych na zakup gruntów rolnych, które mogą zostać zaangażowane w proces 

produkcji. Ponadto dzierżawa jest istotnym czynnikiem służącym realizacji polityki rolnej 

państwa wykorzystywanym do kształtowania struktury agrarnej w Polsce.1  

Ziemia rolnicza w Polsce traktowana jest jako podstawowy zasób produkcji rolnej. 

Istotne znaczenie mają jej cechy wpływające na proces gospodarowania, do których zaliczyć 

należy m.in. żyzność, przestrzenność, położenie klimatyczne, ograniczoności  

i nieprzymierzalność oraz położenie ekonomiczne2. Ziemia postrzegana jest jako dobro 

wielofunkcyjne, zaspokajające wiele potrzeb, które w różnym zakresie może być 

wykorzystywane do wielorakich celów gospodarczych. Między niektórymi z tych celów mogą 

występować różnice i konflikty interesów3. Wskazywane cechy sprawiają, że ziemia rolnicza 

postrzegana jest w ekonomice rolnictwa jako dobro szczególne, jako specyficzny zasób 

kapitałowy. Dlatego też sposób jej zagospodarowania, formy użytkowania i obrót nią stanowią 

główny punkt zainteresowania państwa i polityki rolnej4.  

Gospodarstwo rolne natomiast uważane jest za podstawową jednostkę wytwórczą  

w rolnictwie, jednakże konstrukcje i definicje prawne były i są zróżnicowane w zależności  

od celów i potrzeb stosowanych w regulacjach formalno-prawnych. Wpływ na konstrukcję  

z punktu widzenia prawa odegrały uwarunkowania polityczne, system zarządzania gospodarką 

 
1 A. Majchrzak, Rola dzierżawy gruntów rolnych w kształtowaniu struktury agrarnej Polski na tle państw 

członkowskich Unii Europejskiej, „Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych” 2013, nr 2, pp. 63–82. 
2  A. Czyżewski, A. Henisz-Matuszak, Rolnictwo Unii Europejskiej i Polski. Studium porównawcze struktur 

wytwórczych i regulatorów rynków rolnych, Poznań 2006, s. 14–16. 
3 B. Roszkowska-Mądra, Analiza zmian użytkowania gruntów rolnych w Polsce po 1990 r., [w:] R. Przygodzka, 

E. Gruszewska (red.), Instytucjonalne i strukturalne aspekty rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Księga 

poświęcona pamięci dr. hab. Adama Sadowskiego, Profesora Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2020, s. 

183–199. 
4 W. Dzun, W. Musiał, Zagospodarowanie ziemi rolniczej w Polsce w okresie przed- i poakcesyjnym w ujęciu 

regionalnym, „Wieś i Rolnictwo” 2013, nr 4(161), s. 62–78. 
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narodową, jak i przyjęte konstytucyjne reguły funkcjonowania rolnictwa, tj. od dekretu PKWN5 

o przeprowadzaniu reformy rolnej, w założeniach zakładającej dominację indywidualnych 

gospodarstw rolnych, poprzez ustawę zasadniczą z 22 lipca 1952 r.6, w której akcentowane 

były hasła uspołecznienia rolnictwa – a zmienioną z dniem 20 lipca 1983r.7, gdy wprowadzono 

gwarancję trwałości indywidualnych rodzinnych gospodarstw – do czasu wejścia ustawy z dnia 

29 grudnia 1989 roku, na której mocy zlikwidowano specjalne uregulowania dotyczące 

rolnictwa, a także gospodarstwa rolnego. 

Kładzenie akcentów w regulacjach prawnych dotyczących rolnictwa ewoluowało.  

W pierwszych fazach uwaga skoncentrowana była na własności gruntów, a od lat 80. XX wieku 

na pierwszym planie znalazło się gospodarstwo rolne pojmowane jako organizacyjna jedność 

gospodarcza8. Proces dokonujących się zmian ma odzwierciedlenie w przemianach polityczno-

gospodarczych – zapoczątkowanych w 1989 r. – których wynikiem było wprowadzenie  

w założeniach ustrojowych możliwości przejścia z gospodarki centralnie sterowanej do 

rynkowej, opartej na własności prywatnej9. 

Proces przekształceń własnościowych w rolnictwie nierozłącznie związany jest  

z prawem własności. Z kolei A. Sadowski10 podkreśla, że istotne znaczenie będą miały kwestie 

związane nie tylko z prawem własności, ale także z prawem do użytkowania gruntów rolnych. 

Stwierdza, że pojęcie własności nie oznacza konieczności osobistego wykorzystania 

posiadanego zasobu. Może ono odbywać się także przez powierzanie nieruchomości rolnych 

na określonych zasadach we władanie innym podmiotom gospodarczym. R. Pipes, analizując 

procesy pojawiania się i rozwoju idei oraz instytucji prywatnej własności, sformułował kilka 

 
5 Dz.U. 1944 nr 4 poz. 17. Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o 

przeprowadzeniu reformy rolnej. 
6 Dz.U. 1952 nr 33 poz. 232. Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalona przez Sejm 

Ustawodawczy w dniu 22 lipca 1952 r. 
7 Dz.U. 1983 nr 39 poz. 175. Ustawa z dnia 20 lipca 1983 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej 

Ludowej. 
8 A. Stelmachowski, Gospodarstwo rolne. Pojęcie i jego ewolucja na tle przekształceń europejskich, rozdz. IV 

[w:] Polskie prawo rolne na tle ustawodawstwa Unii Europejskiej, Warszawa 2002, s. 77–83. 
9 W. Dzun, Wpływ utworzenia i rozdysponowania zasobu własności rolnej SP na strukturę obszarową gospodarstw 

rolnych, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej”, Warszawa 2017, nr 3(344), s. 9; M. Kozłowska-Burdziak, 

Instytucjonalne uwarunkowania przekształceń własnościowych państwowych gospodarstw rolnych w Polsce w 

latach 1992–2002, Białystok 2006, s. 17–20; R. Marks-Bielska, Rynek ziemi rolniczej w Polsce: uwarunkowania 

i tendencje rozwoju, Olsztyn 2010, s. 7; J. Mioduszewski, A. Sadowski, Dzierżawa jako czynniki poprawy 

struktury obszarowej w województwie warmińsko-mazurskim, „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów 

Rolnictwa i Agrobiznesu”, Poznań 2014, tom 16(6), s. 357; E. Niedzielski, Powstanie, funkcjonowanie i likwidacja 

państwowych gospodarstw rolnych, „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i 

Agrobiznesu”, Poznań 2017, tom 19(1), s. 129, J. Jaworowski, Przekształcenia własnościowe w rolnictwie, 

Olsztyn 1999, s. 32. 
10 A. Sadowski, Własność a użytkowanie gruntów rolnych. Zarys tendencji rozwojowych, Białystok 2009, s. 7–

16. 
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wniosków. Twierdzi m.in., że Zachłanność jest zjawiskiem powszechnym, zarówno  

w środowisku zwierząt, jak istot ludzkich – dzieci i dorosłych, ludzi prymitywnych  

i cywilizowanych. Jest ona zakorzeniona w instynkcie samozachowawczym, posiada jednak 

również istotny wymiar psychologiczny, ponieważ: wzmacnia poczucie pewności siebie  

i własnej wartości. Jej celem są przede wszystkim dobra fizyczne, ale cechuje ją także aspekt 

niematerialny, ponieważ obejmuje idee, dzieła artystyczne, wynalazki, a nawet samą przestrzeń, 

która nas otacza. Roszczenia do wyłączności korzystania są szczególnie silne w wypadku ziemi, 

z którą ludzi łączy mistyczna więź11. Podkreśla on, że prawa własności są wszechobecne, cytując 

słowa E.A. Hoebla: własność jest równie wszechobecna jak człowiek, będąc podstawową 

tkanką całego społeczeństwa, co oznaczało, według terminologii Arystotelesa, że jest ona nie 

tylko instytucją „prawną” czy „umowną”, ale równie „naturalną”. W polskim systemie 

prawnym pojęcie własności określono w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny12, 

która wskazuje, że właścicielem gruntów może być zarówno osoba fizyczna, jak i prawna. 

Zgodnie art. 140. Kodeksu cywilnego właściciel może w granicach określonych przez ustawy 

i zasady współżycia społecznego, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze 

społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać 

pożytki i inne dochody z rzeczy (czynsz dzierżawny, części zysków itp.) oraz rozporządzać 

rzeczą granicach prawa. 

Kwestia związana z gospodarowaniem gruntami rolnymi, jak i kształtowaniem 

struktury agrarnej jest jednym z głównych przedmiotów zainteresowania Unii Europejskiej.  

W odniesieniu do aktualnego stan koncentracji gruntów rolnych w UE Parlament Europejski 

sformułował rezolucję, w której wskazuje, jak można ułatwić rolnikom dostęp do gruntów. 

Zwrócono w niej uwagę na wiele kwestii, m.in. ceny gruntów, ceny dzierżawy, dostępność  

i koncentrację użytków rolnych, formy użytkowania (własność i dzierżawa), rozwój rodzinnych 

gospodarstw, efektywność gospodarowania, zrównoważony rozwój rolnictwa. Zgodnie  

z zapisami tej rezolucji podnoszona problematyka powinna być przedmiotem stałego 

monitorowania, stosowania instrumentów regulacji obrotu gruntami, wspierania rozwoju 

gospodarstw rolnych w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe. Wynikiem 

dokonanych analiz Parlamentu Europejskiego było przyjęcie zaleceń w sprawie 

gospodarowania gruntami w UE zgodnie z dobrowolnymi wytycznymi przy uwzględnieniu 

horyzontalnych unijnych ram w sprawie rolnictwa, środowiska, rynku wewnętrznego  

i spójności terytorialnej. 

 
11 R. Pipes, Własność a wolność, Warszawa 2000, s. 178–179. 
12 Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 Kodeks cywilny, tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, 2320, z 2021 r. poz. 1509. 
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 Obecnie proces przekształceń własnościowych w rolnictwie i powierzone zadania 

realizuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR)13. W efekcie prowadzonych działań 

do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa od 1992 r. do końca 2021 r. przejęto ponad 4,75 

mln ha, z czego 79,1% (3,76 mln ha) gruntów pochodziło ze zlikwidowanych państwowych 

przedsiębiorstw gospodarki rolnej (PPGR)14. Położenie gruntów podlegających przejęciu  

do Zasobu było przestrzennie zróżnicowane, większość znajdowała się w rejonach północnej  

i zachodniej Polski. Do sprawnej realizacji tego procesu przyczyniła się instytucja dzierżawy, 

która stanowi istotny instrument realizacji polityki rolnej państwa. W analizowanym okresie 

większość przejętych nieruchomości rolnych po tymczasowym zarządzie była wydzierżawiona. 

W ujęciu statycznym największy obszar gruntów rolnych będących w dzierżawie zanotowano 

w 1996 r. (ponad 2,9 mln ha), co stanowiło blisko 2/3 ZWRSP. W kolejnych latach 

powierzchnia gruntów dzierżawionych systematycznie zmniejszała się, w efekcie 

prowadzonych działań w Zasobie WRSP pozostało ponad 1,35 mln ha, w tym 1,06 mln ha było 

wydzierżawione, a w województwie warmińsko-mazurskim 151,6 tys. ha (18,3% przejętych 

gruntów), z czego 129,1 tys. ha (ponad 85,1%) było wydzierżawione15. 

Wziąwszy pod uwagę dokonujące się zmiany w podejściu do rolnictwa, czynnikiem 

istotnie wpływającym na rozwój gospodarstw rolnych będzie reforma Wspólnej Polityki Rolnej 

po 2023 r. W szczególny sposób dotyczyć to będzie gospodarstw, które dzierżawią grunty, 

zarówno z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, jak też w ramach dzierżaw 

międzysąsiedzkich oraz tych, które w planach rozwojowych zakładają prowadzenie 

gospodarstwa w oparciu o dzierżawę gruntów. Wynika to m.in. ze zdiagnozowanych słabych 

stron uwarunkowań rozwoju gospodarstw rolnych, do których zalicza się relatywnie duży 

udział gospodarstw małych, co wynika m.in. z ograniczonego dostępu do zasobów ziemi,  

jej wysokich cen czy niechęci do transakcji o charakterze trwałym. Czynniki te sprawiają,  

że rośnie znaczenie dzierżawy opartej o różne zasoby (w tym Zasoby Skarbu Państwa) jako 

sposobu na poprawę struktury obszarowej i zwiększenie potencjału rozwojowego polskich 

gospodarstw rolnych, szczególnie w przypadku młodych rolników. 

Głównym celem badań było wskazanie czynników warunkujących wykorzystanie 

instytucji dzierżawy w rozwoju gospodarstw dzierżawiących nieruchomości rolne, zarówno  

 
13 Powstał 1 września 2017 r. na mocy Ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa 

[Dz.U. 2017 poz. 623], realizuje zadania dotychczasowej Agencji Rynku Rolnego i Agencji Nieruchomości 

Rolnych. 
14 Sprawozdanie z działalności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w 2021 r., KOWR, Warszawa 2022, s. 

19, 256. 
15 Sprawozdanie z działalności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w 2021 r., KOWR, Warszawa 2022, s. 

256. 
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od Skarbu Państwa, jak i opierających się o dzierżawy międzysąsiedzkie, w kontekście założeń 

Nowej Wspólnej Polityki Rolnej. 

Realizacja celu głównego związana była z osiągnięciem celów cząstkowych 

zmierzających do: 

− diagnozy sytuacji rozwojowej gospodarstw rolnych z uwzględnieniem m.in. struktury 

własności ziemi, wielkości powierzchni gospodarstw rolnych, wieku 

właścicieli/dzierżawców;  

− określenia działań podejmowanych w gospodarstwach rolnych mających na celu ich 

adaptację do zmieniających się współczesnych wyzwań funkcjonowania i rozwoju; 

− oceny znaczenia założeń Planu Strategicznego dla WPR w funkcjonowaniu i rozwoju 

gospodarstw rolnych woj. warmińsko-mazurskiego z uwzględnieniem warunków i form 

użytkowania gruntów, w tym w oparciu o dzierżawy gruntów z Zasobu WRSP oraz 

międzysąsiedzkie; 

− wskazania motywów podejmowania decyzji dotyczących wyboru dzierżawy przez 

prowadzących gospodarstwa jako formy zagospodarowania nieruchomości rolnych 

Skarbu Państwa i prywatnych (z uwzględnieniem ich wieku) oraz identyfikacja 

czynników warunkujących wykorzystanie instytucji dzierżawy jako formy 

gospodarowania na nieruchomościach rolnych Skarbu Państwa i prywatnych;  

− identyfikacji uwarunkowań rozwojowych gospodarstw dzierżawiących grunty  

w kontekście różnych form wsparcia finansowego w ramach WPR jako determinanty 

rozwoju gospodarstw rolnych ze szczególnym uwzględnieniem dopłat bezpośrednich  

i perspektywy ich funkcjonowania; 

− określenia możliwości inwestycyjnych i rozwoju innowacyjności z uwzględnieniem 

warunków zakupu gruntów rolnych oraz perspektyw użytkowania ziemi z Zasobu 

Własności Rolnej Skarbu Państwa. 

Źródłem danych i informacji wykorzystanych w przeprowadzonych badaniach były: 

− dane i informacje pochodzące z ogólnokrajowej statystyki publicznej; 

− informacje gromadzone przez jednostki branżowe (m.in. Instytut Ekonomiki Rolnictwa 

i Gospodarki Żywnościowej) dotyczące sytuacji na rynku ziemi rolniczej, szczególnie 

raporty roczne (Rynek ziemi rolniczej – stan i perspektywy); 

− dane statystyczne z KOWR OT w Olsztynie dotyczące realizowanych umów  

i transakcji; 
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− bezpośrednie badania ankietowe przeprowadzone wśród 96 rolników z obszaru 

podlegającego działalności KOWR OT w Olsztynie. 

W badaniach wykorzystano wyniki sondażu opinii zrealizowanego techniką ankietową 

wśród rolników/zarządzających gospodarstwami rolnymi z obszaru podlegającego działalności 

KOWR OT w Olsztynie, tj. w regionie warmińsko-mazurskim. Badania ankietowe 

przeprowadzono w III kwartale 2022 r. Ich przeprowadzenie powierzono do realizacji 

pracownikom Sekcji Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego Warmińsko-Mazurskiego 

Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie, którzy wykonują powierzone zadania doradztwa 

i mają bezpośredni kontakt z rolnikami z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. 

Narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankiety opracowany Instytucie Nauk  

o Zarządzaniu i Jakości, który obejmowała 49 pytań podzielonych na 5 części problemowych. 

Pierwsza część zawierała podstawowe informacje o gospodarstwie rolnym, druga dotyczyła 

kwestii związanych z zasobami ludzkimi w gospodarstwie rolnym, trzecia – gospodarowania 

na dzierżawionych/nabytych nieruchomościach rolnych, czwarta – uwarunkowań prowadzenia 

działalności w gospodarstwie rolnym, a piąta dotoczyła kwestii wykorzystania energii  

z odnawialnych źródeł (OZE) w gospodarstwach rolnych. W kwestionariuszu ankietowym 

większość pytań w poszczególnych częściach miała charakter zamknięty – badane osoby 

wskazywały poszczególne odpowiedzi, bądź oceniały ich znaczenie i istotność wpływu  

na funkcjonowanie gospodarstw rolnych. Ponadto respondenci mieli także możliwość 

uzupełniania przez wnoszenie uwag do poszczególnych kwestii problemowych. 

Zakres terytorialny przeprowadzonych badań opinii rolników obejmował gospodarstwa 

rolne prowadzone w regionie warmińsko-mazurskim, położone na terenie 19 powiatów, tj.: 

olsztyńskiego, lidzbarskiego, oleckiego, elbląskiego, ostródzkiego, bartoszyckiego, iławskiego, 

kętrzyńskiego, braniewskiego, działdowskiego, ełckiego, giżyckiego, piskiego, 

nowomiejskiego, węgorzewskiego, gołdapskiego, mrągowskiego, nidzickiego  

i szczycieńskiego. Respondenci prowadzili swoje gospodarstwa rolne na obszarze ok. 6,1 tys. 

ha, z czego użytki rolne stanowiły 96,2%. Największy udział w strukturze respondentów miały 

osoby zarządzające i prowadzące działalność na terenie powiatu olsztyńskiego (14 gospodarstw 

– 14,6%), ostródzkiego, oleckiego (po 8 gospodarstw) oraz elbląskiego (7 gospodarstw).  

W strukturze ich władania grunty pochodzące z Zasobu WRSP stanowiły 42,6% (ok. 2,6 tys. 

ha), z czego 22,2% (572 ha) zostało wykupione. Z kolei 29,8% (ok. 1,81 tys. ha) stanowiły 

grunty pochodzące od prywatnych właścicieli, z czego blisko 3/4 (ok. 1,34 tys. ha) zostały 

zakupione, a 468 ha było dzierżawionych na podstawie zawartych umów. Niewielka część 

gruntów była natomiast użytkowana na podstawie użyczenia (0,8%). Dane z badań 



 

 

9 | S t r o n a  

 

ankietowych przedstawiono w ujęciu zbiorczym (ogółem) oraz w podziale na 4 grupy 

obszarowe, tj.: do 19,99 ha; od 20,0 do 49,99 ha; od 50,0 do 99,99 ha; powyżej 100,0 ha.  

W analizie i ocenie wykorzystano także dane statystyczne dotyczące zagospodarowania 

gruntów rolnych z Zasobu Skarbu Państwa. 

W konstrukcji niniejszego opracowania wykorzystano metodę dedukcji, która w swoich 

założeniach oparta jest na obserwacji zjawisk i przypadków ogólnych, umożliwiając 

jednocześnie zrozumienie zachodzących szczegółowych przypadków i zjawisk w otaczającej 

rzeczywistości. Na jej podstawie sformułowano problem badawczy, cel badań i wnioski 

końcowe dotyczące możliwości wykorzystania instytucji dzierżawy w rozwoju gospodarstw 

dzierżawiących nieruchomości rolne, zarówno Skarbu Państwa, jak i prywatne, mając  

na względzie uwarunkowania wynikające z założeń Wspólnej Polityki Rolnej. W analizie 

zgromadzonych danych zastosowano metodę statystyki tabelaryczno-opisowej, a część 

zależności przedstawiono w formie graficznej.  

Opracowanie składa się z wprowadzenia, pięciu rozdziałów i podsumowania.  

W rozdziale pierwszym odniesiono się do wybranych kwestii Wspólnej Polityki Rolnej  

w ujęciu retrospektyw do 2020 roku, jak i do perspektywy działań na kolejny okres. Komisja 

Europejska w ramach wieloletnich ram finansowych (WRF) na okres 2021–2027 określiła 

przyszły budżet na rolnictwo. W strukturze budżetu unijnego rolnictwo jest największym 

odbiorcą środków finansowych (28,5% całkowitego budżetu na ten okres), pomimo 

zaproponowanych znacznych oszczędności w ujęciu realnym (-15%) z powodu wystąpienia 

Zjednoczonego Królestwa (płatnika netto do budżetu) oraz wzrostu wydatków na nowe 

priorytety Unii (migracja, granice zewnętrzne, gospodarka cyfrowa, transport). Współczesny 

model finansowania rolnictwa wymaga nowej wspólnej polityki rolnej (WPR). Jej centralnym 

elementem jest orientacja na wyniki i większa rola państw członkowskich w prowadzeniu 

interwencji w obszarze rolnictwa. Nowa WPR ma być bardziej dostosowana do sytuacji danego 

państwa. Państwa członkowskie będą miały więcej autonomii w dostosowaniu programów 

pomocowych do swoich specyficznych uwarunkowań. Sektorowe programy interwencyjne 

zostały przeniesione ze wspólnej organizacji rynków do nowych krajowych planów 

strategicznych. Przyszła WPR opierać się będzie na wielofunkcyjności gospodarczej, 

środowiskowej i społeczno-terytorialnej. W rozdziale drugim przedstawiono problematykę 

zasobów ziemi stanowiących podstawę dla różnych aktywności człowieka, a szczególnie 

aktywności rolniczej w Europie. W większości państw UE ziemia jest niezwykle cenionym 

dobrem. Wynika to z jej roli w zapewnianiu bezpieczeństwa żywnościowego, jak również 

znaczenia dla stanu środowiska przyrodniczego. Sektor rolny w większości krajów 
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europejskich przechodzi od dawna dostosowania strukturalne. Rozwój rolnictwa w dużej 

mierze związany jest ze zmianą stosunków własnościowych w obrębie podstawowego czynnika 

produkcji rolniczej, jaki stanowią grunty rolne. Wiele gospodarstw rolnych odczuwa niedobór 

ziemi. Z powodu braku ziemi przeznaczonej na sprzedaż, a często również braku środków 

finansowych na jej zakup, wzrasta znacznie dzierżawy ziemi. Obecnie, w sytuacji rosnących 

cen ziemi, ta forma powiększania gospodarstw nabiera szczególnego znaczenia. Dzierżawa,  

w przeciwieństwie do zakupu, zwiększa również stopień mobilności podstawowego czynnika 

produkcji w rolnictwie, jakim jest ziemia. Zagadnienie to zasługuje na uwagę ze względu na 

wysoki udział dzierżawy w gospodarowaniu gruntami rolnymi w państwach UE, ponieważ jest 

ona obecnie podstawową metodą powiększania gospodarstwa rolnego. W ocenie stanu  

i przemian struktury podmiotowej i obszarowej w rolnictwie polskim istotne znaczenie ma jej 

porównanie ze strukturami rolnictwa w krajach członkowskich Unii Europejskiej. W trzecim 

rozdziale zawarto problematykę wykorzystania w gospodarstwach rolnych zasobów ludzkich, 

stanowiących istotny element gospodarstw rodzinnych będących podstawowymi podmiotami 

w nauce ekonomii. Badania miały ukazać funkcjonowanie gospodarstw rolnych  

w zmieniającym się otoczeniu kulturowym i ekonomicznym. W polskiej tradycji gospodarstwo 

rolne było gospodarstwem rodzinnym, które zapewniało środki do utrzymania rodziny i do 

rzadkości należało zatrudnianie w nim osób niebędących członkami rodziny. Tylko w dużych 

gospodarstwach (zazwyczaj będących własnością szlachty czy kleru) zatrudniano siłę roboczą 

w różnych formach. Obecnie zatrudnienie osób niebędących członkami rodziny widoczne jest 

przede wszystkim w dużych gospodarstwach dysponujących powierzchnią powyżej  

20 hektarów. W rozdziale czwartym przedstawiono uwarunkowania kształtowania się Zasobu 

Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz form zagospodarowania nieruchomości rolnych Skarbu 

Państwa w procesie przekształceń własnościowych w państwowym sektorze rolnictwa. 

Szczególną uwagę w tym kontekście zwrócono na instytucję dzierżawy, która przyczyniła się 

w głównej mierze do zagospodarowania przejmowanych do Zasobu WRSP gruntów rolnych 

oraz stymulowała proces ich trwałego zagospodarowania (sprzedaż). W konsekwencji 

zagospodarowanie gruntów Zasobu WRSP miało istotny wpływ na możliwość tworzenia 

wielkoobszarowych gospodarstw rolnych oraz powiększanie obszaru istniejących, a także na 

zmiany w strukturze agrarnej w woj. warmińsko-mazurskim, w którym znaczący był udział 

nieruchomości rolnych Skarbu Państwa. Rozdział ten zawiera wyniki badań dotyczące 

czynników warunkujących gospodarowanie gruntami rolnymi dzierżawionymi bądź nabytymi 

z Zasobu WRSP, jak i od właścicieli prywatnych. Analizie i ocenie poddano kwestie związane 

z dzierżawą gruntów w badanych gospodarstwach oraz źródła finansowania ich rozwoju. 
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Ponadto rozpatrywano w nim kwestię potrzeby, jak i możliwości utworzenia instytucji „banku 

ziemi” w Zasobie WRSP, która w perspektywie mogłaby przyczynić się do poprawy struktury 

obszarowej gospodarstw rolnych oraz zagospodarowania gruntów rolnych 

niewykorzystywanych rolniczo z różnych powodów. Rozdział piąty zawiera problematykę 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) w gospodarstwach rolnych. Alternatywne 

źródła energii w rolnictwie, jakimi są odnawialne źródła energii, gwarantują określoną 

niezależność energetyczną i bezpieczeństwo, a jednocześnie nie są uciążliwe dla środowiska. 

Istotnym czynnikiem przemawiającym za wdrożeniem w gospodarstwach OZE jest również 

obecna sytuacja na rynku energii i paliw. W tej części monografii poruszono tematykę 

uwarunkowań wprowadzenia OZE w rolnictwie z punktu widzenia czynników sprężających jej 

dyfuzji do gospodarstw oraz bariery w ich wdrożeniu. Rozdział ten zawiera również analizę 

kierunków wykorzystania technologii OZE w badanych podmiotach 

Wyrażamy nadzieję, że przedstawione w monografii kwestie problemowe dotyczące 

instytucji dzierżawy gruntów rolnych – będące wynikiem przeprowadzonych badań – staną się 

przyczynkiem do dalszych przemyśleń o możliwościach jej wykorzystania w zrównoważonym 

rozwoju rolnictwa pozwalającym na harmonijne powiązanie aspektów rozwoju społeczno-

gospodarczego oraz przyrodniczego.  

Autorzy 
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1. WSPÓLNA POLITYKA ROLNA JAKO JEDEN Z ELEMENTÓW 

ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU (JACEK MICHALAK, ADAM RUDZEWICZ)  

1.1. ISTOTA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU  

Zrównoważony rozwój to pojęcie, które powinno być rozpatrywane w co najmniej 

dwóch aspektach: horyzontalnym i wertykalnym. W ujęciu horyzontalnym odnosi się do 

równoważnego traktowania trzech ładów: ekonomicznego, środowiskowego i społecznego. 

Upraszczając, chodzi o kreowanie warunków umożliwiających rozwój gospodarczy, który  

z jednej strony umożliwia poprawę jakości życia, a z drugiej nie wpływa negatywnie na stan 

środowiska naturalnego, a wręcz przyczynia się do jego poprawy. Ujęcie wertykalne związane 

jest z solidarnością międzypokoleniową w odniesieniu do gospodarowania i wykorzystywania 

zasobów naturalnych przez obecną generację w taki sposób, aby nie uszczuplać szans 

rozwojowych przyszłych pokoleń16. 

Alvin Toffler, opisując przemiany zachodzące na świecie, wyróżnił trzy przełomowe 

okresy, które nazwał falami17:  

− I fala – okres sprzed 10 tysięcy lat, kiedy powstawało rolnictwo; rewolucja agrarna;  

− II fala – gwałtowne przeobrażenia wywołane rewolucją przemysłową;  

− III fala – nadzwyczajne przemiany i tzw. era społeczeństwa wiedzy. 

Ludność przed rewolucją agrarną tworzyła małe wędrowne grupy, których celem 

nadrzędnym było zdobywaniem jedzenia. Dominowało wówczas zbieractwo, myślistwo  

i rybołówstwo. Istotna zmiana nastąpiła w czasie, gdy pierwotny człowiek zmienił styl życia  

z koczowniczego na osiadły i uniezależnił się od przyrody. Zaczął uprawiać rośliny, zajął się 

hodowlą zwierząt. Taki stan rzeczy zmuszał do zakładania osad i wsi, co z kolei wpłynęło na 

tworzenie kultury oraz pierwszych, prymitywnych sposobów komunikacji. Niewątpliwym 

sukcesem tego okresu było przekroczenie bariery produktywności. Pozwoliło to  

w konsekwencji na tworzenie się miast, w których mieszkańcy zajmowali się nie tylko 

rolnictwem, ale także świadczyli usługi dla rolników. Powstały więc tzw. zawody nierolnicze18. 

Epoka rolnicza trwała dość długo – kilka tysięcy lat, do czasu, gdy społeczeństwa zaczęły 

odchodzić od rolniczego stylu życia. Tworzenie większych zbiorowisk ludzkich – 

miejscowości – sprzyjało podejmowaniu pracy w powstających fabrykach. Moment ten datuje 

się na rok około 1700 i traktuje jako początek tworzenia się społeczeństwa przemysłowego,  

 
16 A. Sadowski, Zrównoważony rozwój gospodarstw rolnych z uwzględnieniem wpływu Wspólnej Polityki Rolnej 

Unii Europejskiej, Poznań 2012, s. 12. 
17 A. Toffler, Trzecia fala, Warszawa 1985, s. 33. 
18 R. Bartkowiak, Historia myśli ekonomicznej, Warszawa 2008, s. 25. 
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a więc nadejście drugiej fali. Utożsamiane on jest z wybuchem rewolucji przemysłowej  

w Anglii, a następnie w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej. Przejawem rozwoju w 

tym okresie były liczne technologiczne innowacje, dzięki którym produkcja w manufakturach 

przekształciła się w produkcję fabryczną. Technologie te pozwoliły na wprowadzenie tzw. 

produkcji masowej19. Epoka ta charakteryzowała się więc przede wszystkim centralizacją  

i standaryzacją. Odmiennie niż w epoce rolniczej, której bogactwem była ziemia, w epoce 

przemysłowej dominowały trzy składniki: ziemia, praca i kapitał. Ekonomiści zajmowali się 

więc wtedy przede wszystkim alokacją tych czynników produkcji. Trzecia fala, której początek 

datuje się na drugą połowę lat 50. XX w., nastąpiła wówczas, kiedy liczba pracowników 

umysłowych i świadczących usługi przewyższyła liczbę pracowników zatrudnionych na 

stanowiskach fizycznych20. Peter F. Drucker opisał nową erę następująco: Era społeczeństwa 

wiedzy jest porządkiem ekonomicznym, w którym wiedza, a nie praca, surowce lub kapitał, jest 

kluczowym zasobem; porządkiem społecznym, dla którego nierówność społeczna oparta na 

wiedzy jest głównym wyzwaniem; oraz systemem, w którym rząd nie może dłużej rozwiązać 

społecznych i ekonomicznych problemów21.  

Dalszy rozwój społeczeństw i gospodarki potwierdził przypuszczenia Tofflera, 

Druckera oraz Bella. Na przełomie XX i XXI w. pojawiło się wiele nowych idei prowadzenia 

działalności gospodarczej. Era postindustrialna przekształciła się w erę wiedzy, inaczej 

nazywanej erą gospodarki opartej na wiedzy (GOW).  

Obecnie ludzkość wkroczyła w nową fazę rozwoju cywilizacyjnego, która 

charakteryzuje się zmianą sposobu produkcji, zmniejszeniem roli tradycyjnego przemysłu na 

rzecz wysoko rozwiniętych technologii i sektora usług oraz wzrostem roli wiedzy  

i kwalifikacji22. 

Analiza etapów ewolucji ludzkich społeczności oraz zmieniających się potrzeb pozwala 

na przedstawienie zrównoważonego rozwoju w kontekście historycznym. W tym przypadku 

można mówić o specyficznym, lecz pod wieloma względami typowym paradygmacie, 

wskazującym na zasadnicze problemy ludzkości będącej na określonym poziomie 

cywilizacyjnym23. Cywilizacyjny kontekst zrównoważonego rozwoju porusza w swoich 

 
19 A. Toffler, Trzecia fala..., s. 53. 
20 K. Beyer, Od epoki agrarnej po gospodarkę opartą na wiedzy, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych 

i Zarządzania” 2012, nr 30, s. 13. 
21 P.F. Drucker, The Age of Social Transformation, The Atlantic Monthly, November 1994, [za:] A. Jarugowa, J. 

Fijałkowska, Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym. Koncepcje i praktyka, Gdańsk 2002, s. 16. 
22 A. Toffler i H. Toffler, Budowa nowej cywilizacji. Polityka Trzeciej Fali, Poznań 1996. 
23 A. Sadowski, Zrównoważony rozwój..., s. 13. 
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publikacjach również Jeżowski24, uznając to zagadnienie za globalną koncepcję przykrojoną na 

potrzeby i wyzwania XXI wieku. Ciekawe ujęcie analizowanego problemu zaprezentowali Czaja 

i Becla25, którzy opisując rolę zagadnień ekonomicznych w rozwoju myśli ekonomicznej, 

zauważają, że w okresie przyspieszonej industrializacji przyroda nadal zdawała się być 

nieograniczona, co było uzasadnione istnieniem olbrzymich obszarów kuli ziemskiej nie 

zbadanych przez Europejczyków, przodujących wówczas w rozwoju ekonomii. Jak błędne 

okazało się to rozumowanie, zrozumiano dopiero w drugiej połowie XX stulecia.  

Industrializacja stanowiła jednak odpowiedź na wyzwanie danego okresu 

historycznego, dlatego nie powinna być traktowana w kategorii błędu, lecz jako pewien zestaw 

nieprzewidywalności długookresowych skutków bieżących decyzji. Należy też mieć 

świadomość, że obecnie również występują symptomy wyzwań i problemów, które zostaną 

rozpoznane dopiero w przyszłości26. Syntetyczne zestawienie potrzeb narastających  

w kolejnych etapach rozwoju cywilizacyjnego zestawiono w Tabeli 1. 

Tabela 1. 

Potrzeby społeczności ludzkich w kolejnych etapach rozwoju cywilizacyjnego 

i czynniki na nie wpływające 

Etap rozwoju Potrzeby Czynniki wpływające 

Cywilizacja oparta na 

gospodarce naturalnej 
bytowe uwarunkowania biologiczne 

Cywilizacja oparta na 

gospodarce agrarne 

bytowe 

ekonomiczne 

uwarunkowania biologiczne 

uwarunkowania biologiczne i społeczne 

Cywilizacja oparta na 

gospodarce industrialnej 

bytowe 

ekonomiczne 

społeczne 

uwarunkowania biologiczne 

uwarunkowania biologiczne, społeczne i nauka 

uwarunkowania społeczne, polityka i nauka 

Cywilizacja 

postindustrialna 

bytowe 

ekonomiczne 

społeczne 

środowiskowe 

uwarunkowania biologiczne 

uwarunkowania biologiczne, społeczne i nauka 

uwarunkowania społeczne, polityka i nauka 

uwarunkowania biologiczne, społeczne, polityka 

i nauka 

Kolejne, nieznane obecnie 

etapy rozwoju 

bytowe, społeczne, 

inne, obecnie 

nieznane 

uwarunkowania biologiczne i inne, obecnie 

nieznane 

Źródło: A. Sadowski, Zrównoważony rozwój gospodarstw rolnych z uwzględnieniem wpływu Wspólnej Polityki 

Rolnej Unii Europejskiej, Poznań 2012, s. 13. 

 

 
24 P. Jeżowski, Kategoria rozwoju zrównoważonego w naukach ekonomicznych, [w:] Ekonomiczne problemy 

ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego w XXI wieku, red. P. Jeżowski, Warszawa 2007, s. 25–44. 
25 S. Czaja, A. Becla, Ekologiczne podstawy procesów gospodarowania, Wrocław 2007. 
26 A. Sadowski, Zrównoważony rozwój..., s. 13. 
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Koncepcja zrównoważonego rozwoju ma istotne znaczenie w odniesieniu do rolnictwa 

i obszarów wiejskich27. Istnieje bowiem w tym obszarze rynkowym konieczność uwzględnienia 

środowiska przyrodniczego w realizacji przyjmowanych strategicznych celów rozwojowych. 

Działalność rolnicza jest w znacznym stopniu determinowana uwarunkowaniami 

przyrodniczymi. Sam przebieg pogody może wpłynąć na efekty gospodarowania28. 

Uwzględniając ścisły związek rozwoju rolnictwa z rozwojem obszarów wiejskich, nie można 

mówić o zrównoważonym rozwoju tych obszarów bez zrównoważonego rolnictwa. W 

odniesieniu do obszarów wiejskich przedmiotowa koncepcja zakłada jednoczesne dążenie do 

poprawy warunków życia ludności i prowadzenia działalności gospodarczej na tych obszarach, 

bez naruszania przy tym specyficznych zasobów wsi, jakimi są środowisko naturalne, krajobraz 

i dziedzictwo kulturowe. Warunkiem koniecznym staje się więc podtrzymywanie lub 

rozwijanie zasobów środowiskowych, kapitału społecznego i ekonomicznego tak, aby dochody 

i poziom jakości życia rolników i mieszkańców wsi były porównywalne pomiędzy obecnymi a 

przyszłymi pokoleniami. W podejściu tym należy uwzględnić dążenia do pogodzenia praw 

przyrody i ekonomii. Jest to możliwe, jeżeli przyjmie się w działaniach gospodarczych taki 

kierunek rozwoju, który zostanie dostosowany do istniejących uwarunkowań przyrodniczych, 

czyli potrzeb i oczekiwań lokalnych społeczności oraz ustalonych norm ekologicznych29. 

Powołując się na definicję ONZ ds. Wyżywienia i Rolnictwa FAO z 1987 r., można 

stwierdzić, że zrównoważony rozwój rolnictwa, który stanowi nierozerwalny element 

zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, polega na takim wykorzystaniu i konserwacji 

zasobów naturalnych i takim zorientowaniu technologii i instytucji, aby uzyskać zaspokojenie 

ludzkich potrzeb i przyszłych pokoleń. Jak zauważa J. Wilkin, w ujęciu praktycznym istotą 

rolnictwa zrównoważonego jest równoczesna i harmonijna realizacja celów produkcyjnych, 

ekonomicznych, ekologicznych i społecznych30. 

Realizacja zrównoważonego rozwoju z założenia nie może prowadzić do degradacji 

środowiska. Umożliwia bowiem wykorzystanie odpowiednich technologii, a także ochronę 

gleby, roślin, zwierząt a także zasobów wodnych. Jest to zatem rozwój, który zapewnia 

rolnictwu żywotność ekonomiczną i społeczną akceptowalność przy równoczesnej realizacji 

 
27 A. Kożuch, A.J. Kożuch, The concept of sustainable development and revitalization in the perspective of rural 

areas and agriculture, „Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure 

Development” 2010, nr 20, s. 61–67. 
28 B. Piontek, Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski, Warszawa 2002, s. 27. 
29 S. Urban, Rola ziemi w rolnictwie zrównoważonym a aktualne jej zasoby w Polsce, „Acta Agraria et Silvestria, 

Series Agraria  2003, Vol. XL, s. 25–36; D. Żmija, Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w 

Polsce, „Studia Ekonomiczne” 2014, nr 166,  Polityka gospodarcza w okresie transformacji i kryzysu, s. 150–151. 
30 J. Wilkin, Dlaczego potrzebujemy długookresowej strategii rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce, „Wieś i 

Rolnictwo” 2004, nr 2, s. 157–170. 
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celów produkcyjnych i ekologicznych31. Omawiana koncepcja niesie za sobą ryzyko braku 

akceptacji. Wynika to przede wszystkim z różnorodnych ograniczeń o charakterze 

ekonomicznym (ograniczone możliwości inwestycyjne), socjalnym (niski poziom zamożności 

mieszkańców), intelektualnym (niski poziom wykształcenia i świadomości ekologicznej 

mieszkańców) i etycznym (tolerowanie niewłaściwych zachowań)32. Jest to koncepcja 

kompromisowa, próbująca często pogodzić sprzeczne cele i oczekiwania Stąd też napotyka ona 

szereg trudności w praktycznej realizacji33. 

Jak już wspomniano, rolnictwo zapewnia utrzymanie rolnikom i ich rodzinom w całej 

UE, jak również wspiera społeczeństwo poprzez usługi podstawowe. W szczególności 

rolnictwo przyczynia się do rozwoju społecznego przez: 

− zapewnianie ludziom żywności i innych podstawowych materiałów, 

− pełnienie roli trzonu gospodarczego społeczności wiejskich. 

Wspólna polityka rolna zapewnia więc rolnikom możliwość świadczenia tych usług w 

perspektywie długoterminowej poprzez dążenie do osiągnięcia zrównoważenia gospodarczego 

rolnictwa. Środki gospodarcze tej polityki to również przepisy sprzyjające włączeniu 

społecznemu, takie jak wsparcie dla małych gospodarstw rolnych i płatności redystrybucyjne. 

Działania w zakresie ochrony środowiska mogą i muszą również sprzyjać zrównoważonemu 

rozwojowi społecznemu. Wspierane są bowiem projekty w zakresie gospodarowania  

i inwestycje korzystne dla środowiska, przez co WPR umożliwia wszystkim rolnikom ochronę 

zasobów naturalnych i różnorodności biologicznej dla dobra całego społeczeństwa. Jest to 

podstawowa usługa, która w przeciwnym wypadku nie byłaby wynagrodzona na wolnym 

rynku. Ponadto dzięki różnym strategiom i działaniom ukierunkowanym konkretnie na 

bezpieczeństwo żywnościowe i wsparcie społeczności wiejskich WPR sprawia, że rolnictwo 

może przyczynić się do zrównoważonego rozwoju na wszystkich poziomach społecznych34. 

1.2. WSPÓLNA POLITYKA ROLNA – EWOLUCJA I ROZWIĄZANIA STOSOWANE DO 2020 R. 

Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej (WPR) jest najstarszą z polityk 

wspólnotowych. Jej początek datuje się na lata 60. XX wieku. Początkowo była ona jedyną 

 
31 J. Wilkin, Wielofunkcyjność rolnictwa i obszarów wiejskich, [w:] Wyzwania przed obszarami 

wiejskimi i rolnictwem w perspektywie lat 2014–2020, red. M. Kłodziński, Warszawa 2008, s. 9–20; O. 

Sydorovych, A. Wossink, The Meaning of Agricultural Sustainability: Evidence From a Conjoint Choice Survey, 

„Agricultural Systems” 2008, No. 98, s. 10–20. 
32 J. Atoszek, Koncepcja zrównoważonego rozwoju i szanse jej realizacji na obszarach wiejskich Lubelszczyzny 

(w świetle badań ankietowych), „Annales UMCS”, Lublin 2002, Secttio B, Vol. LVII, 11, s. 197–209. 
33 D. Żmija, Zrównoważony rozwój ..., s. 151. 
34 https://agriculture.ec.europa.eu/sustainability/socially-sustainable-cap_pl 

https://agriculture.ec.europa.eu/sustainability/socially-sustainable-cap_pl
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polityką Wspólnot. Była ona prowadzona przy wykorzystaniu Europejskiego Funduszu 

Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR). W 1964 r. podzielono go na dwie sekcje: Sekcję 

Gwarancji oraz Sekcję Orientacji, funkcjonujące według odmiennych zasad. Sekcja Gwarancji, 

na którą przeznaczono zdecydowanie więcej środków, służyła finansowaniu wydatków na 

realizację polityki rynkowej i cenowej. Wydatki te cechowała nieprzewidywalność, w związku 

z czym pulę funduszy modyfikowano, by za pomocą budżetów korygujących dostosować 

przewidziane środki do rzeczywistych potrzeb. Zasadniczo Sekcja Gwarancji EFOGR 

finansowała całość środków interwencji na rynkach. Sekcja Orientacji służyła do finansowania 

działań z zakresu polityki strukturalnej oraz rozwoju obszarów wiejskich. W przeciwieństwie 

do Sekcji Gwarancji Sekcja Orientacji EFOGR opierała się na zasadzie współfinansowania. 

W artykule 39(1) traktatu rzymskiego sformułowano pięć celów wspólnej polityki 

rolnej. Są to:  

1. Zwiększenie wydajności produkcji rolnej w drodze rozwoju postępu technicznego, 

zapewnienia racjonalnego rozwoju produkcji rolnej oraz pełniejszego wykorzystania 

czynników produkcji, a w szczególności pracy. 

2. Zapewnienie należytego standardu życia ludności rolniczej, przede wszystkim przez 

podniesienie dochodów osób zatrudnionych w rolnictwie. 

3. Stabilizacja rynków. 

4. Zagwarantowanie bezpieczeństwa zaopatrzenia. 

5. Zapewnienie odpowiednich (rozsądnych) cen dla konsumentów.  

Powyższe zadania dotyczyły przede wszystkim polityki cenowo-rynkowej. 

Wspomniany traktat zawiera również postanowienia z zakresu polityki strukturalnej. Wynika z 

nich, że podczas opracowywania i późniejszego stosowania polityki rolnej pod uwagę muszą 

być brane szczególny charakter gospodarki rolnej, konieczność stopniowego usuwania 

zróżnicowań między regionami rolniczymi oraz fakt, że rolnictwo państw członkowskich to 

sektor silnie związany z całością gospodarki. W istocie więc zakłada się, że wspomniana 

polityka cenowo-rynkowa oraz polityka strukturalna powinny być wzajemnie powiązane35.  

Wymienione powyżej cele WPR są niewątpliwie nadal aktualne. Niemniej jednak ich 

realizacja, metody z tego zakresu podlegały wielu modyfikacjom. Przez wiele lat – do końca 

lat 80. – zasadniczym środkiem realizacji celów WPR było wsparcie cen rolnych za pomocą 

systemu instrumentów polityki handlowej, głównie poprzez cła importowe i dotacje 

eksportowe, oraz systemu bezpośredniej interwencji rynkowej. Niemniej jednak w latach 70. 

 
35 A. Jurcewicz, B. Kozłowska, E. Tomkiewicz, Polityka Rolna Wspólnoty Europejskiej w świetle ustawodawstwa 

i orzecznictwa, Warszawa 1995. 
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opracowano również przepisy, które miały na celu poprawę wspólnotowych struktur agrarnych. 

W efekcie zaistniały wzrost intensywności wspólnotowej produkcji rolnej doprowadził do 

zwiększania nadwyżek produkcji, co z kolei wpłynęło na wzrost wydatków na magazynowanie 

i na subsydia eksportowe. Wzrastające koszty budżetowe stały się głównym problemem WPR, 

bowiem pojawiła się konieczność zreformowania systemu i wprowadzenia ograniczeń 

produkcji36. Zachodzące zmiany doprowadziły do przełomu w ramach omawianej polityki. Była 

nim tzw. reforma MacSharry’ego, zrealizowana w okresie od 1992 r. do 1996 r. Jej istota 

wynikała z faktu sukcesywnego obniżania cen interwencyjnych na niektóre produkty rolne 

(głównie zboża i wołowina) oraz na wprowadzeniu dopłat wyrównawczych dla rolników. 

Dopłaty te miały za zadanie zrekompensowanie beneficjentom - rolnikom strat w dochodach, 

które powstały z wyniku obniżek cen rolnych. Ich uzyskanie uzależniono od zmniejszenia 

powierzchni upraw (odłogowanie części gruntów) oraz obniżenia intensywności produkcji 

zwierzęcej. Przedmiotowe dopłaty określono później mianem bezpośrednich. Pewną nowością 

było wprowadzenie tzw. instrumentów towarzyszących. Polegało to na tym, że UE finansowała 

od 50% do 75% (w zależności od regionu) kosztów programów mających na celu:  

− zalesianie,  

− zachęcanie rolników do stosowania metod produkcji chroniących środowisko i jakość 

terenów wiejskich, 

− wspieranie przechodzenia rolników na wcześniejsze emerytury i przekazywania 

gospodarstw w celu poprawy struktury agrarnej.  

W 1999 r. wprowadzono kolejną reformę, w ramach której obniżono ceny stosowane w 

skupie interwencyjnym zbóż, wołowiny, masła, mleka w proszku oraz ograniczono zakres 

interwencji na rynku wołowiny. Obniżki cen interwencyjnych zostały rolnikom 

zrekompensowane poprzez wzrost wartości płatności bezpośrednich. Wspomniana reforma 

poszerzyła również instrumenty towarzyszące o pomoc dla rolników w regionach  

o niekorzystnych warunkach gospodarowania (tzw. obszary ONW). Podkreślono w niej więc 

potrzebę wspierania rozwoju obszarów wiejskich37.  

W połowie 2003 r. została uzgodniona przez ministrów rolnictwa krajów UE kolejna 

reforma WPR. Określono ją mianem fundamentalnej. Miała ona bowiem doprowadzić do 

 
36 A. Lichorowicz, Problematyka struktur agrarnych w ustawodawstwie Wspólnoty Europejskiej, Zakamycze, 

Kraków 1996; A. Jurcewicz, Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej, wykład na szkoleniu „Unia Europejska 

– instytucje, prawo, praktyka”, Kancelaria Sejmu, 2004; Implikacje reform WPR UE dla Polski, Warszawa 2002. 
37 Wspólna Polityka Rolna. Zasady funkcjonowania oraz ich reforma, Warszawa 2003; M. Józefecka, Health check 

Wspólnej Polityki Rolnej – teoria i praktyka dostosowań, „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów 

Rolnictwa i Agrobiznesu” t. XI, z. 2. 
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zwiększenia konkurencyjności rolnictwa wspólnotowego i poprawy jakości żywności. 

Postanowienia Rady UE z 26 czerwca 2003 r. określiły kształt wspólnej polityki rolnej w latach 

2007–201338. Do podstawowych elementów przedmiotowej reformy należy zaliczyć: 

− oddzielenie dopłat bezpośrednich od faktycznej produkcji; 

− powiązanie otrzymywania dopłat bezpośrednich z obowiązkiem spełnienia przez 

gospodarstwo określonych standardów w zakresie ochrony środowiska, zdrowia roślin 

i zwierząt oraz dobrego traktowania zwierząt (zasada współzależności); 

− wprowadzenie mechanizmu tzw. dyscypliny finansowej, polegającego na redukcji 

płatności bezpośrednich w sytuacji przekroczenia ustalonego limitu wydatków na WPR;  

− redukcję skali dopłat bezpośrednich w gospodarstwach (tzw. modulacja)  

i przeznaczenie wygospodarowanych w ten sposób środków na rozwój wsi; 

− zmiany na najważniejszych rynkach rolnych – mleka, zbóż, roślin wysokobiałkowych, 

ziemniaków skrobiowych, suszu paszowego i odnawialnych źródeł energii (w tym 

obniżenie cen interwencyjnych na rynku mleka, rezygnacja z prowadzenia skupu 

interwencyjnego żyta); 

− dalsze zwiększenie zakresu i poziomu wsparcia rozwoju obszarów wiejskich. 

Reforma WPR z 2003 r. oznaczała między innymi wprowadzenie nowego systemu 

płatności bezpośrednich, uniezależnionych od produkcji. Stały się one głównym instrumentem 

wspierania rolnictwa. Udział środków na płatności bezpośrednie w budżecie rolnym UE 

szacowany był na poziomie około 70%39. W obrębie systemu płatności bezpośrednich 

funkcjonowały dwa „podsystemy”: 

− system płatności jednolitej SPS (w krajach UE-15 oraz na Malcie i w Słowenii),  

− system jednolitej płatności obszarowej SAPS (w pozostałych krajach członkowskich).  

Zgodnie z reformą z 2003 r. kraje „starej” Unii (UE-15) zostały zobowiązane do 

wdrożenia systemu płatności jednolitej SPS do 1 stycznia 2007 r. Miały one możliwość 

dokonania wyboru jednego spośród modeli systemu płatności SPS: historycznego, 

regionalnego i mieszanego. Ich podstawą były rozmiary produkcji rolnej i płatności 

uzyskiwanych w okresie referencyjnym (2000–2002). Pojawiły się jednak obawy o to, że 

całkowite oddzielenie płatności od realnie prowadzonej produkcji rolnej może wywołać 

gwałtowny spadek tej produkcji. W związku z powyższym państwa członkowskie uzyskały 

 
38 Ł. Hardt, Implikacje reformy Wspólnej Polityki Rolnej dla polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich, Warszawa 

2007; Ocena reformy WPR uzgodnionej w Luksemburgu 26 czerwca 2003 r. z perspektywy Polski (wersja 

uaktualniona), Warszawa 2003. 
39 WPR nowoczesna polityka rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, Warszawa 2007; Dziś i jutro Wspólnej 

Polityki Rolnej, Warszawa 2008. 
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możliwość częściowego powiązania produkcji rolnej z otrzymywanymi płatnościami. 

Większość krajów zdecydowała, że płatności będą powiązane z produkcją, aczkolwiek w 

różnym stopniu – w zależności od rodzaju produkcji i kraju. Pełne odłączenie płatności od 

produkcji wybrały Niemcy, Wielka Brytania (z wyjątkiem Szkocji), Irlandia i Luksemburg. 

Nowe kraje członkowskie docelowo również musiały wdrożyć system SPS, ale do 2013 r. 

stosować miały uproszczony system jednolitej płatności obszarowej SAPS. Płatności w ramach 

tego systemu wypłacane były na hektar użytków rolnych (utrzymywanych w dobrej kulturze 

rolnej wg stanu na 30 czerwca 2003 r.) i mogły być uzupełniane z budżetu krajowego  

(do 2012 r.) przez krajowe uzupełniające płatności bezpośrednie40. 

Unia Europejska miała niezwykle rozbudowany system sterowania rynkami rolnymi. 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady nr 1234/2007 z 22 października 2007 r. ustanawiającym 

wspólną organizację rynków rolnych na wspólnotowym rynku rolnym stosowane były 

następujące mechanizmy:  

− interwencyjny skup i sprzedaż, obejmujący rynki pszenicy zwyczajnej, pszenicy durum, 

jęczmienia, kukurydzy, sorgo, ryżu, cukru, wołowiny i cielęciny, masła oraz 

odtłuszczonego mleka w proszku;  

− dotacje do prywatnego przechowywania – dopłaty obowiązkowe na rynku masła oraz 

dopłaty fakultatywne do przechowywania cukru, oliwy, mięsa wołowego, 

wieprzowego, baraniego i koziego;  

− limitowanie (kwotowanie) produkcji na rynku mleka, cukru, skrobi ziemniaczanej, 

wina;  

− wsparcie popytu wewnętrznego przez stosowanie dopłat, w tym dopłat do przetwórstwa, 

spożycia oraz sprzedaży po obniżonych cenach produktów organizacjom o charakterze 

niedochodowym; 

− dodatkowe działania wspierające restrukturyzację sektora wina i tytoniu;  

− regulacje w handlu zagranicznym, w tym: pozwolenia na wywóz i refundacje 

wywozowe przy eksporcie produktów rolnych z UE do krajów trzecich oraz pozwolenia 

na przywóz i należności celne przy imporcie produktów rolnych z krajów trzecich do 

UE. 

Priorytetowymi celami polityki rozwoju obszarów wiejskich (czyli II filara WPR) były: 

 
40 WPR nowoczesna polityka rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, Sprawozdanie z działalności ARiMR w 2008 

r., www.arimr.gov.pl; Płatności bezpośrednie, http://www.minrol.gov.pl. 
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− poprawa konkurencyjności rolnictwa i leśnictwa przez wspieranie restrukturyzacji, 

rozwoju i innowacji;  

− poprawa stanu środowiska naturalnego i terenów wiejskich przez wspieranie 

gospodarowania gruntami; 

− poprawa jakości życia na obszarach wiejskich oraz popieranie różnicowania 

działalności gospodarczej.  

Na podstawie wytycznych wspólnotowych każde państwo członkowskie przygotowało 

program rozwoju obszarów wiejskich współfinansowany ze środków wspólnotowych (z 

Europejskiego Funduszu Rolniczego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, EFRROW). 

Zawierał on trzy osie tematyczne, odpowiadające powyższym celom. Maksymalne 

współfinansowanie przez UE 1. osi wynosiło 50–75%, 2. osi 55–80%, a 3. osi 50–75%41.  

Dodatkowo została określona oś 4. (LEADER) obejmująca wszystkie obszary poprzednich 

trzech osi i zapewniająca wsparcie finansowe: kosztów operacyjnych lokalnych grup działania 

(LGD), wdrażania lokalnych strategii rozwoju opracowanych przez LGD oraz współpracy 

pomiędzy tymi grupami42. 

W obrębie poszczególnych osi przepisy wspólnotowe przewidziały wspieranie licznych 

działań, które zaprezentowano w tabeli 2. Wieloletnie ramy finansowe WPR na lata 2007–2013 

przyjęto w 2006 r. (Dz.U. C 139 z 14.06.2006 r.). W dziale 2 tych ram pt. Zarządzanie zasobami 

naturalnymi i ich ochrona ujęto budżet na rolnictwo i obszary wiejskie, ochronę środowiska 

naturalnego i rybołówstwo (413 mld EUR w cenach bieżących, co stanowiło 42,3% wszystkich 

środków na zobowiązania w UE-27). Przegląd finansowania WPR stanowił również temat 

wstępnych dyskusji dotyczących perspektyw na lata 2007–2013. Istotnymi dokumentami w 

przedmiotowym zakresie było Rozporządzenie (WE) nr 1290/2005 (Dz.U. L 209 z 11.08.2005 

r., s. 1). Podzieliło ono EFOGR na dwa odrębne fundusze: Europejski Fundusz Rolniczy 

Gwarancji (EFRG) oraz Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

(EFRROW). EFRG finansował lub – w niektórych przypadkach – współfinansował wraz z 

państwami członkowskimi: 

− wydatki na wspólną organizację rynków produktów rolnych (WORR), wsparcie 

bezpośrednie dla gospodarstw,  

 
41 Pierwszy wskaźnik współfinansowania dotyczy regionów z wyjątkiem regionów konwergencji. Drugi 

wskaźnik finansowania dotyczy regionów konwergencji (państwa członkowskie i regiony, w których PKB 

wynosi mniej niż 75% średniej UE). 
42 ARiMR – trzy lata po akcesji, Warszawa 2007; Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007– 

2013(PROW 2006–2013), listopad 2007 r., MRiRW, www.minrol.gov.pl. 
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− wkład finansowy Unii w działania informacyjne i promocyjne na rzecz produktów 

rolnych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich; 

− różne wydatki jednorazowe UE, np. działania weterynaryjne czy gromadzenie  

i wykorzystywanie zasobów genetycznych. 

 

Tabela 2. 

Zakres osi tematycznych we wspólnotowej polityce rozwoju obszarów wiejskich  

2007–2013 

Oś 1. (Konkurencyjność) 
Oś 2. (Środowisko naturalne i 

tereny wiejskie) 

Oś 3. (Dywersyfikacja 

gospodarcza, jakość życia) 

− szkolenia i doradztwo dla 

rolników i leśników, 

− modernizacja gospodarstw 

rolnych,  

− poprawa i rozwój 

infrastruktury rolnej i 

leśnej, 

− poprawa jakości produkcji i 

produktów rolnych,  

− ułatwianie startu młodym 

rolnikom,  

− wcześniejsze emerytury 

(system rent 

strukturalnych),  

− wsparcie grup 

producenckich. 

− wsparcie rolników 

gospodarujących na 

obszarach górskich i innych 

regionach o mniej 

korzystnych warunkach, 

− płatności 

rolnośrodowiskowe (w tym 

dotowanie: rolnictwa 

ekologicznego, ochrony 

starych ras zwierząt 

gospodarskich oraz ochrony 

i kształtowania krajobrazu),  

− zalesianie gruntów rolnych 

i nierolniczych,  

− przywracanie potencjału 

produkcji leśnej 

(zniszczonej np. przez 

katastrofy). 

− rozwój podstawowych 

usług dla ludności 

wiejskiej,  

− różnicowanie w kierunku 

działalności nierolniczej,  

− tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw, 

−  odnowa i rozwój wsi. 

Źródło: ARiMR – trzy lata po akcesji, Warszawa, 2007; Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007– 2013 

(PROW 2006–2013), listopad 2007 r., MRiRW, www.minrol.gov.pl. 

 

Z powodu specyfiki finansowania i programowania drugiego filaru WPR 

rozporządzeniu (WE) nr 1290/2005 towarzyszyło rozporządzenie (WE) nr 1698/2005 (Dz.U. L 

277 z 21.10.2005) w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez EFRROW. 

EFRROW współfinansował: 

− poprawę konkurencyjności sektorów rolnictwa i leśnictwa,  

− środki rolno-środowiskowe,  

− poprawę jakości życia na obszarach wiejskich oraz zachęty do różnicowania 

gospodarki wiejskiej, 

− tworzenie potencjału na szczeblu lokalnym (inicjatywa LEADER). 

W początkowym okresie istnienia WPR była niezwykle kosztowna, ale jej koszty 

zostały zredukowane. Ich udział w wydatkach ogółem Unii Europejskiej w 2005 r. spadł do 

45%. Zasady finansowania wspólnej polityki rolnej budzą wciąż wśród polityków i obywateli 

Unii Europejskiej wiele kontrowersji, mimo że wydatki na ten cel w 2010 r. spadły do 42%  

http://www.minrol.gov.pl/
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i do ok. 60 mld euro. Mniej niż 1% PKB wydaje się na 5,5% populacji, którą stanowią rolnicy 

(w krajach „Piętnastki”, przed rozszerzeniem w 2004 r.). Udział wspólnej polityki rolnej w 

unijnym PKB jest nie tylko niewielki, ale i stale malejący. Zmniejszał się znacznie szybciej niż 

unijne wydatki publiczne (trzy razy szybciej w latach 1993–2003). Wśród wielu polityków, jak 

również ekonomistów pojawiła się presja na zmniejszenie wydatków z budżetu Unii 

Europejskiej na realizację zadań wspólnej polityki rolnej. Krytyce poddawana jest dystrybucja 

płatności bezpośrednich, a jako argument podaje się fakt, iż 80% z nich trafia do 20% 

gospodarstw, na które przypada największy areał użytków rolnych43. 

Wydatki na wspólną politykę rolną w latach 1980–2013 przedstawiono na rysunku 1.  

Z danych tam zawartych wynika, że wydatki na WPR nominalnie wzrastają, ale ich udział w 

strukturze całości wydatków wspólnotowych ulega redukcji. Na początku lat 80. wydatki te 

wynosiły około 10–12 mld euro, co odpowiadało 65–70% całości wydatków z budżetu UE.  

W roku 1991 przekroczyły już 30 mld euro, jednakże ich udział w strukturze wydatków 

wspólnotowych wyniósł około 63%. W roku 2005 wydatki te wyniosły ponad 50 mld euro.  

W roku 2013 wydatki osiągnęły poziom 53,9 mld euro co stanowiło około 47% całości 

wydatków budżetowych UE. 

 

 

Rys. 1. Udział wydatków na WPR w całości wydatków z budżetu UE w latach 1980–2013 
Źródło: http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/2A78EBD0AA49C2EAC1257799003E0656/$file/WPR.pdf. 

 
43 K. Firlej, Tworzenie wspólnej polityki rolnej jako elementu wzmacniającego poziom bezpieczeństwa 

żywnościowego i rozwoju regionów, Perspektywy Rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 

r., „Studia”, tom CXL, część II, Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2012. 
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 Zmiana orientacji WPR była widoczna w ewolucji wydatków, która odzwierciedla 

zmianę tej polityki od 1992 w obszarze odchodzenia od wsparcia opartego na produktach w 

kierunku wsparcia dla producentów i uwzględnienia troski o środowisko. W 1992 r. zarządzanie 

rynkiem stanowiło ponad 90% całkowitych wydatków na WPR, na co wpływ miały subwencje 

eksportowe i zakupy interwencyjne. Do końca 2013 r. spadło ono do zaledwie 5%, ponieważ 

interwencja rynkowa stała się narzędziem sieci bezpieczeństwa w czasach kryzysu. Na 

znaczeniu zyskały płatności bezpośrednie, które stanowiły główne źródło wsparcia (rys. 2)44.  

W przedziale lat 2007–2013 budżet UE dla Polski na realizację wspólnej polityki rolnej 

wyniósł 28,6 mld euro, w cenach bieżących (stosowanie cen bieżących jest podejściem 

właściwym, gdyż w cenach bieżących wypłacane są środki z WPR oraz kwoty wsparcia dla 

rolników określane w decyzjach administracyjnych). W okresie tym Polska w ramach płatności 

bezpośrednich i rozwoju obszarów wiejskich uzyskała łącznie 28 621 mln euro (ceny bieżące). 

Wartości poszczególnych rodzajów płatności, które uzyskano przedstawiono w tabeli 3. 

Cele traktatowe stawiane przed wspólną polityką rolną Unii Europejskiej w zasadzie nie 

ulegają zmianie. Mimo to należy zwrócić uwagę na reorientację priorytetów stawianych przed 

polityką rolną. Konieczność tego rodzaju zmian wynika przede wszystkim z uwarunkowań 

rynkowych. Badania przeprowadzone wśród obywateli UE dowodzą, że zapewnienie 

odpowiedniej podaży żywności utraciło na znaczeniu na rzecz potrzeby zagwarantowania 

zdrowotnego bezpieczeństwa żywności. Aktualne nadal jednak pozostają dążenia do 

zapewnienia odpowiedniego poziomu dochodów rolniczych oraz rozsądnych cen żywności dla 

konsumentów. Dodatkowym, istotnym elementem, na który może wpływać WPR, jest 

oddziaływanie produkcji rolnej na środowisko naturalne oraz dobrostan zwierząt. Biorąc pod 

uwagę liczne publikacje i doniesienia dotyczące WPR, oceniana jest ona jako polityka 

charakteryzująca się dużą inercyjnością, która wiąże się jednak z niską innowacyjnością.  

W związku z powyższym istotnym wyzwaniem jest podjęcie takich działań, by wspólna 

polityka rolna była bardziej elastyczna i innowacyjna. Umożliwi to zapewne szybsze 

reagowanie na zmieniające się uwarunkowania makroekonomiczne, jak i mikroekonomiczne 

otoczenia. Jak twierdzi Wilkin45, jest to ważne w związku z wyzwaniem stojącym przed 

rolnictwem europejskim polegającym na dostosowaniu tego sektora do funkcjonowania na 

bardzo konkurencyjnym rynku globalnym, a także na dostarczaniu usług publicznych 

związanych ze środowiskiem przyrodniczym i kulturowym.                                   

 
44 Komisja Europejska, https://agridata.ec.europa.eu/extensions/DashboardIndicators/Financing.html 
45 J. Wilkin, Ekonomia polityczna reform Wspólnej Polityki Rolnej, „Gospodarka Narodowa” 2009, nr 1–2. 
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Rys. 2. Ewolucja struktury instrumentów wsparcia rolnictwa w ramach wspólnej polityki rolnej w latach 2006–2013 

Źródło: Komisja Europejska, https://agridata.ec.europa.eu/extensions/DashboardIndicators/Financing.html. 
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Tabela 3.  

Środki finansowe z budżetu UE dla Polski w ramach płatności bezpośrednich 

 i rozwoju obszarów wiejskich w latach 2007–2013 (mln EUR, ceny bieżące) 

Wyszczególnienie 

Lata 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Łącznie 

2007 – 

2013 

Płatności bezpośrednie 1 264 1 579 1 877 2 192 2 477 2 788 3 045 15 222 

Rozwój obszarów 

wiejskich 
1 990 1 933 1 971 1 936 1 861 1 857 1 851 13 399 

Łącznie płatności i 

PROW 
3 254 3 512 3 848 4 128 4 338 4 645 4 896 28 621 

Źródło: Rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 oraz Rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009; Środki na rozwój 

obszarów wiejskich – decyzja KE z 27 kwietnia 2010 (2010/236/EU). 
 

Jak już wspomniano, WPR jest polityką podlegającą stałym reformom, wynikającym ze 

zmieniających się uwarunkowań wewnętrznych we Wspólnocie, jak i z dynamicznych 

przemian w skali globalnej. Wśród takich czynników można wymienić: 

− wzrastające zapotrzebowanie światowe na żywność,  

− ograniczone i kurczące się zasoby naturalne,  

− postępujące zmiany klimatyczne,  

− niska innowacyjność sektora rolnego,  

− niekorzystne dla rolnictwa nożyce cen,  

− rosnąca presja konkurencyjna na coraz bardziej liberalizującym się globalnym rynku 

rolnym, 

− wysokie standardy jakościowe w UE versus import z krajów trzecich,  

− słaba pozycja rolników w łańcuchu żywnościowym,  

− dysparytet dochodowy w stosunku do działów pozarolniczych,  

− zróżnicowane rolnictwo i różne interesy państw członkowskich,  

− nowe realia polityczno-instytucjonalne (Parlament Europejski po raz pierwszy silnym 

partnerem w pracach nad reformą),  

− ograniczenia budżetowe we wszystkich państwach UE46. 

W odniesieniu do okresu 2014–2020 Parlament Europejski przyjął 19 listopada 2013 r. 

(rezolucje T7-0455/2013 i T7-0456/2013) rozporządzenie w sprawie nowych wieloletnich ram 

 
46 Reforma Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku, broszura informacyjna – materiały konferencyjne, publikacja 

opracowana przez Krajową Radę Izb Rolniczych, październik 2017. 
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finansowych (rozporządzenie (UE) nr 1311/2013, Dz. U. L 347), a także porozumienie 

międzyinstytucjonalne w sprawie należytego zarządzania finansami (Dz.U. C 373 z 20.12.2013 

r.). Ponadto w ramach reformy z 2013 r. uchylono rozporządzenia (WE) nr 1290/2005  

i nr 1698/2005, które zostały zastąpione rozporządzeniem (UE) nr 1306/2013 w sprawie 

finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej, a także 

rozporządzeniem (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz.U. L 347). 

W nowych wieloletnich ramach finansowych ustalono ogólny budżet dla działu „Zarządzanie 

zasobami naturalnymi i ich ochrona” (który obejmuje WPR) w wysokości 373,17 mld EUR  

w cenach z 2011 r., co stanowiło 38,9% wszystkich środków na zobowiązania w UE-28. 

Poczynione ustalenia spowodowały, że środki przeznaczone na regulację rynków rolnych  

i płatności bezpośrednie stanowiły 28,9 % przewidzianych łącznych zobowiązań. Z kolei środki 

przeznaczone na rozwój obszarów wiejskich osiągnęły poziom 8,8% tych zobowiązań. Zatem 

budżet na rolnictwo i obszary wiejskie przewidziany na rok 2020 wyniósł 49 mld EUR, co 

stanowiło 34,9% łącznego budżetu, a zatem mniej niż odsetek przewidziany na WPR na 

początku okresu objętego perspektywą finansową (40,5% w 2014 r.). Wieloletnie ramy 

finansowe dotyczące rolnictwa zostały zmienione w 2015 r. w następstwie przeniesienia 

środków między dwoma filarami WPR, o którym postanowiły państwa członkowskie, 

rozporządzenie wykonawcze nr 2015/141 (Dz.U. L 24)47. Poniższa tabela przedstawia 

ostateczne obciążenie finansowe związane ze wspólną organizacją rynków, płatnościami 

bezpośrednimi oraz rozwojem obszarów wiejskich w ramach WPR (Tabela 4). 

W ramach poczynionych ustaleń, w tym Porozumienia z 26 czerwca 2013 r. Parlamentu 

Europejskiego, Rady Ministrów UE i Komisji Europejskiej, osiągnięto kompromis w sprawie 

reformy wspólnej polityki rolnej po 2013 r. Cieszę się z tego porozumienia, które nadaje nowy 

kierunek wspólnej polityce rolnej, lepiej uwzględniając oczekiwania społeczne wyrażone 

podczas debaty publicznej wiosną 2010 r. Porozumienie to spowoduje głębokie zmiany: 

bardziej sprawiedliwe i zekologizowane płatności bezpośrednie, wzmocnienie pozycji rolnika 

w łańcuchu żywnościowym oraz zwiększenie skuteczności i przejrzystości WPR. Decyzje te 

stanowią zdecydowaną odpowiedź UE na wyzwania, jakie niesie ze sobą bezpieczeństwo 

żywnościowe, zmiana klimatu, wzrost i zatrudnienie w obszarach wiejskich. WPR zdecydowanie 

przyczyni się do osiągnięcia ogólnego celu polegającego na propagowaniu zrównoważonego i 

 
47 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/050202/04A_FT(2013)050202_PL.pdf 
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inteligentnego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu – stwierdził Dacian Cioloş, 

komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. 

 

Tabela 4. 

Obciążenie finansowe związane ze wspólną organizacją rynków, 

płatnościami bezpośrednimi oraz rozwojem obszarów wiejskich w ramach WPR 

BUDŻET WPR NA LATA 2014–2020 (UE-28) 
Łącznie w latach 2014–2020 (mld 

EUR w cenach bieżących) 
% WPR 

ŚRODKI RYNKOWE (WORR) 19,002 

4,3% 

  

(a) Dochody przeznaczone na określony cel -4,704 

(b) Rezerwa na wypadek kryzysu 3,155 

(A) ŁĄCZNIE WOR [(a) + (b)] 17,453 

PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE 298,438 

  

71,3% 

  

  

(c) Przesunięcia na rzecz drugiego filaru  -7,369 

(d) Przesunięcia na rzecz płatności bezpośrednich  3,359 

(e) BILANS NETTO PRZESUNIĘĆ [(c) + (d)]  -4,010 

(b) Rezerwa na wypadek kryzysu  -3,155 

(B) ŁĄCZNIE WORR [(e) + (b)] 291,273 

ŁĄCZNIE PIERWSZY FILAR [(A) + (B)] 308,726 75,6%  

ŚRODKI ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (ROW)  95,577 

24,4% (e) Bilans netto przesunięć na rzecz drugiego filaru  4,010 

(C) ŁĄCZNIE DRUGI FILAR (ROW) 99,587 

ŁĄCZNIE WPR 2014–2020 [(A) + (B) + (C)] 408,313 100% 

Źródło:https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/050202/04A_FT(2013)050202_

PL.pdf. 

  

Zawarte Porozumienie sprawiło, że WPR stała się sprawiedliwsza. Wynika to między 

innymi z faktu, iż płatności bezpośrednie zostały rozdzielone w sposób bardziej sprawiedliwy 

pomiędzy państwa członkowskie, regiony i rolników, co wiąże się z odejściem od „kryteriów 

historycznych”. W szczególności dotyczy to: 

− konwergencji: rozdział środków budżetowych WPR zagwarantował, że do 2019 r. 

żadne państwo członkowskie nie będzie otrzymywać mniej niż 75% średniej 

wspólnotowej; w obrębie jednego państwa członkowskiego lub regionu zmniejszone 

zostały różnice w poziomach pomocy otrzymywanej przez poszczególne gospodarstwa: 

pomoc na hektar nie mogła być niższa niż 60% średniej pomocy wypłaconej do 2019 r. 

w tym samym obszarze administracyjnym lub agronomicznym; państwa członkowskie 

uzyskały możliwość przyznania większej pomocy w odniesieniu do „pierwszych 

hektarów” gospodarstwa, tak by w większym stopniu wesprzeć małe i średnie struktury; 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/050202/04A_FT(2013)050202_PL.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/050202/04A_FT(2013)050202_PL.pdf
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w odniesieniu do nowych państw członkowskich mechanizm SAPS (płatność jednolita 

na hektar) mógł zostać utrzymany do 2020 r.;  

− ustaleń, że tylko rolnicy czynni zawodowo mogą korzystać z pomocy dochodowej; 

− młodych rolników: młodzi otrzymali zachęty do podjęcia działalności poprzez 

wprowadzenie dodatku pomocowego w wysokości 25% w okresie pierwszych 5 lat, 

który to okres obowiązuje we wszystkich państwach członkowskich, jest to pomoc 

dodatkowa, oprócz już dostępnych środków inwestycyjnych na rzecz młodych; 

− państw członkowskich, które uzyskały możliwość udzielania zwiększonego wsparcia 

obszarom o niekorzystnych warunkach gospodarowania; umożliwiono wsparcie 

związane z produkcją, które może być udzielone ograniczonej liczbie produkcji, ze 

specjalnym wsparciem w wysokości 2% dla białek roślinnych – w celu zmniejszenia 

poziomu uzależnienia UE od importu w tym obszarze. 

WPR stała się narzędziem wzmacniającym pozycję rolników w łańcuchu 

żywnościowym. Wynika to z faktu, iż do ukierunkowania na europejski rynek rolnictwa 

zaangażowano nowe środki, w które zostali wyposażeni producenci rolni, aby stanowić silne 

ogniwo łańcucha żywnościowego, a w szczególności organizacje branżowe i międzybranżowe. 

Zostały one wsparte, w odniesieniu do niektórych sektorów, przy pomocy szczególnych 

przepisów z zakresu prawa konkurencji (mleko, wołowina, oliwa z oliwek, zboża). 

Umożliwiono im negocjowanie umów sprzedaży w imieniu swoich członków, a w ten sposób 

wzrost wydajności. Ustalono, że do 2017 r. zostaną zlikwidowane kwoty na cukier, przy 

jednoczesnym wzmocnieniu organizacji sektora w oparciu o obowiązkowe umowy  

i porozumienia międzybranżowe. Zmieniono system prawa sadzenia w sektorze wina. Został 

on zastąpiony, począwszy od 2016 r., dynamicznym mechanizmem zarządzania zezwoleniami 

na sadzenie, w który zaangażowana została większa liczba przedstawicieli sektora. Będzie on 

stosowany do 2030 r., ograniczając sadzenie do ustalonego pułapu 1% winorośli na rok. 

Ponadto zostały wprowadzone nowe instrumenty zarządzania kryzysowego. Komisja 

otrzymała uprawnienia do tymczasowego wydawania zezwoleń producentom na zarządzanie 

ilościami wprowadzonymi do obrotu. Wprowadzono rezerwy na wypadek sytuacji kryzysowej 

(wraz z klauzulą dotyczącą powszechnej sytuacji wyjątkowej). W ramach programów rozwoju 

obszarów wiejskich państwa członkowskie uzyskały możliwość zachęcania rolników do 

uczestniczenia w mechanizmach zabezpieczenia przed ryzykiem (ubezpieczenie od utraty 

dochodów lub fundusze wspólnego inwestowania). Zaistniała również możliwość 

opracowywania podprogramów dla sektorów znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji. 
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 WPR stała się również bardziej zekologizowana. Wynika to z faktu, iż każde państwo 

członkowskie, każde terytorium i każdy rolnik może przyczyniać się do zrównoważonego 

rozwoju oraz przeciwdziałania zmianie klimatu poprzez proste środki o dowiedzionych 

pozytywnych skutkach. Pomiędzy 2014 r. a 2020 r. zainwestowano ponad 100 mld euro jako 

wsparcie dla rolnictwa, przed którym postawiono wyzwania związane z jakością gleby i wody, 

różnorodnością biologiczną i zmianą klimatu. W szczególności dotyczy to:  

− „ekologizacji” – 30% płatności bezpośrednich związano ze stosowaniem trzech praktyk 

rolnych korzystnych dla środowiska naturalnego: zróżnicowania upraw, utrzymania 

użytków zielonych i zachowania 5%, a następnie 7% obszarów proekologicznych lub 

środków uznanych za co najmniej równoważne pod względem korzyści dla środowiska 

naturalnego; 

− przeznaczenia co najmniej 30% środków budżetowych programów rozwoju obszarów 

wiejskich na środki rolno-środowiskowe, wsparcie rolnictwa ekologicznego lub 

projekty związane z inwestycjami bądź środkami innowacyjnymi korzystnymi dla 

środowiska naturalnego; 

− wzmocnienia roli środków rolno-środowiskowych – uzupełniają one praktyki wspierane 

w ramach ekologizacji; programy te miały być bardziej ambitne, a zatem skuteczniejsze 

pod względem ochrony środowiska (gwarancja unikania podwójnego finansowania). 

Z przyjętych ustaleń wynikało również, że WPR stała się bardziej skuteczna  

i przejrzysta. Jej narzędzia pozwalają każdemu państwu członkowskiemu UE realizować 

wspólne cele w sposób skuteczny i elastyczny, tak by uwzględnić różnorodność wszystkich 

państw członkowskich. Zostały podwojone środki na wsparcie badań naukowych, innowacji i 

wymiany wiedzy. Programy rozwoju obszarów wiejskich zostały lepiej skoordynowane z 

innymi funduszami europejskimi, a ukierunkowanie na osie zostało zastąpione bardziej 

elastycznym podejściem opierającym się na strategii krajowej lub regionalnej. Uproszczony 

program wsparcia dla drobnych producentów rolnych stał się dostępny dla zainteresowanych 

nim państw członkowskich. Wszystkie rodzaje pomocy w ramach WPR zostały podane do 

wiadomości publicznej, z wyjątkiem najniższych kwot przydzielonych drobnym producentom 

rolnym. 

Wszystkie elementy reformy zaczęły być stosowane od 1 stycznia 2014 r., oprócz nowej 

struktury płatności bezpośrednich (płatności ekologiczne, dodatkowa pomoc dla młodych 

rolników itp.), która weszła w życie od 2015 r., by dać czas państwom członkowskim na 
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poinformowanie rolników o nowej WPR i na dostosowanie systemów informatycznych do 

zarządzania WPR48. 

Przeprowadzona reforma WPR w perspektywie lat 2014–2020 była widoczna  

w zmianie struktury wydatków, która odzwierciedla zmianę tej polityki w obszarze 

odchodzenia od wsparcia opartego na produktach w kierunku wsparcia dla producentów  

i uwzględnienia ochrony środowiska. Na znaczeniu ponownie zyskały płatności bezpośrednie, 

które stanowiły główne źródło wsparcia (Rys. 3.).  

Z punktu widzenia Polski najważniejszą konkluzją z przeprowadzonych negocjacji w 

ramach nowej perspektywy 2014–2020 była możliwość kontynuowania uproszczonego 

systemu płatności SAPS do 2020 r., czyli do końca okresu programowania. Uzgodniono 

również możliwość stosowania dodatkowego wsparcia płatności bezpośrednich z budżetu 

krajowego w formie degresywnej w kolejnych latach płatności uzupełniającej. Nowym 

elementem było także stworzenie możliwości ustanowienia dobrowolnych, mających 

redystrybucyjny charakter dodatkowych dopłat do tzw. pierwszych hektarów. Na ten cel mogło 

być wydatkowane do 30% budżetu na płatności bezpośrednie. Płatności te mogły być 

wypłacane rolnikom za nie więcej niż 30 posiadanych hektarów, natomiast w krajach o średniej 

powierzchni gospodarstwa większej niż 30 hektarów za obszar odpowiadający powierzchni 

średniego gospodarstwa. Ponadto uzgodniono możliwość przesuwania środków pomiędzy I  

i II filarem WPR, co w przypadku PROW pozwoliło na realokację do 25% budżetu na płatności 

bezpośrednie.  

Maksymalny udział w kopercie krajowej środków na wsparcie tzw. płatności 

związanych z produkcją ustalono na 15%49. Przy czym decyzje o przeznaczeniu 13% środków 

pozostawiono w gestii krajów członkowskich. 

Minimalny próg na płatności z tytułu spełniania trzech podstawowych wymogów tzw. 

zazielenienia ustalono na 30% koperty krajowej. Były to: 

− utrzymanie trwałych użytków zielonych – limit mógł dotyczyć poziomu kraju lub 

regionów; 

  

 
48 Sprawozdanie na temat Wspólnej Polityki Rolnej 2014–2020, Kancelaria Senatu, 

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiIg8-

C_ID7AhVww4sKHXOrBsQQFnoECAkQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.senat.gov.pl%2Fdownload%2Fgf

x%2Fsenat%2Fpl%2Fdefaultopisy%2F296%2F5%2F1%2F063.pdf&usg=AOvVaw3GrZqcfgEIwmRorUDXN-

kb 
49 Do 13% na płatności związane z produkcją oraz 2% na rośliny wysokobiałkowe. 
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Rys. 3. Ewolucja struktury instrumentów wsparcia rolnictwa w ramach Wspólnej Polityki Rolnej w latach 2014–2021 
Źródło: Komisja Europejska, https://agridata.ec.europa.eu/extensions/DashboardIndicators/Financing.html. 
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− dywersyfikacja upraw – gospodarstwa do 10 ha gruntów ornych nie musiały stosować 

się do wymogu, w gospodarstwach 10–30 ha musiały być prowadzone co najmniej  

2 uprawy, a w tych powyżej 30 ha nie mniej niż 3 uprawy; główna uprawa mogła 

zajmować maksymalnie 75% użytków rolnych, a dwie główne nie więcej niż 95%; 

− utrzymanie obszaru proekologicznego – gospodarstwa do 15 ha użytków rolnych 

wyłączono z obowiązkowego stosowania wymogu, w przypadku gospodarstw 

większych niż 15 hektarów uzgodniono, że co najmniej 5% gruntów ornych musiało 

być przeznaczone na tzw. obszary proekologiczne; ustalono też, że Komisja Europejska 

dokona przeglądu funkcjonowania tego instrumentu i ewentualnie zaproponuje w 

sprawozdaniu zwiększenie obligatoryjnego odsetka obszarów proekologicznych do 7%.  

W przypadku braku respektowania wymogów dotyczących zazielenienia przewidziano 

stosowanie sankcji. Po okresie przejściowym rolnicy, którzy prze dwa lata nie wywiązywali się 

z tego obowiązku, byli narażeni na kary w wysokości 100% płatności z tego tytułu.  

W kolejnych latach sankcje mogły osiągnąć poziom 125% uzyskanej płatności na zazielenienie.  

W przypadku młodych rolników zadecydowano o wprowadzeniu podwyższonej o 25% 

jednolitej płatności obszarowej w ciągu pięciu lat od rozpoczęcia działalności rolniczej. Na ten 

cel kraj członkowski mógł przeznaczyć do 2% koperty finansowej na płatności bezpośrednie. 

W działaniu dotyczącym wsparcia dla drobnych gospodarstw maksymalny poziom 

wsparcia określono na poziomie do 1250 euro50 rocznie bez względu na wielkość gospodarstwa. 

Jednocześnie w kompetencji krajów członkowskich pozostawiono decyzję dotyczącą formuły 

obliczania wielkości tych płatności. Beneficjenci tej płatności zostali poddani mniej 

rygorystycznym wymogom w zakresie wzajemnej zgodności i zwolnieni z zazielenienia. 

Koperta finansowa na ten cel nie mogła być większa niż 10% budżetu na płatności 

bezpośrednie. Polska nie skorzystała z możliwości dobrowolnego ustanowienia dodatkowych 

płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi (tzw. ONW bis) w wysokości do 5% 

koperty krajowej na płatności bezpośrednie.  

Uzgodnienia objęły także kwestie horyzontalne dotyczące płatności bezpośrednich, 

m.in.: tzw. dyscyplinę finansową oznaczającą ewentualne redukcje rocznych płatności 

bezpośrednich. Próg, od którego dokonywano redukowania płatności, określono na poziomie  

2 tys. euro51. 

 
50 Minimalna płatność pozostała na poziomie 500 euro rocznie. 
51 Reforma Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku, broszura informacyjna – materiały konferencyjne, publikacja 

opracowana przez Krajową Radę Izb Rolniczych, październik 2017  

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjc_4T

YgYH7AhWMv4sKHZxWBR0QFnoECAwQAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.krir.pl%2Ffiles%2Fdopobrania
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Przewidywany budżet unijny na WPR w Polsce na lata 2014–2020 wyniósł 32,1 mld 

euro. W perspektywie finansowej 2014–2020 w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Polska 

uzyskała o około 12% więcej unijnych środków na rolnictwo niż otrzymała w latach 2007–

2013 (Tabela 5.). 

Tabela 5. 

Proponowane środki dla Polski w ramach płatności bezpośrednich i rozwoju obszarów 

wiejskich z budżetu UE w latach 2014–2020 (mln EUR, ceny bieżące) 

Wyszczególnienie 

Lata 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Łącznie 

2014 – 

2020 

Płatności 

bezpośrednie 
2 970 2 987 3 005 3 022 3 042 3 062 3 062 21 148 

Rozwój obszarów 

wiejskich 
1 571 1 570 1569 1 567 1 565 1 564 1 562 10 968 

Łącznie płatności i 

PROW 
4 541 4 557 4 573 4 589 4 607 4 625 4 623 32 116 

Źródło: Rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 oraz Rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009; Środki na rozwój 

obszarów wiejskich – decyzja KE z 27 kwietnia 2010 (2010/236/EU). 

1.3. WSPÓLNA POLITYKA ROLNA W LATACH 2023–2027 NA PRZYKŁADZIE POLSKI
52

 

Nowa WPR (wspólna polityka rolna) zakłada bardziej wydajny i skuteczny sposób 

działania. Państwa UE będą wdrażać krajowe plany strategiczne WPR, łącząc finansowanie z 

tytułu wsparcia dochodu, rozwoju obszarów wiejskich i środków rynkowych. Opracowując 

swoje plany strategiczne WPR, każde państwo członkowskie dokonało wyboru spośród 

szerokiego zakresu interwencji na szczeblu UE, dostosowując je i ukierunkowując w taki 

sposób, aby odpowiadały one szczególnym potrzebom i warunkom lokalnym. W ten sposób 

plany te będą zgodne z prawodawstwem UE i powinny przyczyniać się do realizacji celów UE 

w zakresie klimatu i środowiska, w tym w zakresie dobrostanu zwierząt, określonych w 

opracowanej przez Komisję strategii „od pola do stołu” i strategii na rzecz bioróżnorodności53. 

Nowa WPR ma być bardziej dostosowana do sytuacji danego państwa członkowskiego. 

Państwa członkowskie będą mogły określić większość warunków kwalifikowalności na 

 

%2F2017_09_24_CA%25C5%2581O%25C5%259A%25C4%2586_3.pdf&usg=AOvVaw12G6JCt7zUwvJQK-

wJyUs1. 
52 Podrozdział powstał na podstawie: Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027, 

https://www.gov.pl/web/wprpo2020/zatwierdzony-przez-komisje-europejska-plan-strategiczny-dla-wspolnej-

polityki-rolnej-na-lata-2023-2027, (dostęp 18.10.2022 r.). 
53 Wspólna polityka rolna na lata 2023–2027: komisja zatwierdza pierwsze plany strategiczne WPR, 

https://foodfakty.pl/wspolna-polityka-rolna-na-lata-2023-2027-komisja-zatwierdza-pierwsze-plany-strategiczne-

wpr, (dostęp 18.10.2022 r.). 

https://www.gov.pl/web/wprpo2020/zatwierdzony-przez-komisje-europejska-plan-strategiczny-dla-wspolnej-polityki-rolnej-na-lata-2023-2027
https://www.gov.pl/web/wprpo2020/zatwierdzony-przez-komisje-europejska-plan-strategiczny-dla-wspolnej-polityki-rolnej-na-lata-2023-2027
https://foodfakty.pl/wspolna-polityka-rolna-na-lata-2023-2027-komisja-zatwierdza-pierwsze-plany-strategiczne-wpr
https://foodfakty.pl/wspolna-polityka-rolna-na-lata-2023-2027-komisja-zatwierdza-pierwsze-plany-strategiczne-wpr
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poziomie krajowym, aby dostosować je do swych specyficznych uwarunkowań oraz 

oczekiwanych celów. Również obciążenia administracyjne związane z kontrolą mają być 

zmniejszone dzięki ograniczeniu wymogu spełniania przez beneficjentów końcowych 

warunków kwalifikowalności określonych na szczeblu UE. 

W Polsce obszary wiejskie i tereny rolne zajmują odpowiednio 85% i 52% powierzchni 

kraju. Wieś zamieszkuje około 15 milionów ludzi – 38% ogółu ludności Polski. Łącznie 

identyfikowanych jest około 1,4 mln gospodarstw rolnych. Głównymi sektorami są sektory 

mleczarski, zbóż, trzody chlewnej, drobiu i ogrodnictwa. Rolnictwo w Polsce charakteryzuje 

się zróżnicowaniem produkcji i potencjałem ekonomiczną (duży udział gospodarstw o małej 

wielkości ekonomicznej). Występują istotne dysproporcje w dochodach. Poziom 

zorganizowania rolników jest niewystarczający. Obserwowane są niedobory wody, 

zanieczyszczenia wód powierzchniowych. Pomimo tendencji wzrostowych, wykorzystanie 

środków ochrony roślin utrzymuje się poniżej średniej UE. Na obszarach wiejskich nadal brak 

jest dostępu do nowoczesnej infrastruktury społecznej i technicznej. Widoczny jest postępujący 

proces starzenia ludności. Większość przedsiębiorstw związana jest z sektorami usług dla 

rolnictwa i leśnictwa, przetwórstwa i turystyki. 

Mała skala produkcji oraz mała skłonność rolników do łączenia się w większe 

inicjatywy gospodarcze jest poważną barierą prowadzenia efektywnych inwestycji, których 

celem będzie nowoczesna i innowacyjna technologia produkcji. Małe rodzinne gospodarstwa 

rolne wykazują znikome zainteresowanie kooperacją w ramach większych i zarejestrowanych 

podmiotach gospodarczych, takich jak grupy producentów czy spółdzielnie. Gospodarstwa 

rolne, poza branżą mleczarską, nie są zintegrowane z przemysłem przetwórczym.  

W konsekwencji pozycja rolnictwa w łańcuchu marketingowym jest słaba. 

W latach 2023–2027 wspólna polityka rolna (WPR) będzie opierać się na dziesięciu 

kluczowych celach54: 

− zapewnienie rolnikom godziwych dochodów (wspieranie godziwych dochodów 

gospodarstw i odporności sektora rolnictwa w całej Unii w celu zwiększenia 

długoterminowego bezpieczeństwa żywnościowego oraz różnorodności w rolnictwie,  

a także zapewnienia stabilności ekonomicznej produkcji rolnej w Unii); 

− zwiększenie konkurencyjności (zwiększenie zorientowania na rynek i konkurencyjności 

gospodarstw, zarówno w perspektywie krótkoterminowej, jak i długoterminowej, w tym 

większe ukierunkowanie na badania naukowe, technologię i cyfryzację); 

 
54 WPR 2023–2027, https://ksow.pl/wspolna-polityka-rolna/wpr-2023-2027, (dostęp 18.10.2022 r.) 

https://ksow.pl/wspolna-polityka-rolna/wpr-2023-2027
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− poprawa pozycji rolników w łańcuchu żywnościowym; 

− przeciwdziałanie zmianie klimatu (przyczynianie się do łagodzenia zmiany klimatu  

i przystosowywania się do niej, w tym poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych  

i zwiększenie sekwestracji węgla, a także promowanie zrównoważonej energii); 

− dbanie o środowisko (przyczynianie się do zatrzymania i odwrócenia procesu utraty 

różnorodności biologicznej, wzmacnianie usług ekosystemowych oraz ochrona siedlisk 

i krajobrazów); 

− zachowanie krajobrazów i różnorodności biologicznej; 

− wsparcie wymiany pokoleń (przyciąganie i wspieranie młodych rolników i innych 

nowych rolników oraz ułatwienie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorczości na 

obszarach wiejskich); 

− dynamiczny rozwój obszarów wiejskich (promowanie zatrudnienia, wzrostu, równości 

płci, w tym udziału kobiet w rolnictwie, włączenia społecznego i rozwoju lokalnego na 

obszarach wiejskich, w tym biogospodarki o obiegu zamkniętym i zrównoważonego 

leśnictwa); 

− ochrona jakości żywności i zdrowia (poprawa reagowania unijnego rolnictwa na 

potrzeby społeczne dotyczące żywności i zdrowia, w tym na wysokiej jakości, 

bezpiecznej i pożywnej żywności produkowanej w sposób zrównoważony, 

ograniczenie marnowania żywności, jak również poprawa dobrostanu zwierząt  

i zwalczanie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe); 

− promowanie transferu wiedzy i innowacyjności (przekrojowy cel polegający na 

modernizacji sektora przez sprzyjanie dzieleniu się wiedzą, innowacji i cyfryzacji  

w rolnictwie i na obszarach wiejskich, a także zachęcanie do ich wykorzystywania). 

Cele te dotyczą spraw społecznych, środowiskowych i gospodarczych. 

W rolnictwie – w porównaniu z innymi sektorami gospodarki – występują niskie 

dochody. W gospodarstwach rolnych są niższe o 28% od dochodów miejskich gospodarstw 

domowych. Jednocześnie diagnozowane są znaczące różnice w dochodach większych  

i mniejszych gospodarstw. Na poprawę dochodowości w gospodarstwach i wyrównanie szans 

producentów rolnych, zarówno wewnątrz sektora rolnego, jak i wobec innych sektorów 

gospodarki, mają duży wpływ płatności bezpośrednie, stanowiące stabilną część dochodów 

rolników, niezależną od wielkości bieżącej produkcji oraz sytuacji na rynku, pozwalające 

ograniczać skutki ryzyka dochodowego, związanego zarówno z wahaniami cen (zmienności 

sytuacji rynkowej), jak i poziomem plonowania (zmienności warunków pogodowych). 
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Dodatkowo wpływ na poprawę dochodowości, szczególnie mniejszych gospodarstw, mają 

płatności dla obszarów z naturalnymi ograniczeniami lub innymi szczególnymi 

ograniczeniami. Pośrednio do poprawy dochodów w gospodarstwach rolnych, w dłuższym 

okresie, przyczyniać się będą interwencje inwestycyjne tj. inwestycje w gospodarstwach 

rolnych (dotacje i instrumenty finansowe) oraz rozwój małych gospodarstw. Na dochodowość 

gospodarstw rolnych wpływ będzie miało także wsparcie realizowane w ramach interwencji 

„Rozwój współpracy w ramach łańcucha wartości”, w zakresie małego przetwórstwa – poprzez 

dywersyfikowanie dochodu w gospodarstwach rolnych oraz wsparcie na rozwój rolniczego 

handlu detalicznego. 

Zwiększenie konkurencyjności gospodarstw, zarówno w perspektywie krótko-, jak  

i długoterminowej, w tym większe ukierunkowanie na badania naukowe, technologię  

i cyfryzację wskazuje, że jednym z kluczowych wyzwań w obszarze konkurencyjności 

gospodarstw jest niższa, niż w Europie, produktywność i innowacyjność sektora rolno-

spożywczego w Polsce. Była ona dotychczas kształtowana głównie poprzez niskie koszty siły 

roboczej. Wynika to m.in. z rozdrobnionej struktury gospodarstw rolnych oraz dużej ilości 

mniejszych gospodarstw, niskiej wydajności pracy oraz niskiej skłonności do współdziałania. 

Warunkiem zachowania przewag konkurencyjnych sektora rolnictwa, przy stopniowej utracie 

przewag cenowo-kosztowych, jest ukierunkowanie produkcji na osiągnięcie żywności 

wysokiej jakości, czyli żywności bezpiecznej, posiadającej markę, ale także produkowanej 

bezpiecznymi dla środowiska metodami (zrównoważonymi metodami produkcji rolnej, w tym 

metodami ekologicznymi). Jest to tym bardziej uzasadnione, że popyt na produkty 

wysokojakościowe, w tym produkty rolnictwa ekologicznego w Polsce i UE systematycznie 

rośnie. Przewiduje się wsparcie inwestycji modernizujących gospodarstwa rolne produkujące 

żywność ekologiczną. Wsparcie to przyczyniać się będzie m.in. do lepszej organizacji 

produkcji, poprawy precyzji stosowanych metod produkcji, wdrożenia innowacji czy 

nowoczesnych technologii. Na poprawę jakości żywności wpływa także sposób 

przechowywania, konfekcjonowania czy zbioru produktów rolnych. Także w tym zakresie 

zaproponowano wsparcie inwestycyjne. Rozwój produkcji wysokiej jakości wspierać będą 

płatności na rzecz dobrostanu (ekoschemat) dla producentów świń (lochy i tuczniki), bydła 

(krowy i opasy), owiec, kur niosek, kurcząt brojlerów, indyków utrzymywanych z 

przeznaczeniem na produkcję mięsa, koni i kóz. Równocześnie zapewniono środki na 

inwestycje poprawiające dobrostan zwierząt poprzez wolnostanowiskowe ich utrzymanie, 

zapewnienie wybiegów, pastwisk oraz większych kojców porodowych. W przypadku 

inwestycji budowlanych zakłada się, że będą one uwzględniać dostępne rozwiązania 
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ograniczające emisję GHG. Działania te będą wspierały proces przechodzenia na gospodarkę 

niskoemisyjną oraz zwiększały podaż coraz częściej poszukiwanych produktów rolniczych o 

niskim śladzie węglowym. Rozwijana będzie baza produkcyjna następujących grup upraw: 

rolnicze, warzywne, zielarskie, sadownicze podstawowe, jagodowe, sadownicze ekstensywne, 

paszowe. Obecna skala przetwórstwa opartego na zasobach gospodarstwa rolnego, szczególnie 

w sektorze produkcji żywności wysokiej jakości, jest niewielka. Taka organizacja rynku rolno-

spożywczego utrudnia rozwój rynków lokalnych oraz bezpośrednie dotarcie przez rolnika do 

konsumenta. Dalszej modernizacji, w tym transformacji w kierunku bardziej zielonej i cyfrowej 

gospodarki, wymagają małe i średnie zakłady przetwórcze. Jednym z priorytetów strategii „Od 

pola do stołu” jest skracanie łańcuchów dostaw żywności poprzez poprawę pozycji rolnika w 

łańcuchu wartości oraz integrację poziomą i pionową uczestników łańcucha. Poprawa pozycji 

rolnika w łańcuchu dostaw żywności, a także wsparcie konkurencyjności podmiotów sektora 

przetwórstwa będą kontynuowane poprzez interwencje związane z zakładaniem działalności 

gospodarczej w zakresie przetwórstwa przez rolników, rolniczy handel detaliczny, rozwój 

działalności w zakresie przetwórstwa i wprowadzania produktu do obrotu przez zorganizowane 

formy rolników (grupy i organizacje producentów rolnych, spółdzielnie i inne), a także 

wsparcie inwestycyjne dla zakładów przetwórczych (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa) 

na realizację inwestycji o większej skali, prowadzących działalność gospodarczą w zakresie 

przetwarzania (w tym zyskującego na znaczeniu sektora przetwórstwa ekologicznego oraz 

produkcji pasz na bazie wysokobiałkowych surowców pochodzenia krajowego i innych państw 

UE). Co więcej, wsparcie w formie instrumentów finansowych przewidziane jest (oprócz 

sektora MŚP) również dla dużych przedsiębiorstw przetwórczych na ich modernizację 

związaną z rosnącymi wymaganiami w zakresie ochrony środowiska (w tym: „Zielonego 

Ładu”, „Od pola do stołu”, czy wytwarzania pasz bez GMO), co ma kluczowe znaczenie dla 

całego sektora przetwórczego oraz gospodarki.  

Rolnictwo jest współodpowiedzialne za emisje gazów cieplarnianych (GHG). 

Przyczynia się do tego produkcja rolnicza, głównie w wyniku nawożenia azotem, natomiast 

produkcja zwierzęca jest źródłem emisji z fermentacji jelitowej (metan) i nawozów 

naturalnych. Rolnictwo dysponuje ograniczonymi możliwościami redukcji emisji gazów 

cieplarnianych, zważywszy specyfikę procesów biologicznych oraz konieczność utrzymania 

bezpieczeństwa żywnościowego. Istotne są również koszty działań redukcyjnych mogące 

wywierać negatywny wpływ na rozwój (poziom) produkcji rolnej, szczególnie zwierzęcej. 

Będą interwencje, które pozwolą utrzymać potencjał produkcyjny w tym sektorze, a także 

dostosować go do oczekiwań społecznych i środowiskowych poprzez inwestycje  
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w gospodarstwach rolnych zwiększające konkurencyjność, jak również inwestycje 

przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu.  

Polska na tle innych krajów UE charakteryzuje się stosunkowo niskim poziomem 

intensywności rolnictwa, wyrażonym m.in. relatywnie niskim zużyciem nawozów mineralnych 

i środków ochrony roślin. Ograniczeniu negatywnej presji rolnictwa na zasoby naturalne 

sprzyja wielokierunkowy i mieszany profil produkcji. Pomimo ciągle zachodzących w polskim 

rolnictwie przemian strukturalnych charakteryzuje się ono nadal rozdrobnioną strukturą agrarną 

oraz dużą różnorodnością elementów krajobrazu (trwałe użytki zielone stanowią ok. 22% 

wszystkich użytków rolnych; znaczący jest również udział użytków rolnych na obszarach 

Natura 2000). Zachowanie zasobów naturalnych: wody, gleby i powietrza jest jednym  

z priorytetów. Wiąże się to głównie z dążeniem do długookresowego zachowania i rozwoju 

możliwości produkcyjnych rolnictwa. Kwestie dotyczące ochrony tych zasobów należy 

postrzegać kompleksowo ze względu na ich wzajemną komplementarność i synergię, również 

w zakresie wzmacniania usług ekosystemowych oraz ochrony siedlisk i krajobrazu. Wspierany 

będzie zrównoważony rozwój i wydajne gospodarowanie zasobami naturalnymi. Planowane 

interwencje dotyczyć będą zabiegów agrotechnicznych zwiększających zdolności retencyjne 

gleb, przystosowania praktyk rolniczych do ograniczonych zasobów wodnych, zapewnienia 

wsparcia dla gospodarstw rolnych, na rzecz ograniczenia presji na środowisko, z jednoczesnym 

wykorzystaniem technologii przyjaznych środowisku, a także umożliwiających 

wykorzystywanie w większym stopniu metod cyfrowych, poprawiających znacząco precyzję 

praktyk rolniczych. Wsparcie to będzie przyczyniać się do kształtowania zrównoważonej 

produkcji rolnej, zasobooszczędnej w zakresie zachowania zasobów naturalnych: wody, gleby 

i powietrza. Zaprojektowano interwencje zachęcające rolników do stosowania podwyższonych 

norm w produkcji rolniczej, przyjaznych środowisku metod produkcji, ograniczających emisje 

CO2, poprawiających jakość gleb, zwiększających retencję wody. Wspierane będą inwestycje 

do powtórnego obiegu wody i ograniczające zużycie energii w produkcji. Istotne będą również 

zwiększenie lesistości, poprawa stanu lasów w Polsce oraz wzmocnienie ich bioróżnorodności. 

Uzupełniająco planowane są działania szkoleniowo-doradcze dla rolników, a także 

edukacyjno-informacyjne dla konsumentów żywności i dla społeczności lokalnych.  

Kluczowym wyzwaniem jest zachowanie bioróżnorodności i krajobrazu oraz 

wzmacniania usług ekosystemowych. Procesy m.in. takie jak: intensyfikacja rolnictwa, 

poszerzanie areału gruntów ornych kosztem areału trwałych użytków zielonych lub porzucanie 

działalności rolniczej negatywnie wpływają na siedliska przyrodnicze, różnorodność 

biologiczną, krajobraz i usługi ekosystemowe. Postępujące zmiany klimatyczne oraz 
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degradacja środowiska naturalnego (gleba, woda) oddziałują negatywnie na stan różnorodności 

biologicznej. Zaprojektowane interwencje polegają na zakładaniu i utrzymywaniu zadrzewień 

śródpolnych i systemów rolno-leśnych. Wpłyną one na poprawę bioróżnorodności, stanowiąc 

ostoje różnych gatunków zwierząt i roślin. Dodatkowo wraz z tworzeniem i utrzymaniem 

zalesień gruntów rolnych wspomagane będzie utrzymanie równowagi ekologicznej na 

obszarach wiejskich poprzez tworzenie korytarzy ekologicznych. Dużą rolę w różnicowaniu 

krajobrazu będą odgrywały również interwencje promujące: ekstensywne użytkowanie 

gruntów oraz zapobiegające porzucaniu działalności rolniczej, ochronę cennych siedlisk  

i zagrożonych gatunków na obszarach Natura 2000, cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków 

na obszarach Natura 2000, ochronę cennych siedlisk i zagrożonych gatunków poza obszarami 

Natura 2000, cenne siedliska poza obszarami Natura 2000, ekstensywne użytkowanie łąk  

i pastwisk na obszarach Natura 2000. Duże znaczenie będzie miała również interwencja 

dotycząca bioróżnorodności na gruntach ornych oraz interwencja służąca zachowaniu sadów 

tradycyjnych odmian drzew owocowych, będących charakterystycznym elementem krajobrazu 

wiejskiego i środowiskiem życia wielu organizmów. Komplementarnie wspierane będą 

inwestycje polegające na doposażeniu gospodarstw w sprzęt do utrzymania zadrzewień 

śródpolnych, systemów rolno-leśnych oraz trwałych użytków zielonych.  

Struktura wiekowa wśród kierujących gospodarstwami jest lepsza niż w innych 

państwach Europy. W Polsce co dziesiątym gospodarstwem rolnym kieruje osoba do 35 roku 

życia, w państwach UE zaś wskaźnik ten jest dwukrotnie niższy. W Polsce blisko trzykrotnie 

niższy niż w państwach UE jest też odsetek kierowników gospodarstw po 65 roku życia. 

Niemniej w Polsce uwidaczniają się procesy starzenia się populacji rolników. Dlatego wymiana 

pokoleniowa w rolnictwie i zapewnienie stabilności i odporności gospodarstw prowadzonych 

przez młodych rolników, szczególnie tych mniejszych, ale o dużym potencjale rozwojowym, 

są istotnymi elementami wzmacniania bezpieczeństwa żywnościowego i procesu transformacji 

do zielonej i cyfrowej gospodarki. Konieczne jest dalsze ograniczanie barier i wspieranie 

procesu wymiany pokoleń w rolnictwie. Także w rekomendacjach Komisji Europejskiej 

odnotowano bariery dla przejmowania gospodarstw rolnych i wskazano na potrzebę 

zapewnienia odpowiedniego wsparcia technicznego i szkoleniowo-doradczego, które umożliwi 

efektywną wymianę pokoleń w rolnictwie. Młodzi rolnicy będą korzystać ze wsparcia w formie 

płatności bezpośrednich, których celem jest m.in. podstawowe wsparcie dochodów. Ponadto 

poprawianie dochodów młodych rolników realizowane będzie poprzez interwencje 

uzupełniające wsparcie dochodów dla młodych rolników w ramach systemu wsparcia 
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bezpośredniego, kierowanego do młodych osób, prowadzących gospodarstwa nie dłużej  

niż 5 lat.  

 Skumulowane na obszarach wiejskich niekorzystne czynniki w postaci niedostatecznej 

jakości oraz dostępności infrastruktury prowadzą do deprywacji materialnej mieszkańców 

obszarów wiejskich z powodu niskich płac, polaryzacji w rozwoju obszarów wiejskich oraz 

niekorzystnych zmian demograficznych na tych obszarach. W szczególności chodzi tu o 

infrastrukturę techniczną (drogi – głównie gminne i powiatowe, infrastrukturę wodno-

ściekową, infrastrukturę umożliwiającą korzystanie z szybkiego i stabilnego łącza sieci 

Internet), społeczną i zdrowotną oraz sportowo-rekreacyjną, a także o utrudniony dostęp do 

nich oraz do usług publicznych (szczególnie transportowych, opieki zdrowotnej, kultury). 

Czynnikiem niekorzystnie wpływającym na rozwój obszarów wiejskich jest również mała 

liczba wysokiej jakości i stabilnych miejsc pracy poza sektorem rolniczym. Równocześnie 

obszary wiejskie dysponują dużym potencjałem rozwojowym, m.in. w zakresie lokowania 

inwestycji, rozwoju sektora wypoczynku i wolnego czasu, produkcji energii odnawianej (a tym 

samym zielonych miejsc pracy), a także gospodarki obiegu zamkniętego czy 

pozainstytucjonalnych usług opiekuńczych. W swoich rekomendacjach Komisja Europejska 

zwróciła uwagę na potrzebę inwestowania w modernizację i rozwój infrastruktury technicznej 

na obszarach wiejskich, w tym m.in. na rozwój sieci wodnokanalizacyjnych i Internetu 

szerokopasmowego w celu poprawy potencjału tych obszarów dla inwestowania. Programy 

wspierające będą adresowane w taki sposób, aby zaspokoić potrzeby w zakresie jakości życia i 

pracy producentów rolnych, generujących miejsca pracy i dochód, oraz mieszkańców małych 

miejscowości, zarówno tych starszych, jak i młodszych. Na rozwój obszarów wiejskich składa 

się infrastruktura techniczna (wodno-kanalizacyjna, modernizacja i budowa dróg lokalnych, 

Internetu szerokopasmowego, mała infrastruktura sportowa i turystyczna, zagospodarowanie 

przestrzeni publicznej, budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej, w tym 

świetlic wiejskich), tworzenie i rozwój przedsiębiorczości oraz aktywizacja społeczności 

wiejskiej.  

Dużym wyzwaniem jest ograniczenie stosowania antybiotyków oraz środków ochrony 

roślin, szczególnie w intensywnej produkcji rolniczej. W odpowiedzi na rosnące oczekiwania 

konsumentów dotyczące jakości i bezpieczeństwa żywności powstają coraz lepsze rozwiązania 

w produkcji zdrowej i bezpiecznej żywności, produkowanej w sposób zrównoważony, 

posiadającej stosowne certyfikaty i oznakowania. Komisja Europejska w swoich 

rekomendacjach zwróciła uwagę na potrzebę zapewnienia dobrostanu zwierząt oraz 

ograniczenie stosowania antybiotyków i pestycydów, a także na konieczność zapewnienia 
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odpowiedniej informacji dla konsumentów żywności. Jednocześnie w strategii „Od pola do 

stołu” wyznaczono ambitne cele w zakresie obniżania emisji gazów cieplarnianych, 

ograniczenia zużycia antybiotyków, środków ochrony roślin, nawozów, a także zwiększenia 

powierzchni gruntów rolnych objętych systemem rolnictwa ekologicznego. Redukcja 

stosowania antybiotyków w produkcji zwierząt gospodarskich będzie się odbywała wg zasady 

„tak mało, jak to konieczne”. Wskazane interwencje wspierać będą zrównoważone stosowanie 

środków ochrony roślin, oparte na faktycznej potrzebie podejmowania działań zwalczających 

agrofagi (na podstawie analizy danych meteorologicznych, systemów wspomagania decyzji w 

ochronie roślin), z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony roślin. Rolnicy będą mogli 

korzystać ze wsparcia na realizację inwestycji przyczyniających się do ochrony środowiska  

i klimatu, w tym ograniczenia zużycia środków ochrony roślin poprzez stosowanie 

opryskiwaczy precyzyjnie aplikujących substancję czynną. Poprawa bezpieczeństwa 

biologicznego gospodarstw będzie zapewniona poprzez budowę bezpiecznych miejsc 

napełniania i mycia opryskiwaczy czy utylizację resztek cieczy użytkowej. Głównie dotyczy to 

ograniczenia ryzyka powstawania skażeń punktowych i w konsekwencji zanieczyszczenia wód 

podziemnych oraz powierzchniowych. Interwencja została ukierunkowana na zachęcanie do 

stosowania alternatywnych, niechemicznych lub precyzyjnych metod ochrony roślin, czyli 

racjonalizowanie ochrony roślin, a także podejmowanie działań na rzecz zwiększania 

różnorodności biologicznej środowiska rolniczego oraz wykorzystywania gruntów w sposób 

niewymagający zabiegów chemicznych. 

Modernizacja sektora przez sprzyjanie dzieleniu się wiedzą w zakresie innowacji  

i cyfryzacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, a także zachęcanie do ich wykorzystywania, 

jest celem trudnym do osiągnięcia w sytuacji niezaspokojenia bardziej priorytetowych potrzeb 

takich jak np. potrzeby związane z dochodowością czy wysoką jakością życia na obszarach 

wiejskich. Pomimo tego cele związane z transformacją cyfrową i podnoszeniem 

innowacyjności gospodarstw rolnych oraz z transferem wiedzy i innowacji są równie istotne. 

Konieczne do tego jest uczestnictwo dużej liczby partnerów, takich jak: uczelnie i instytuty 

badawcze, szkoły rolnicze, jednostki doradztwa rolniczego, organizacje pozarządowe, 

stowarzyszenia, a także rolników i ich organizacji. W Polsce jest duża przestrzeń do 

doskonalenia metod i sposobów współpracy, wspólnego wypracowywania rozwiązań, poprawy 

sprawności funkcjonowania oraz zwiększenia wdrożeń wyników prac badawczo-rozwojowych 

w rolnictwie. Przewidziane zostały interwencje wspierające rozwój systemu wiedzy i innowacji 

poprzez doskonalenie zawodowe rolników, umożliwienie im korzystania z kompleksowego 
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doradztwa rolniczego, podnoszenie wiedzy i umiejętności kadr doradczych na rzecz kreowania 

innowacji w rolnictwie.  

Każde państwo na podstawie jasnej oceny swoich potrzeb może samo wybrać konkretne 

interwencje, które uzna za najskuteczniejsze dla realizacji swoich celów szczegółowych. 

Główne aspekty zreformowanej polityki to55: lepiej ukierunkowane płatności bezpośrednie i 

interwencje w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, nowa zielona architektura oparta na 

warunkach środowiskowych, które mają spełnić rolnicy, oraz podejście oparte na wynikach, 

zgodnie z którym państwa członkowskie muszą co roku przekazywać informacje o swoich 

osiągnięciach.  

Nowa Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej ma za zadanie przeciwdziałać 

zmianom klimatycznym i chronić zasoby naturalne. Z pewnością jest to ważny aspekt zarówno 

dla obecnych, jak i przyszłych pokoleń. Ponadto należy pamiętać, że efektywna i sprawna 

produkcja rolnicza to bezpieczeństwo żywnościowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
55 Wspólna polityka rolna na lata 2023–2027, https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/cap-introduction/cap-

future-2020-common-agricultural-policy-2023-2027/, (dostęp 18.10.2022 r.). 

https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/cap-introduction/cap-future-2020-common-agricultural-policy-2023-2027/
https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/cap-introduction/cap-future-2020-common-agricultural-policy-2023-2027/
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2. DZIERŻAWA ZIEMI ROLNEJ W EUROPIE (ADAM RUDZEWICZ)  
 

Rozdział ten zostanie poświęcony statystycznemu przeglądowi liczebności 

gospodarstw rolnych, zasobów powierzchni użytków rolnych oraz popularności dzierżawy w 

Europie. Zestawienie materiału badawczego oparto na dostępnych zbiorach Eurostatu  

i literatury przedmiotu.  

Ziemia w rolnictwie jest najważniejszym środkiem produkcji i zarazem przedmiotem 

pracy. Stanowi obszar służący do prowadzenia gospodarstwa rolnego, na nim budowane są 

obiekty niezbędne do produkcji rolnej, a jednocześnie bezpośrednio i aktywnie uczestniczy  

w procesach uprawowych56. 

Rozważania na temat współczesnego rolnictwa rozpoczęto od przeglądu liczebności 

gospodarstw rolnych w krajach europejskich. W Tabeli 6. przedstawiono ich stan w latach 

2010, 2013 oraz w 2016 roku. Można zauważyć, że w ostatnim analizowanym okresie Rumunia 

jest krajem z największą liczbą gospodarstw rolnych na poziomie prawie 3,5 mln. Oczywiście 

są to gospodarstwa bardzo rozdrobnione. Krajem z najmniejszą liczbą gospodarstw, poniżej  

2 tysięcy, jest Luksemburg. Zebrany materiał pozwala określić, jaka była dynamika zmian 

liczby gospodarstw rolnych w krajach Unii Europejskiej w analizowanym sześcioletnim 

okresie. Zrobiono to, porównując stan gospodarstw z roku 2016 z rokiem 2010. Dodatkowo 

przedstawiono również zmiany w krótszym okresie, to znaczy porównano liczbę gospodarstw 

rolnych z roku 2013 z rokiem 2010. Wartości powyżej 100 świadczą o wzroście liczby 

gospodarstw w poszczególnych krajach, zaś poniżej 100 o ich spadku. Jednoznacznie widać 

trend spadkowy. Zaczynając analizę od dłuższego okresu (2016/2010), można zauważyć, że 

niemal we wszystkich krajach liczba gospodarstw zmniejsza się z każdym rokiem. Jedynie w 

dwóch przypadkach odnotowano wzrost liczby gospodarstw. Były to Czechy (wzrost o 16%)  

i Słowacja (5%). Największy spadek wystąpił w Bułgarii (o 45,3%) oraz Chorwacji (o 42,4%). 

Pozostałe kraje notują spadki na poziomie kilkunastu procent. W Polsce liczba gospodarstw w 

badanym okresie zmniejszyła się o około 100 tysięcy, czyli spadek wyniósł 6,4%. Wyniki 

dotyczące krótszego, trzyletniego okresu (2013/2010) pokazują w zasadzie zgodność z trendem 

dłuższym, sześcioletnim. Wyjątek stanowią jedynie dwa kraje. W Słowacji w latach 2010–2013 

liczba gospodarstw spadała, a od 2013 roku ten trend został odwrócony i liczba gospodarstw 

wyraźnie wzrosła, z 23,6 tysiąca do 25,7, czyli o niemal 2 tysiące. Podobnie było we Włoszech, 

z tą różnicą, że początkowy, dynamiczny spadek liczby gospodarstw rolnych (o 37,7%)  

 
56 S. Urban, Dzierżawa ziemi rolniczej w Polsce, „Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

im. Witelona w Legnicy” 2017, s. 25. 
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w trzech pierwszych latach analizowanego okresu (2010–2013 r.) został wyhamowany, by 

ostatecznie na koniec 2016 roku osiągnąć poziom 70,7% stanu z roku 2010. W pozostałych 

krajach spadek liczby gospodarstw odbywał się sukcesywnie. Proce ten jest zauważalny  

w latach 2010–2013 i był kontynuowany przez kolejne 3 lata do roku 2016. Ogólnie w całej 

Unii Europejskiej w 2010 roku było 12,2 mln gospodarstw rolnych. Przez 6 lat ich liczba spadła 

do 10,8 mln, czyli o 14,5%. 

 

Tabela 6.  

Liczba gospodarstw rolnych w krajach europejskich w latach 2010–2016 i dynamika jej zmian 

Kraj 

Lata Dynamika zmian 

2010 2013 2016 2013/2010 2016/2010 

tys. % 

Austria 150,2 140,4 132,5 93,5 88,2 

Belgia 42,9 37,8 36,9 88,1 86,1 

Bułgaria 370,5 254,4 202,7 68,7 54,7 

Chorwacja 233,3 157,4 134,5 67,5 57,6 

Cypr 38,9 35,4 34,9 91,0 89,9 

Czechy 22,9 26,3 26,5 114,8 116,1 

Dania 41,4 38,3 35,1 92,6 84,7 

Estonia 19,6 19,2 16,7 97,9 85,2 

Finlandia 63,9 54,4 49,7 85,2 77,8 

Francja 516,1 472,2 456,5 91,5 88,5 

Grecja 723,1 709,5 685,0 98,1 94,7 

Hiszpania 989,8 965,0 945,0 97,5 95,5 

Holandia 72,3 67,5 55,7 93,3 77,0 

Irlandia 139,9 139,6 137,6 99,8 98,3 

Litwa 199,9 171,8 150,3 85,9 75,2 

Luksemburg 2,2 2,1 2,0 94,5 89,5 

Łotwa 83,4 81,8 69,9 98,1 83,9 

Malta 12,5 9,4 9,2 74,7 73,5 

Niemcy 299,1 285,0 276,1 95,3 92,3 

Polska 1506,6 1429,0 1410,7 94,8 93,6 

Portugalia 305,3 264,4 259,0 86,6 84,8 

Rumunia 3859,0 3629,7 3422,0 94,1 88,7 

Słowacja 24,5 23,6 25,7 96,4 104,9 

Słowenia 74,7 72,4 69,9 97,0 93,6 

Szwecja 71,1 67,2 62,9 94,5 88,5 

Węgry 576,8 491,3 430,0 85,2 74,5 

Włochy 1620,9 1010,3 1145,7 62,3 70,7 

Zjednoczone 

Królestwo 
185,2 183,0 185,1 98,8 99,9 

Ogółem 12 246,0 10 838,4 10 799,8 88,5 85,5 

Źródło: opracowanie własne na podstawie 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ef_m_farmleg/default/table?lang=en. 

 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ef_m_farmleg/default/table?lang=en
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Rozkład liczby gospodarstw w krajach europejskich przedstawiono w Tabeli 7. 

Jednoznacznie z niej wynika, że największą liczbą gospodarstw rolnych charakteryzuje się 

Rumunia (32,7%). Jest to jedna trzecia wszystkich gospodarstw w zestawionych krajach 

europejskich. Zaraz po Rumunii znajduje się Polska (13,5%) z liczbą gospodarstw dwa i pół 

razy mniejszą (1,4 mln) niż Rumunia. Co dziesiąte gospodarstwo znajduje się we Włoszech. 

Te trzy kraje skupiają ponad połową wszystkich gospodarstw w Unii Europejskiej. Istotne 

miejsce w strukturze podmiotowej zajmują jeszcze Hiszpania (9%), Grecja (6,55%), Francja 

(4,4%) oraz Węgry (4,1%). Niemcy, jako duży kraj europejski, na tle wymienionych wcześniej 

państw posiadają stosunkowo niewiele podmiotów rolnych (2,6%). Suma liczby gospodarstw 

rolnych z pięciu ostatnich krajów w tym wykazie wynosi poniżej 1% gospodarstw na terenie 

Unii. 

Tabela 7. 

Liczba gospodarstw rolnych w krajach europejskich według stanu na 2016 r. 

Kraj 
Liczba gospodarstw Struktura Skumulowana struktura 

tys. % 

Rumunia 3 422,0 32,7 32,7 

Polska 1 410,7 13,5 46,2 

Włochy 1 145,7 10,9 57,1 

Hiszpania 945,0 9,0 66,1 

Grecja 685,0 6,5 72,7 

Francja 456,5 4,4 77,0 

Węgry 430,0 4,1 81,2 

Niemcy 276,1 2,6 83,8 

Portugalia 259,0 2,5 86,3 

Bułgaria 202,7 1,9 88,2 

Zjednoczone Królestwo 185,1 1,8 90,0 

Litwa 150,3 1,4 91,4 

Irlandia 137,6 1,3 92,7 

Chorwacja 134,5 1,3 94,0 

Austria 132,5 1,3 95,3 

Łotwa 69,9 0,7 95,9 

Słowenia 69,9 0,7 96,6 

Szwecja 62,9 0,6 97,2 

Holandia 55,7 0,5 97,7 

Finlandia 49,7 0,5 98,2 

Belgia 36,9 0,4 98,6 

Dania 35,1 0,3 98,9 

Cypr 34,9 0,3 99,2 

Czechy 26,5 0,3 99,5 

Słowacja 25 660 0,2 99,7 

Estonia 16 700 0,2 99,9 

Malta 9 210 0,1 100,0 

Luksemburg 1 970 0,0 100,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ef_m_farmleg/default/table?lang=en. 

 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ef_m_farmleg/default/table?lang=en
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Z analizy danych zawartych w Tabeli 8. wynika, że największą powierzchnię użytków 

rolnych posiada Francja (około 2,8 mln hektarów). Natomiast Malta z 11 tysiącami hektarów 

jest krajem o najmniejszych zasobach użytków rolnych. Oczywiście są to wielkości 

nieporównywalne w sposób bezpośredni, ponieważ są one następstwem wielkości obszarowej 

danego kraju. Kraje europejskie z reguły charakteryzują się powierzchnią przeznaczoną na cele 

rolnicze na poziomie kilku lub kilkunastu milionów hektarów. Ogólnie Unia Europejska 

posiadała około 176 mln ha użytków rolnych w roku 2010. Areał ten uległ niewielkiej zmianie 

przez 6 lat (ubyło 1,4%).  

Tabela 8.  

Powierzchnia użytków rolnych w krajach europejskich w latach 2010–2016 

Kraj 

Lata Dynamika zmian 

2010 2013 2016 2013/2010 2016/2010 

tys. ha % 

Austria 2 878,2 2 726,9 2 669,8 94,7 92,8 

Belgia 1 358,0 1 307,9 1 354,3 96,3 99,7 

Bułgaria 4 475,5 4 650,9 4 468,5 103,9 99,8 

Chorwacja 1 346,3 1 571,2 1 563,0 116,7 116,1 

Cypr 118,4 109,3 111,9 92,3 94,5 

Czechy 3 483,5 3 491,5 3 455,4 100,2 99,2 

Dania 2 646,9 2 619,3 2 614,6 99,0 98,8 

Estonia 940,9 957,5 995,1 101,8 105,8 

Finlandia 2 291,0 2 282,4 2 233,1 99,6 97,5 

Francja 27 837,3 27 739,4 27 814,2 99,6 99,9 

Grecja 5 177,5 4 856,8 4 553,8 93,8 88,0 

Hiszpania 23 752,7 23 300,2 23 229,8 98,1 97,8 

Holandia 1 872,4 1 847,6 1 796,3 98,7 95,9 

Irlandia 4 991,4 4 959,5 4 883,7 99,4 97,8 

Litwa 2 742,6 2 861,3 2 924,6 104,3 106,6 

Luksemburg 131,1 131,0 130,7 99,9 99,7 

Łotwa 1 796,3 1 877,7 1 930,9 104,5 107,5 

Malta 11,5 10,9 11,1 94,8 96,5 

Niemcy 16 704,0 16 699,6 16 715,3 100,0 100,1 

Polska 14 447,3 14 409,9 14 405,7 99,7 99,7 

Portugalia 3 668,2 3 641,6 3 641,7 99,3 99,3 

Rumunia 13 306,1 13 055,9 12 502,5 98,1 94,0 

Słowacja 1 895,5 1 901,6 1 889,8 100,3 99,7 

Słowenia 482,7 485,8 488,4 100,6 101,2 

Szwecja 3 066,3 3 035,9 3 012,6 99,0 98,2 

Węgry 4 686,3 4 656,5 4 670,6 99,4 99,7 

Włochy 12 856,1 12 098,9 12 598,2 94,1 98,0 

Zjednoczone Królestwo 16 881,7 17 327,0 16 673,3 102,6 98,8 

Ogółem 175 845,7 174 614,0 173 338,9 99,3 98,6 

Źródło: opracowanie własne na podstawie 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ef_m_farmleg/default/table?lang=en.  

 

Podobnie jak w liczbie gospodarstw, tak w strukturze agrarnej krajów europejskich 

również miały miejsce zmiany. Porównując wielkość zasobów ziemi rolniczej z roku 2016 do 

roku 2010, zauważamy, że największe zmiany w zakresie przyrostu użytków rolnych 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ef_m_farmleg/default/table?lang=en
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odnotowano w Chorwacji (o 16%), w Łotwie (o 7,5%), w Litwie (o 6,6%) i w Estonii (5,8%). 

Z drugiej strony jest również widoczne zmniejszenie powierzchni rolnej. Przykładem są: Grecja 

(ze spadkiem 12%), Austria (spadek o ponad 7%), Rumunia (o 6%) i Cypr (o 5,5%). Pozostałe 

kraje charakteryzują się większą stabilnością. Ewentualne zmiany mieszczą się z reguły w 

zakresie plus/minus 2%. Na przykład Polska w 2016 roku posiadała 14,4 miliona hektarów 

użytków rolnych i przez 6 lat obszar ten został pomniejszony jedynie o 0,3%. Analizując 

zmiany w powierzchni użytków rolnych w okresie przejściowym (2013/2010), należy 

zauważyć, że fluktuacje w stosunku do pełnego analizowanego okresu (2016/2010) są 

minimalne. Wskazać można jedynie kilka krajów, w których powierzchnia użytków rolnych 

została powiększona. Są to Bułgaria (z najwyższym zauważonym wzrostem 3,9%), Czechy 

(najmniejszy zauważony wzrost 0,2%), Słowacja i Zjednoczone Królestwo. Natomiast przez 

kolejne 3 lata, do roku 2016, również w tych krajach areał ziemi rolnej uległ zmniejszeniu  

do poziomu niższego niż w roku 2010. 

Tabela 9.  

Powierzchni i struktura użytków rolnych w krajach europejskich według stanu na 2016 r. 

Kraj 
Powierzchnia użytków rolnych Struktura Skumulowana struktura 

tys. ha % 

Francja 27 814,2 16,0 16,0 

Hiszpania 23 229,8 13,4 29,4 

Niemcy 16 715,3 9,6 39,1 

Zjednoczone Królestwo 16 673,3 9,6 48,7 

Polska 14 405,7 8,3 57,0 

Włochy 12 598,2 7,3 64,3 

Rumunia 12 502,5 7,2 71,5 

Irlandia 4 883,7 2,8 74,3 

Węgry 4 670,6 2,7 77,0 

Grecja 4 553,8 2,6 79,6 

Bułgaria 4 468,5 2,6 82,2 

Portugalia 3 641,7 2,1 84,3 

Czechy 3 455,4 2,0 86,3 

Szwecja 3 012,6 1,7 88,1 

Litwa 2 924,6 1,7 89,7 

Austria 2 669,8 1,5 91,3 

Dania 2 614,6 1,5 92,8 

Finlandia 2 233,1 1,3 94,1 

Łotwa 1 930,9 1,1 95,2 

Słowacja 1 889,8 1,1 96,3 

Holandia 1 796,3 1,0 97,3 

Chorwacja 1 563,0 0,9 98,2 

Belgia 1 354,3 0,8 99,0 

Estonia 995,1 0,6 99,6 

Słowenia 488,4 0,3 99,9 

Luksemburg 130,7 0,1 99,9 

Cypr 111,9 0,1 100,0 

Malta 11,1 0,0 100,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ef_m_farmleg/default/table?lang=en.  

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ef_m_farmleg/default/table?lang=en
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 Francja charakteryzuje się największym areałem użytków rolnych w Europie (Tabela 

9.). Jest to znaczący udział (16%) w strukturze krajów europejskich, a dokładnie wśród krajów 

Unii Europejskiej. Niewiele mniej od Francji użytków rolnych posiada Hiszpania (13,4%). 

Kolejnymi krajami z dość istotną powierzchnią użytków rolnych są Niemcy i w tamtym czasie 

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii (oba kraje 9,6%). W zestawieniu tym należy 

zauważyć również Polskę, która charakteryzuje się udziałem 8,3% w zasobach użytków 

rolnych Unii Europejskiej. Siedem krajów europejskich posada ograniczoną ilość użytków 

rolnych, każdy z nich w ogólnej strukturze poniżej 1%. Malta nawet poniżej 0,1%.  

Dzierżawa jest podstawową, obok własności, formą organizowania i prowadzenia 

gospodarstw rolnych. Rolnicy wykorzystują dzierżawę zarówno jako sposób powiększania 

istniejących, jak i tworzenia nowych gospodarstw, bez konieczności wydatkowania znacznych 

środków finansowych w celu nabycia ziemi na własność. Dzierżawa ziemi umożliwia 

uzupełnienie areału uprawnego gospodarstw rolnych i chociaż nie zmienia formy własności 

gruntów, daje możliwość gospodarowania nimi zgodnie z zasadami rynku. Dzięki dzierżawie 

dzierżawca uzyskuje swobodę podejmowania decyzji w zakresie prowadzonej działalności, a 

jednocześnie jest w pełni obciążony ryzykiem produkcyjnym. Instytucja ta, poza bezpośrednim 

zwiększeniem areału możliwego do zaangażowania w proces produkcyjny, ma również istotne 

znaczenie pośrednie. Przyczynia się bowiem nie tylko do wzrostu skali produkcji, ale także do 

poprawy efektywności wykorzystywanych pozostałych czynników produkcji, głównie 

środków trwałych oraz zasobów pracy. Co więcej, gospodarowanie gruntami w tej formie 

pozwala ulokować zasoby finansowe w innych niż ziemia środkach produkcji, co przyczynia 

się do zwiększenia efektywności ich wykorzystania. Dzierżawa stanowi istotny czynnik służący 

realizacji polityki rolnej państwa, w tym przede wszystkim kształtowania struktury agrarnej57.  

 Dzierżawa gruntów rolnych stała się podstawowym czynnikiem kształtującym 

strukturę obszarową, prowadzącym jednocześnie do zmniejszania się liczby gospodarstw, przy 

wzroście ich przeciętnej powierzchni58. Wiąże się to z postępującym procesem koncentracji 

ziemi i z potrzebą jej rolniczego użytkowania. Przedmiotem dzierżawy w rolnictwie jest 

głównie ziemia rolnicza, ale zdarza się również, chociaż stosunkowo rzadko, że dzierżawione 

są budynki, zakłady przetwórcze lub zwierzęta59. 

 
57 A. Majchrzak, Dzierżawa państwowych gruntów rolnych w polskim systemie prawnym, „Roczniki Ekonomiczne 

Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy”, Bydgoszcz 2012, s. 289–290. 
58 J. Mioduszewski, Znaczenie dzierżawy w zagospodarowaniu gruntów rolnych Skarbu Państwa, [w:] 

Instytucjonalne i strukturalne aspekty rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Księga poświęcona pamięci dr hab. 

Adama Sadowskiego Profesora Uniwersytetu w Białymstoku, red. R. Przygodzka, E. Gruszewska,  Białystok 2020, 

s. 202. 
59 S. Urban, Dzierżawa ziemi ..., s. 26. 
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Wzrost powierzchni gospodarstw jedynie incydentalnie powoduje konieczność 

ponoszenia dodatkowych kosztów inwestycyjnych w środki trwałe, co wynika z niepełnego 

wykorzystania dotychczasowego majątku60. Równie często nie w pełni wykorzystany jest 

potencjał pracy stanowiący zasób każdej rodziny rolniczej. Tym samym jest to czynnik 

motywujący do podjęcia dzierżawy. Dzierżawa stała się w niektórych krajach podstawowym 

sposobem zwiększania powierzchni gospodarstw, co pozwala zwiększyć skalę produkcji, a tym 

samym powiększyć uzyskiwane dochody61. 

Dzierżawa jest instytucją rozumianą jako umowa, na mocy której powstawało 

zobowiązanie jednej osoby względem drugiej do oddania rzeczy w zamian za czynsz wyrażony 

w pieniądzu lub formie innych świadczeń. Stronami umowy dzierżawy jest wydzierżawiający 

oraz dzierżawca. Stroną umowy może być, co do zasady, każda osoba fizyczna lub prawna,  

a także jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną. Nie ma również przeszkód, by 

dzierżawa nawiązana została przez spółki kapitałowe czy spółki osobowe. W tym ostatnim 

przypadku stronami umowy będą wspólnicy62.  

Dzierżawa gruntów rolnych polega na tym, że właściciel oddaje ziemię w użytkowanie 

innym podmiotom pod warunkiem opłacania czynszu dzierżawnego. Przez umowę dzierżawy 

wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków 

przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić 

wydzierżawiającemu umówiony czynsz. Dzierżawca powinien wykonywać swoje prawo 

zgodnie z wymaganiami prawidłowej gospodarki i nie może zmieniać przeznaczenia 

przedmiotu dzierżawy bez zgody wydzierżawiającego. Przedmiotem dzierżawy może być 

pojedyncza działka gruntu, jak również gospodarstwo rolne63. Coraz częściej zdarza się 

łączenie dzierżaw od kilku kontrahentów, co pozwala na znaczne powiększenie powierzchni 

produkcyjnej. 

Dzierżawa rolnicza pozwala na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rolnego bez 

konieczności ponoszenia kapitałochłonnych nakładów związanych z zakupem ziemi64. Jest to 

 
60 B. Tańska-Hus, Dzierżawa jako instrument mobilności ziemi w Polsce i Unii Europejskiej, „Zagadnienia 

Ekonomiki Rolnej” 2010, nr 1(322), s. 25–26. 
61 A. Majchrzak, Rola dzierżawy gruntów rolnych w kształtowaniu struktury agrarnej Polski na tle państw 

członkowskich Unii Europejskiej, „Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych” 2013, nr 2, s. 67. 
62 W. Grzywna, Dzierżawa ziemi – na czym to polega? https://www.money.pl/gospodarka/dzierzawa-ziemi-na-

czym-to-polega-6760956552039232a.html, 2022, (dostęp 12.10.2022 r.).  
63 H. Kryszk, K. Kurowska, Dzierżawa jako forma rozdysponowania gruntów rolnych z zasobu Skarbu Państwa 

w aspekcie nowych uregulowań prawnych, „Studia i Prace WNEiZ Uniwersytetu Szczecińskiego” Szczecin 

2016, nr 45(1), s. 386. 
64 A. Kurdyś-Kujawska, A. Oleńczuk-Paszel, Zmiany wysokości czynszu dzierżawnego a ryzyko w działalności 

gospodarstw rolnych w Polsce, „Journal of Agribusiness and Rural Development” 2013, nr 2(28), s. 151. 
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szczególnie istotne w ostatnich latach, kiedy zaobserwować można znaczny wzrost wartości 

nieruchomości rolnych.  

Zakres obrotu ziemią w formie dzierżawy zależy od sposobu uregulowania tej 

instytucji. Ustawodawca musi rozstrzygnąć, czyje – dzierżawcy czy wydzierżawiającego – 

prawne i ekonomiczne interesy będzie chronił w większym stopniu. W różnych krajach są różne 

regulacje dotyczące dzierżawy65. Ze względu na to, że dzierżawcy jedynie korzystają  

z powierzonych zasobów, ich pozycja w zakresie praw własności jest relatywnie słaba, 

zwłaszcza na płaszczyźnie majątkowej66. Zależy to jednak od zakresu regulacji prawnych 

przyznających dzierżawcom określony katalog uprawnień, które jednocześnie stanowią 

ograniczenie suwerenności właścicieli dzierżawionych gruntów. Choć dzierżawa nie przyznaje 

pełni uprawnień dysponowania ziemią, jednak przy odpowiednich regulacjach prawnych może 

być zbliżona do kompletnych uprawnień własnościowych67. 

W państwach Europy Zachodniej istotna rola dzierżawy gruntów rolnych znajduje 

wyraz w stworzeniu stabilnych podstaw prawnych funkcjonowania tej instytucji, które są 

często bardzo rozbudowane, oparte na wieloletniej tradycji i skupiają się na ochronie statusu 

dzierżawcy68. W większości państw ustawodawcy zachęcają do pisemnej formy umowy 

dzierżawy ziemi rolniczej. Z drugiej jednak strony niektóre państwa nie wymagają jakiejś 

szczególnej formy umowy dzierżawy, a brak formy pisemnej nie wiąże się z żadnymi sankcjami 

(szczególnie, kiedy dotyczy krótkiego okresu czasu).  

Umowa dzierżawy powinna zawierać dane obu stron, dokładnie określony przedmiot 

dzierżawy, termin obowiązywania umowy i termin oraz formę jej wypowiedzenia, termin 

uiszczania czynszu dzierżawnego oraz jego wysokość, a także informację o prawach i 

obowiązkach obu stron umowy. Oznacza to przede wszystkim zapisy dotyczące wprowadzania 

przez wydzierżawiającego rozmaitych ulepszeń (np. budynków gospodarczych) oraz tego, jak 

strony będą się z tego tytułu rozliczały69.  

Dzięki dzierżawie następuje oddzielenie prawa własności rzeczy od prawa jej 

użytkowania, a tym samym możliwe staje się gospodarowanie zasobem przez podmioty, które 

 
65 H. Kryszk, K. Kurowska, Dzierżawa jako forma...,  s. 388–389. 
66 A. Sadowski, Własność a użytkowanie gruntów rolnych. Zarys tendencji rozwojowych, Białystok 2009, s. 114. 
67 R. Marks-Bielska, Rynek ziemi rolniczej w Polsce – uwarunkowania i tendencje rozwoju, Olsztyn 2010, s. 33–

39. 
68 B. Tańska-Hus, Dzierżawa jako instrument mobilności ziemi w Polsce i Unii Europejskiej, „Zagadnienia 

Ekonomiki Rolnej” 2010, nr 1(322), s. 34–38. 
69 P. Zańko, Dzierżawa gruntów rolnych – co trzeba wiedzieć? https://i.pl/dzierzawa-gruntow-rolnych-co-trzeba-

wiedziec/ar/13224412?gclid=CjwKCAjwqJSaBhBUEiwAg5W9pySxlud3HcDXjRv1i6xoedD_lkJgWBD4rjNrN

4BGKfoczRgLt0yLwBoCfRIQAvD_BwE, 2018, (dostęp 12.10.2022 r.).  
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nie są jego właścicielami. Jednocześnie stosunek ten powoduje podział ryzyka produkcyjnego 

pomiędzy właściciela a użytkownika gruntu. 

Różnorodne typy dzierżawy w państwach Europy Zachodniej stwarzają przejrzyste 

relacje między stronami kontraktu. Właściciel, oddając grunt w dzierżawę danego rodzaju, 

określa swoje oczekiwania dotyczące sposobu wykorzystania gruntu przez dzierżawcę oraz 

swoją wolę w zakresie czasu trwania omawianego stosunku. Dzierżawca zaś, dzięki prawnym 

regulacjom poszczególnych typów zobowiązania, zapewniających mu ochronę 

gospodarowania, uzyskuje gwarancję prawidłowego wykonywania dzierżawy. Ma on 

możliwość racjonalnego podejmowania decyzji inwestycyjnych poprzez stosowanie względnie 

realnego rachunku ekonomicznego, dzięki czemu ograniczone zostaje ryzyko prowadzonej na 

dzierżawionym gruncie działalności. Do obowiązków dzierżawcy należy prowadzenie 

prawidłowej gospodarki rolnej na dzierżawionym gruncie rolnym, nienaruszającej substancji  

i rolniczego charakteru przedmiotu dzierżawy. Powinien on użytkować całą powierzchnię 

dzierżawionego gruntu rolnego, utrzymywać ją w odpowiedniej kulturze agrobiologicznej  

i agrotechnicznej oraz zapewnić jej maksymalne wykorzystanie produkcyjne70. 

Z drugiej strony, akty prawne nie mogą sprowadzać się tylko do zabezpieczenia 

interesów dzierżawcy w przepisach poświęconych dzierżawie gruntów rolnych. 

Ustawodawstwo powinno uwzględniać także interesy wydzierżawiającego. Właściciele ziemi 

są skłonni do jej wydzierżawienia z następujących przyczyn: choroba, podjęcie pracy poza 

gospodarstwem, zaawansowany wiek, brak następcy, brak maszyn rolniczych (wymagałoby to 

inwestycji), klęska żywiołowa71. Wydzierżawiający również powinien dostrzegać wymierne 

korzyści ekonomiczne z tytułu zawarcia umowy, co jest szczególnie istotne w przypadku 

dzierżawy prywatnych gruntów rolnych. Regulacje prawne w przypadku właściciela powinny 

dotyczyć gwarancji właściwego wykorzystania wydzierżawionych gruntów rolnych oraz 

zapewnienia skutecznej ściągalności wymagalnych należności. Stosunek prawny powstały w 

wyniku zawarcia umowy dzierżawy gruntów rolnych powinien być tak ukształtowany, by nie 

naruszać praw wynikających z własności72.  

Dzierżawa odgrywa istotną rolę w państwach Europy Zachodniej, a nawet staje się 

niekiedy dominującą formą gospodarowania ziemią rolniczą (Tabela 10.).  

  

 
70 A. Suchoń, W kwestii nowego modelu dzierżawy gruntów rolnych, „Przegląd Prawa Rolnego” 2008, nr 1(3), s. 

68–69. 
71 S. Urban, Dzierżawa ziemi ..., s. 28. 
72 A. Suchoń, W kwestii nowego modelu..., s. 60. 
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Tabela 10.  

Ziemia rolnicza w dzierżawie w państwach europejskich w 2010 r. 

Zasoby ziemi rolniczej będące 

przedmiotem dzierżawy 

Gospodarstwa rolne dzierżawiące 

grunty rolne 

Udział powierzchni ziemi 

dzierżawionej 

w gospodarstwach rolnych 

Kraj % Kraj % Kraj % 

Słowacja 88 Luksemburg 94 Słowacja 96 

Czechy 78 Malta 77 Bułgaria 89 

Malta 76 Belgia 76 Czechy 86 

Francja 75 Niemcy 74 Francja 85 

Belgia 66 Francja 65 Malta 81 

Bułgaria 65 Czechy 62 Belgia 74 

Niemcy 60 Finlandia 59 Niemcy 70 

Luksemburg 59 Austria 47 Cypr 66 

Estonia 53 Dania 47 Węgry 64 

Cypr 52 Holandia 47 Estonia 60 

Węgry 50 Szwecja 46 Litwa 58 

Litwa 46 Zjednoczone Królestwo 34 Szwecja 53 

Szwecja 43 Litwa 31 Grecja 51 

Finlandia 35 Irlandia 30 Luksemburg 50 

Grecja 35 Słowenia 29 Rumunia 45 

Hiszpania 32 Słowacja 27 Łotwa 43 

Austria 31 Estonia 24 Zjednoczone Królestwo 43 

Dania 31 Hiszpania 21 Holandia 40 

Łotwa 31 Bułgaria 20 Włochy 40 

Zjednoczone Królestwo 31 Grecja 20 Hiszpania 36 

Włochy 30 Łotwa 17 Finlandia 35 

Holandia 27 Polska 17 Słowenia 33 

Rumunia 27 Cypr 16 Austria 31 

Słowenia 27 Włochy 16 Polska 29 

Portugalia 22 Portugalia 11 Portugalia 28 

Polska 19 Węgry 4 Dania 27 

Irlandia 16 Rumunia 2 Irlandia 17 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Majchrzak, Rola dzierżawy gruntów rolnych w kształtowaniu 

struktury agrarnej Polski na tle państw członkowskich Unii Europejskiej, „Problemy Drobnych Gospodarstw 

Rolnych” 2013, nr 2, s. 63–82. 

 

Przykładem może być Słowacja (88%), Czechy (78%), Malta (76%) czy Francja (75%). 

Popularność dzierżaw w Polsce była mniejsza niż w większości prezentowanych państw 

europejskich. Przedmiotem dzierżawy w 2010 roku było jedynie 19% zasobów ziemi rolniczej, 

a dzierżawcami było zaledwie 17% gospodarstw rolnych, chociaż dzierżawiona ziemia 
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stanowiła w tych gospodarstwach udział na poziomie niemal 30% uprawianego areału. 

Zauważyć należy, w przypadku Luksemburga aż 94% rolników jest dzierżawcą gruntów 

rolnych. Wysokim wskaźnikiem w tym zakresie charakteryzują się jeszcze Malta (77%), Belgia 

(76%) i Niemcy (74%). Są też kraje, w których ta forma użytkowania ziemi rolnej jest 

rzadkością. Przykładem mogą być Węgry (4%) i Rumunia (2%). Innym ważnym wskaźnikiem 

opisującym popularność instytucji, jaką jest dzierżawa ziemi, jest udział dzierżawionego areału 

w ogólnej powierzchni gospodarstwa rolnego. Tutaj prym wiedzie Słowacja (96%), gdzie 

własność prywatna uprawianych gruntów jest incydentalna. Na kolejnych miejscach 

uplasowały się takie kraje, jak: Bułgaria (89%), Czechy (86%), Francja (85%) i Malta (81%). 

Są również kraje, jak np. Irlandia, gdzie ziemia dzierżawiona stanowi niewielki udział  

w zasobach gospodarstwa (17%). Dane statystyczne jednoznacznie wskazują na duże 

zróżnicowanie w zakresie stosowania dzierżawy w państwach europejskich, co jest rezultatem 

uwarunkowań historycznych i kulturowych, które kształtują również otoczenie ekonomiczne 

oraz prawne.  
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3. UWARUNKOWANIA WYKORZYSTANIA ZASOBÓW LUDZKICH  

W GOSPODARSTWACH ROLNYCH (IWONA CZAPLICKA-KOZŁOWSKA) 
 

3.1. GOSPODARSTWO RODZINNE  
 

Człowiek jest istotą społeczną i w zasadzie dąży do współdziałania z innymi ludźmi  

w celu zaspokojenia swoich potrzeb i osiągnięcia określonych korzyści. W tym celu albo 

tworzy wraz z innymi ludźmi organizację, w tym także przedsiębiorstwo, które nastawione jest 

na tworzenie określonych dóbr, albo wchodzi w związki partnerskie, w wymiarze prywatnym 

tworząc małżeństwo czy gospodarstwo rodzinne. Będąc członkiem organizacji, pełni w niej 

różne funkcje: może być właścicielem przedsiębiorstwa, może kierować przedsiębiorstwem 

sfery publicznej i prywatnej, a także być członkiem takiej organizacji, będąc jej wynajętym 

pracownikiem realizującym zadania zgodnie z oczekiwaniami właściciela czy zarządzającego 

organizacją. W odniesieniu do gospodarstw rolnych człowiek może być członkiem 

gospodarstwa rodzinnego i jednocześnie właścicielem czy współwłaścicielem gospodarstwa,  

a także wykonawcą czynności i prac związanych z realizacją zadań w tym gospodarstwie. Może 

też być właścicielem czy współwłaścicielem w ramach relacji małżeńskich, pełnić funkcję 

osoby zarządzającej i kierującej pracownikami zatrudnionymi na stałe lub sezonowo.  

W odniesieniu do gospodarstwa rolnego człowiek może być właścicielem określonych 

zasobów, na przykład ziemi i zabudowań gospodarczych czy sprzętu wykorzystywanego  

do prac w obrębie gospodarstwa. Może też zarządzać gospodarstwem rolnym składającym się 

z wynajętych powierzchni rolnych i budynków gospodarczych (najem lub dzierżawa) i też, 

będąc właścicielem części zasobów, zarządzać zasobami dzierżawionymi od osób prywatnych 

lub zasobów publicznych. 

Analizie w niniejszym opracowaniu poddano gospodarstwo rodzinne jako podstawowy 

podmiot w ekonomii oraz zatrudnienie pracowników według zasad określonych w nauce o 

zarządzaniu, szczególnie zarządzaniu zasobami ludzkimi. Analizę zawężono do gospodarstwa 

rodzinnego wykonującego funkcję gospodarstwa rolnego – bez względu na stosunek własności 

do zasobów tego gospodarstwa. Zatem podmiotem jest gospodarstwo, rolne a przedmiotem – 

zarządzanie tym gospodarstwem w obrębie zasobów ludzkich. 

Odwołując się do nauki o ekonomii, można wyodrębnić następujące rodzaje podmiotów 

gospodarczych: przedsiębiorstwo, gospodarstwo domowe i państwo. Współcześnie  

w działalności gospodarczej podstawowymi podmiotami życia gospodarczego  

są przedsiębiorstwa. Mogą one być podmiotem indywidualnym lub zbiorowym, prowadzącym 

działalność produkcyjną, handlową lub usługową w celach zarobkowych i na własny 
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rachunek73. Podmiot, zatem osobę lub zbiór osób prowadzących działalność gospodarczą, 

określa się mianem podmiotu gospodarczego i jest nim każda osoba fizyczna czy osoba prawna 

i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną wykonująca we własnym imieniu 

działalność gospodarczą. Wykonywanie takiej działalności wiąże się z posiadaniem pełnej 

zdolności do czynności prawnych74.  

Prowadzenie działalności gospodarczej w ramach gospodarstwa domowego możliwe jest 

w obrębie systemów zdecentralizowanych, nastawionych na podmiotowość obywateli, 

umożliwiających rozwój aktywności gospodarczej na najniższym szczeblu w strukturze 

państwa75. Nowoczesny i najbardziej efektywny model gospodarki rynkowej opiera się na 

własności prywatnej, która powinna obejmować podstawową część zasobów państwa. W 

obrębie takiego modelu istnieje podział na rynek dóbr i rynek zasobów, a decydującą rolę na 

tym rynku odgrywają gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa. W obrębie tak funkcjonującej 

gospodarki gospodarstwa domowe dysponują zasobami, które są przeznaczone do sprzedaży 

na rynku przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa zaś wykorzystują zróżnicowane zasoby do 

produkcji dóbr, które są sprzedawane gospodarstwom domowym76. Zagrożeniem dla sprawnie 

funkcjonujących gospodarstw domowych jest gospodarka scentralizowana. Pozbawia ona 

bowiem indywidualnej przedsiębiorczości i cech niezbędnych w kształtowaniu nowoczesnych 

rozwiązań, które są wynikiem wiedzy będącej w dyspozycji osób kierujących 

przedsiębiorstwem oraz osób w nim pracujących. Trzeba podkreślić, że gospodarka 

rynkowa stanowi specyficzną odmianę porządku gospodarczego, w którym występują 

elementy planowania i nakazów, mimo że jest przeciwieństwem porządku kolektywistycznego. 

Jednak podstawą funkcjonowania gospodarki rynkowej są podmioty gospodarcze, zatem 

gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa wyznaczające cele i sposoby ich realizacji  

i to właśnie one odgrywają zasadniczą rolę w jej kształtowaniu77. 

Należy jednak zaznaczyć, co ma szczególne znaczenie w odniesieniu do gospodarstw 

domowych, że w sytuacjach kryzysowych czy wszelkiego rodzaju zagrożeń gospodarka 

rynkowa uwzględnia ingerencję państwa w jej działanie. Podkreśla się jednak w nauce, że 

korzystanie z owej pomocy wymaga bacznej uwagi i stosowania reguł, które nie powinny 

odnosić się do ingerencji w ceny produktów wytwarzanych przez gospodarstwa domowe. 

Korzystanie z ingerencji państwa nie powinno naruszać podstawowych zasad funkcjonowania 

 
73 G. J. Kamińska, Osobliwość metodologiczna etyki biznesu, Warszawa 2016, s. 72. 
74 A. Hess, Promocja małej i średniej przedsiębiorczości w Unii Europejskiej, Kraków 2007, s. 72. 
75 J. Suchecka, Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej, Warszawa 2011, s. 28. 
76 M. Rekowski, Mikroekonomia, Poznań 2009, s. 35–37. 
77 M. Nasiłowski, System rynkowy. Podstawy mikro i makroekonomii, Warszawa 1996, s. 21. 
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gospodarstwa domowego także przedsiębiorstw, przede wszystkim zasad kształtujących 

podstawy gospodarki rynkowej78. 

Gospodarstwo rolne 

Tereny wiejskie i obszary położone wokół miast stały się po 1989 roku w Polsce 

przedmiotem zainteresowania osób dotychczas zamieszkujących w miastach. W okresie Polski 

Ludowej awans do miasta był uważany za sukces nie tylko zawodowy, ale też społeczny. 

Zainteresowanie zamieszkaniem na terenach wiejskich wzrosło wraz z pojawieniem się 

kryzysu ekonomicznego, w tym wywołanego pandemią i zakazem opuszczania domów przez 

duże grupy mieszkańców. Wiąże się ono z możliwościami pozyskiwania własnych, 

ekologicznych produktów żywieniowych oraz korzystaniem z przyrodniczego otoczenia.  

Trzeba jednak wskazać również na problemy związane z rozwojem obszarów wiejskich 

i w ogóle rolnictwa. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej nałożyło konieczność 

dostosowania rolnictwa do wymogów obowiązujących w krajach członkowskich. Jednocześnie 

zmiany w strukturze gospodarstw rolnych, związane z transformacją gospodarki, zmusiły 

rolników do przeobrażenia się i poszukiwania nowych wielofunkcyjnych form 

przedsiębiorczości wiejskiej. Rolnictwo jest działem gospodarki nastawionym na tworzenie 

środków konsumpcji, ale też środków produkcji, gdyż część produktów rolnictwa przeznacza 

się na potrzeby produkcyjne w samym rolnictwie i na potrzeby przemysłu przetwórczego. 

Wykorzystuje ono obszary rolne celem produkowania artykułów roślinnych i zwierzęcych79. 

Należy podkreślić, że rolnictwo jest działem gospodarki80, w którym dominuje własność 

prywatna indywidualna i drobnotowarowy sposób produkcji. Produkcja w gospodarstwach 

rolnych jest wynikiem skoordynowania pracy ludzkiej, związanej z dysponowaniem ziemią, 

oraz trwałych i obrotowych środków produkcji. W polskim prawie za gospodarstwo rolne 

uważa się obszar gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, 

stanowiący własność lub znajdujący się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo 

jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej81.  

W Polsce pomimo zawirowań ustrojowych, w odróżnieniu od rozwiązań funkcjonujących 

w innych państwach socjalistycznych, utrzymano gospodarstwa rolne w głównie opierające się 

na gospodarstwach rodzinnych. Nastąpiło połączenie gospodarstwa rodzinnego z jednostkami 

 
78 Społeczna gospodarka rynkowa. Idee i możliwości praktycznego wykorzystania w Polsce, red. E. Mączyńska, P. 

Pysz, Warszawa 2003, s. 66–69. 
79 M. Pietraszewski, Organizacja gospodarki w Polsce, Poznań 2000, s. 146. 
80 Por. A.J. Kozłowski, I.Z. Czaplicka-Kozłowska, Zarządzanie finansami w samorządzie terytorialnym. Wybrane 

zagadnienia, Piła 2011. 
81 L. Etel, Podatki i opłaty samorządowe. Komentarz Dom wydawniczy ABC 2003, s. 509. 
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produkcyjnymi o szczególnym znaczeniu, niemające odzwierciedlenia w żadnym innym 

państwie totalitarnym. Niezależnie bowiem od formacji historycznej, charakteru państwa, 

koncepcji gospodarczych, produkcja rolnicza generowana była przede wszystkim przez 

gospodarstwa rodzinne pomimo głębokich zawirowań politycznych i z tego punktu widzenia 

są one najtrwalszym ogniwem agrobiznesu82. Zgodnie z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej 

gospodarstwo rodzinne jest podstawą ustroju rolnego państwa83. W dyrektywie Europejskiej 

Wspólnoty Gospodarczej z 17 kwietnia 1972 r.84 oraz jej nowelizacjach wypracowany został 

wzorcowy model gospodarstwa rolnego, charakteryzujący się następującymi elementami: 

1) praca w rolnictwie powinna być dla prowadzącego gospodarstwo rolne głównym źródłem 

dochodu, a prowadzący gospodarstwo powinien posiadać kwalifikacje rolnicze, 

umożliwiające mu przeprowadzanie modernizacji gospodarstwa; 

2) prowadzący powinien zobowiązać się do prowadzenia uproszczonej księgowości;  

3) pomoc modernizacyjna dla rolnictwa kierowana jest do gospodarstw rolnych o rodzinnym 

charakterze, co pozwala na mocniejsze powiązanie przepisów pomocy modernizacyjnej  

z instytucją gospodarstwa rolnego.  

Gospodarstwa rolne w Polsce różnią się znacznie pod względem użytkowanego terenu. 

Szczególnie duża jest odmienność indywidualnych gospodarstw rolnych oraz gospodarstw 

należących do sektora publicznego85. Wśród gospodarstw rolnych mamy do czynienia  

z gospodarstwami rolnymi o powierzchni do 20 ha, w których podstawę działania stanowi 

zazwyczaj praca rolnika i jego rodziny, oraz gospodarstwa powyżej 20 ha sporadycznie 

zatrudniające osoby z zewnątrz. Drugą grupę stanowią duże gospodarstwa prywatne  

o powierzchni od 50 do 100 ha, typu mieszanego rodzinno-farmerskiego. Podstawą 

funkcjonowania takiego gospodarstwa jest praca rolnika i jego rodziny. Często też w tych 

gospodarstwach sezonowo zatrudnieni są pracownicy najemni. Najczęściej są to gospodarstwa 

specjalistyczne, wysokoprodukcyjne i rozwojowe, o dobrej kondycji ekonomicznej. Trzecią 

grupę stanowią gospodarstwa typowo farmerskie w rolnictwie indywidualnym, opierające się 

przede wszystkim na pracownikach najemnych. Wielkość takich gospodarstw sięga od kilkuset 

nawet do kilku tysięcy hektarów. Odrębną grupę stanowią gospodarstwa prowadzące swoją 

działalność na byłych zasobach PGR-owskich (Państwowych Gospodarstw Rolnych, następnie 

 
82 B.Wawrzyniak, B.Wojtasik, Kierunki zmian w zarządzaniu wielkoobszarowymi gospodarstwami rolnymi, 

Bydgoszcz 2002, s.119. 
83 Art. 23 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (na podstawie: Dz.U. z 1997 r. nr 78, 

poz. 483, z 2001 r. nr 28, poz. 319, z 2006 r. nr 200, poz. 1471, z 2009 r., nr 114, poz. 946.). 
84 Por. Trzecia Dyrektywa Komisji z dnia 27 kwietnia 1972 r. 
85 H. Godlewska, Polskie rolnictwo wobec integracji z UE, Warszawa 2002, s. 40. 
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dzierżawionych za pośrednictwem Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, 

przemianowanej na Agencję Nieruchomości Rolnych i obecnie stanowiących Zasób Własności 

Rolnej Skarbu Państwa).  

 Prowadzenie gospodarstw rolnych, z uwagi na ich znaczenie gospodarcze i społeczne, 

powinno być otoczone szczególną troską i opieką, gdyż stanowi swoiste dobro publiczne, 

wobec którego należy stosować reguły ekonomiki dóbr publicznych86. Wiąże się to z potrzebą 

rozwijania przedsiębiorczości, która powinna przyjmować różne formy i metody działania. 

Przede wszystkim powinna być nakierowana na nowoczesność bazującą na wysokiej wiedzy 

osób kierujących takim gospodarstwem87 oraz na pozyskiwanie z gospodarstwa rolnego 

produktów o najwyższej jakości. 

Zatrudnienie w przedsiębiorstwach 

W każdej organizacji nastawionej na tworzenie społecznie pożądanych dóbr 

najważniejszym podmiotem jest pracownik będący wykonawcą czynności na stanowisku 

pracy. Niezbędne w związku z tym jest takie zarządzanie przedsiębiorstwem, aby z jednej 

strony pracownicy mieli wysokie kwalifikacje i byli zmotywowani do realizacji zadań, a z 

drugiej, aby tworzone przez nich dobra znajdowały nabywców. Dlatego pracownik o wysokich 

kwalifikacjach jest najcenniejszym dobrem każdego przedsiębiorstwa. Jeżeli w ekonomii 

podstawowym podmiotem zainteresowania nauki jest gospodarstwo domowe jako podstawowa 

jednostka gospodarująca, to jej podstawowym celem jest zaspokojenie wspólnych i osobistych 

potrzeb jego członków oraz dostarczanie podstawowych dóbr i usług. Zaspokojenie tych dóbr 

zależy od fachowości personelu, który musi podlegać ustawicznemu wzmacnianiu i rozwijaniu 

poprzez ciągłe szkolenia. Personel wyposażony w odpowiedni zasób wiedzy jest niezbędny do 

efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dobrze wyszkoleni pracownicy umiejętnie 

dostosują się do nowych wymagań, a także zaakceptują zmiany zachodzące w firmie, które są 

konieczne, by utrzymać się na rynku.  

Odwołując się do podstawowych regulacji prawnych, można przyjąć, że pracującymi w 

gospodarce narodowej – w przedsiębiorstwach sektora prywatnego i publicznego oraz w 

jednostkach sfery budżetowej – są osoby wykonujące pracę za wynagrodzeniem, bez względu 

na czas i miejsce trwania tej pracy. Pracownikami we wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwach 

(zgodnie z definicją, że przedsiębiorstwem jest każda organizacja tworząca jakieś dobro) są: 

 
86 P. Jaworski, Wybrane problemy przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, Toruń 2002, s. 8–14. 
87 B. Wierzbicki, Przedsiębiorczość pozarolnicza a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, „Roczniki 

Naukowe Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu”, Zeszyt 4, Warszawa–Poznań–Zamość 2000, s. 38. 
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− osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy (umowa o pracę, powołanie, mianowanie 

lub wybór) lub stosunku służbowego, łącznie z sezonowymi i zatrudnionymi dorywczo 

oraz osoby zatrudnione za granicą na rzecz jednostek krajowych; 

− pracodawcy i pracujący na własny rachunek, w tym:  

a) właściciele, współwłaściciele i dzierżawcy gospodarstw indywidualnych w rolnictwie 

(łącznie z bezpłatnie pomagającymi członkami ich rodzin), tj. pracujący  

w gospodarstwach indywidualnych oraz indywidualni właściciele zwierząt 

gospodarskich nieposiadających użytków rolnych;  

b) właściciele i współwłaściciele (łącznie z bezpłatnie pomagającymi członkami ich 

rodzin; z wyłączeniem wspólników spółek, którzy nie pracują w spółce) podmiotów 

prowadzących działalność gospodarczą poza gospodarstwami indywidualnymi w 

rolnictwie;  

c) inne osoby pracujące na własny rachunek, np. osoby wykonujące wolne zawody (np. 

architekt, lekarz, adwokat);  

− osoby wykonujące pracę nakładczą;  

− agenci (łącznie z pomagającymi członkami ich rodzin oraz osobami zatrudnionymi przez 

agentów);  

− członkowie spółdzielni produkcji rolniczej (rolniczych spółdzielni produkcyjnych, innych 

spółdzielni zajmujących się produkcją rolną i spółdzielni kółek rolniczych);  

− duchowni pełniący obowiązki duszpasterskie88. 

Zarządzanie własnością i pracą w gospodarstwach rolnych – historia i czasy współczesne 

Kwestie własności ziemi, zatrudnienia w gospodarstwach rolnych przekładały się w całej 

historii na podmiotowość człowieka. W polskiej tradycji własność ziemi różnicowała 

społeczeństwo wiejskie na przełomie pierwszego i drugiego tysiąclecia na chłopów 

pańszczyźnianych i feudałów. Początki XV wieku to rozwój gospodarki folwarczno-

pańszczyźnianej. Charakteryzował się ten okres funkcjonowaniem folwarków w dobrach 

kościelnych i klasztornych, następnie szlacheckich, magnackich oraz królewskich89. Przemiany 

związane z likwidacją pańszczyzny i następnie trudności kredytowe i spadek cen produktów 

rolnych miały niekorzystny wpływ na rozwój folwarków i własności szlacheckiej. W drugiej 

połowie XIX wieku następuje wyraźne zmniejszenie zasobów folwarcznych, a w okresie  

 
88 GUS, Departament Pracy i Warunków Życia, Zasady metodyczne statystyki rynku pracy i wynagrodzeń, 

Warszawa GUS 2008, s. 23–24. 
89 B. Kierżencew, Zniewolona Rosja. Historia poddaństwa. Poznań 2021. 
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II Rzeczypospolitej areał folwarków zmniejszyły liczne reformy rolne90. W Polsce Ludowej 

likwidacja gospodarki folwarcznej nastąpiła w wyniku dekretu Polskiego Komitetu 

Wyzwolenia Narodowego z 6 września 1944 o reformie rolnej91. W jej wyniku ziemia została 

częściowo podzielona między chłopów, a pozostałe zasoby przejął Skarb Państwa92. Przemiany 

ustrojowe w Polsce w dwóch ostatnich dziesięcioleciach XX wieku oraz obecnie zmieniły nie 

tylko strukturę gospodarstw rolnych pod względem ich własności, ale też odnoszący się do tego 

obszaru rynek pracy.  

Współczesne gospodarstwo rolne w Polsce jest podmiotem produkcyjnym posiadającym 

określony zasób ziemi, pracy i kapitału, funkcjonującym w określonych warunkach 

przyrodniczych i ekonomicznych93. Permanentne zmiany na rynku pracy i rynku towarowym 

sprawiają, że przetrwanie w otoczeniu bardzo często niesprzyjającym zdrowym zasadom 

konkurencji możliwe jest tylko wraz z dynamicznym rozwojem odpowiadającym wymogom 

rynku i wymogom konsumenckim odnoszących się do produktów. To sprawia, że możliwości 

rozwoju gospodarstwa rolnego uwarunkowane są wieloma czynnikami, które najogólniej 

można sklasyfikować w dwóch kategoriach jako: egzogenne – a zatem takie, na które producent 

rolny nie ma wpływu, oraz endogenne – zależne od producenta rolnego, zatem od danego 

podmiotu94. Gospodarstwa rolne w coraz mniejszym stopniu są niezależnym podmiotem na 

rynku producentów towarów przede wszystkim z obszaru żywnościowego. Wielu autorów95 

wskazuje na to, że główne impulsy rozwoju są „wtłaczane” do rolnictwa z zewnątrz, ponieważ 

moc technologiczna przekładająca się na rozwój jest zbyt słaba, aby uruchomić proces 

wzrostowy i utrzymać gospodarstwo w stanie dynamicznej równowagi. Oddziaływanie  

z zewnątrz na gospodarstwo rolne jest bardzo złożone i wynika nie tylko z rozbudowanej 

konkurencji przez funkcjonujące na rynku żywnościowym podmioty (bardzo często 

przedsiębiorstwa produkujące konkurencyjne wytwory), ale też jest wywoływane ingerencją i 

prowadzoną przez państwo polityką96.  

  

 
90 Por. praca zbiorowa Historia gospodarcza Polski XIX i XX wieku, Warszawa 1978. 
91 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy 

rolnej (Dz.U. z 1944 r. nr 7 poz. 17). 
92 Dzieje Polski. Kalendarium, red. A. Chwalba, Kraków 2000, s. 718–719. 
93 A. Kurdyś-Kujawska, Empiryczna weryfikacja czynników warunkujących rozwój gospodarstw rolnych, „Journal 

of Agribusiness and Rural Development”  2013, 2(28), s. 143–150.  
94 A. Bezat-Jarzędowska, W. Rembisz, Endo- i egzogenne źródła wzrostu gospodarczego w rolnictwie – zarys 

problemu, „Roczniki Naukowe SERiA” 2010, XVII (6), s.19–24. 
95 A. Woś, W poszukiwaniu modelu rozwoju polskiego rolnictwa, Warszawa 2004. 
96 K. Babuchowska, R. Marks-Bielska, Realizacja działania PROW 2007–2013. Modernizacja gospodarstw 

rolnych w województwie lubelskim, „Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego” 

2011, 11(4), s. 7–16. 
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Pracownicy w gospodarstwach rolnych 

Analizując funkcjonowanie gospodarstw rolnych, trzeba wyróżnić czynniki wewnętrzne 

i zewnętrzne wpływające na osiągnięcie sukcesu na rynku produktów rolnych. Wśród licznych 

czynników wewnętrznych można wymienić zasoby ilościowe, takie jak zasoby naturalne, 

kapitałowe i ludzkie. Natomiast w wymiarze jakościowym można wskazać przede wszystkim 

na zasoby ludzkie (głównie wiek, wykształcenie, postawa) oraz technologię czy strukturę 

produkcji97. Panuje przekonanie, że to właśnie czynniki występujące wewnątrz gospodarstwa  

i związane z osobą zarządzającą tym gospodarstwem mają większy wpływ na efektywność 

wytwarzania i powodzenie gospodarstw na rynku98. To właśnie niewłaściwe wykorzystywanie 

podstawowych zasobów będących w dyspozycji gospodarstwa, takich jak człowiek i przede 

wszystkim jego wiedza, doświadczenie, umiejętności, ambicje, przekonania i predyspozycje, 

decydują o powodzeniu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego.99 Duża samodzielność z jednej 

strony może wpływać na sukces w zarządzaniu gospodarstwem, ale z drugiej100 niewłaściwe 

podejście rolnika do procesu zarządzania gospodarstwem oraz brak umiejętności poprawnej 

analizy sytuacji rynkowej mogą zaprzepaścić osiągnięcie celów. Brak wiedzy o czynnikach od 

wewnątrz wpływających na funkcjonowanie gospodarstwa i mających znaczenie w otoczeniu 

gospodarstwa mogą zdecydować o porażce i być podstawową barierą rozwoju101. 

Obecnie kapitał ludzki jest postrzegany jako pierwszoplanowy element kreowania 

procesów rozwojowych w gospodarce. Trzeba podkreślić, że wykształcenie ludności, wiedza 

odgrywają coraz większą rolę zarówno na płaszczyźnie ogólnych przemian w rolnictwie oraz 

na obszarach wiejskich, jak i w sytuacji społeczno-ekonomicznej poszczególnych osób, 

zwłaszcza w aspekcie ich pozycji na rynku pracy oraz osiąganych efektów z aktywności 

zawodowej102. Przekłada się to, w ukształtowanych obecnie warunkach i zasadach 

funkcjonowania gospodarki, na konieczność podnoszenia kwalifikacji czy umiejętności oraz 

 
97 K. Babuchowska, Kapitał ludzki i jego znaczenie w rozwoju gospodarstw mleczarskich na obszarze wschodniej 

Polski – wyniki badań empirycznych, „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i 

Agrobiznesu” 2017, tom IX, zeszyt 5, s. 9; A. Kurdyś-Kujawska, Empiryczna weryfikacja czynników 

warunkujących rozwój gospodarstw rolnych, „Journal of Agribusiness and Rural Development” 2004, 2(28), s. 

143–150. 
98 Por. W. Rembisz, Endogenne i egzogenne warunki wzrostu dochodów producentów rolnych, „Zagadnienia 

Ekonomiki Rolnej” 2006, nr 4, s. 24–43; B. Gołębiewska, Zróżnicowanie wykorzystania zasobów produkcyjnych 

w rolnictwie krajów UE, „Roczniki Naukowe” 2008, SERiA X (1), s. 91–96. 
99 M. Kozera, Zasoby kapitału ludzkiego i intelektualnego gospodarstw rolnych – aspekt teoretyczny oraz wybrane 

implikacje praktyczne, „Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki 

Żywnościowej” 2008, 84, s. 5–12. 
100 P. Sulewski, Bariery i możliwości rozwoju gospodarstw rolnych w opiniach ich właścicieli. „Zeszyty Naukowe 

SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej” 2008, 67, s. 67–77.  
101 K. Babuchowska, Kapitał ludzki..., s. 9. 
102 D.I. Checchi, C. Lucifora, Education, Training and Labour Market Outcomes in Europe, Palgrave Macmillan 

2004, s. 12–13. 
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inwestowanie w wykształcenie103. Podejmując kwestię wykształcenia i tym samym kwalifikacji 

ludności wiejskiej zajmującej się zawodowo pracą w gospodarstwie rolnym, trzeba problem ten 

postrzegać w jego złożoności. Praca w gospodarstwie rolnym charakteryzuje się złożonością 

czynności, które muszą być wykonane, a które w odniesieniu do innych obszarów zatrudnienia 

często występują jako odrębne zawody. Praca rolnika odnosi się nie tylko do wymiaru 

technicznego związanego z wykonywaniem określonych czynności w procesie wytwarzania, 

ale też do wymiaru przyrodniczego, społecznego czy ekonomicznego wymagającego wiedzy 

właśnie z tych dziedzin. Wieś i jej otoczenie, ale przede wszystkim zarządzanie podmiotem 

gospodarczym, jakim jest gospodarstwo rolne, wymagają także wiedzy z zakresu stosunków 

społecznych, politycznych, wiedzy o przepisach prawnych i o sposobach działania władzy oraz 

podmiotów zajmujących się zaopatrzeniem i skupem. Osoba zarządzająca gospodarstwem 

rolnym, najczęściej jest to rolnik, aby odnieść sukces w zarządzaniu swoim gospodarstwem, 

musi nie tylko poznać obszary wpływające na funkcjonowanie gospodarstwa, ale też często 

uczestniczyć aktywnie w życiu społecznym. Dlatego wiedza polityczna, administracyjno-

społeczna odnosząca się do przemian w obszarach wpływających na funkcjonowanie 

gospodarstwa rodzinnego, a w tym przypadku gospodarstwa rolnego, ma decydujące znaczenie 

w dostosowywaniu działalności do zmieniających się uwarunkowań104. 

3.2. ZATRUDNIENIE W SEKTORZE ROLNYM  

W sektorze polskiej gospodarki rolnictwo jest ważnym działem, ponieważ odgrywa 

szczególną rolę w rozwoju społecznym i gospodarczym obszarów wiejskich. To jeden z 

najstarszych i podstawowych działów105 gospodarczej działalności człowieka. Jego 

nadrzędnym zadaniem jest dostarczenie produktów żywnościowych w wyniku celowej uprawy 

roślin i hodowli zwierząt. Prócz żywności, rolnictwo dostarcza też wielu surowców dla 

przemysłu, kształtuje środowisko przyrodnicze i krajobraz, a także tworzy miejsca pracy106. 

Podobnie jak zasoby gospodarcze przedsiębiorstw107 również ich ilość, wartość i przydatność 

mają wpływ na sukces gospodarstwa rolnego. Dlatego też te wszystkie materialne  

i niematerialne zasoby tworzące składowe procesu produkcji są niezbędne do wytwarzania dóbr 

 
103 B. Karwat-Woźniak, Zasoby pracy w polskim rolnictwie indywidualnym i ich wykorzystanie, „Roczniki 

Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich” 2015, 102(1), s. 73. 
104 Kapitał ludzki w procesach przemian strukturalnych wsi i rolnictwa, red. A. Wrzochalska, Warszawa 2014, s. 

33. 
105 A. J. Kozłowski, I.Z. Czaplicka-Kozłowska, Zarządzanie finansami w samorządzie terytorialnym. Wybrane 

zagadnienia, Piła 2011, s. 70. 
106 M. Rutkowska-Podołowska, Ł. Popławski, Rolnictwo a zielone miejsca pracy, „Studia i Prace WNEiZ 

US” 2016, 44, s. 201–208. 
107 D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Mikroekonomia, Warszawa 2003. 
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rynkowych, a ich właściwe powiązanie i wykorzystanie pozwala na zrealizowanie założonych 

przez podmiot celów. Zasoby gospodarstwa rolniczego, podobnie jak zasoby każdej organizacji 

nastawionej na sprzedaż swoich produktów, dzielą się na cztery podstawowe grupy, z których 

najistotniejsze z punktu widzenia gospodarowania są zasoby ludzkie. Obok nich należy 

wskazać zasoby pieniężne (finansowe), rzeczowe oraz informacyjne108. Zasoby ludzkie należy 

rozumieć szeroko, to nie tylko bowiem praca fizyczna osób zatrudnionych w gospodarstwie, 

ale przede wszystkim umiejętności i wiedza. Zasoby ludzkie to także zdolność do sprawnego 

łączenia innych zasobów i uzyskiwania założonych efektów ekonomicznych. Korzystając  

z zasobów pieniężnych109, osoba zarządzająca wykorzystuje finanse110 do uruchomienia 

zasobów rzeczowych – surowców, półproduktów, pomieszczeń itd. Jednak skuteczne 

zarządzanie zasobami pozostającymi w dyspozycji gospodarstwa rolnego wymaga 

wykorzystania informacji odnoszących się do rynku, konsumentów, gospodarki, ale też 

technologii i przedsiębiorczości111. Przemiany ustrojowe w Polsce w ostatnim dziesięcioleciu 

ubiegłego wieku wpłynęły na strukturę i wielkość gospodarstw rolnych. Jednak nadal, mimo 

tych przemian, utrzymuje się duże rozdrobnienie obszarowe112 związane ze znaczną liczbą 

gospodarstw rolnych i ludności związanej z tym sektorem gospodarki. Należy jednak 

zauważyć, że jeżeli maleje liczba osób zarządzających gospodarstwami rolnymi, zatem 

prowadzących i utrzymujących się z pracy w rolnictwie, to jednocześnie zwiększa się liczba 

osób mieszkających na obszarach wiejskich. Zmiany te w obrębie wyróżnionych grup 

społeczności wiejskiej stanowią jeden z elementów postępującej dezagraryzacji polskiej wsi 

charakteryzującej się zmniejszaniem znaczenia ekonomicznego rolnictwa i produkcji rolnej w 

gospodarce narodowej. Wpływa to na zmniejszanie znaczenia rolnictwa jako miejsca 

zatrudnienia i źródła pozyskiwania dochodów przez mieszkańców wsi113. 

Odwołując się do Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 roku114, można zauważyć, że do 

grona pracujących w swoim gospodarstwie rolnym zalicza się osoby pracujące wyłącznie lub 

głównie: 

 
108 R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami,  Warszawa 2004. 
109 A. J. Kozłowski, Kwalifikacje radnych a zarządzanie zasobami gminy. Identyfikacja – Diagnoza – Kierunki 

zmian, Olsztyn 2012, s. 108. 
110 A.J. Kozłowski, I.Z. Czaplicka-Kozłowska, Transparentność zarządzania finansami lokalnymi. 

Uwarunkowania wdrożenia planu dochodów i wydatków w układzie zadaniowym, Kraków 2014, s. 45. 
111 M. Kozera, Zasoby kapitału ludzkiego i intelektualnego gospodarstw rolnych – aspekt teoretyczny oraz wybrane 

implikacje praktyczne, „Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki 

Żywnościowej” 2010, nr 84, s. 5–12. 
112 A. Sikorska, Przemiany w strukturze agrarnej indywidualnych gospodarstw rolnych,Warszawa 2013, s. 39. 
113 P. I. Chmieliński, A. Otłowska, Źródła utrzymania niechłopskich rodzin wiejskich. Warszawa 2009, s. 9. 
114 Powszechny Spis Rolny 2010, GUS Warszawa 2012, s. 13. 

http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-issn-2081-6979
http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-issn-2081-6979
http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-07c4f962-312b-3608-8d78-2e7c5216ecf0
http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-a2a32813-41ba-3d39-8a5c-ab8cd6c3e4a3
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− w indywidualnych gospodarstwach rolnych powyżej 1 ha, z wyłączeniem gospodarstw 

indywidualnych produkujących wyłącznie na potrzeby własne;  

− w gospodarstwach rolnych do 1 ha użytków rolnych włącznie, z wyłączeniem 

produkujących wyłącznie lub głównie na potrzeby własne; 

− właścicieli zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem produkujących wyłącznie lub głównie 

na potrzeby własne.  

Praca i prowadzenie własnego gospodarstwa rolnego w polskiej tradycji, szczególnie 

wynikającej z procesu likwidacji własności prywatnej w okresie PRL-u, uznawane były za 

przejaw podmiotowości i wolności obywatelskiej. Za pracę w swoim gospodarstwie rolnym 

uważano – i nadal uważa się – wykonywanie prac bezpośrednio związanych z produkcją 

rolniczą (roślinną i zwierzęcą) oraz prace ogólne, związane z prowadzeniem gospodarstwa. 

Trzeba podkreślić, że rodzinne gospodarstwo rolne jest specyficznym warsztatem pracy, gdyż 

funkcjonuje głównie w oparciu o pracę osób z nim związanych115. Obserwuje się wprawdzie 

narastającą sezonowość pracy w gospodarstwie rolnym, wpływającą na zakres i konieczność 

angażowania się w działalność produkcyjną, to nie zmienia to – mimo podejmowania pracy  

w innych obszarach gospodarki – związku z własnym gospodarstwem rolnym. Zmniejszenie 

wymaganego czasu pracy w małym gospodarstwie rolnym sprawia, że osoby te podejmują 

dodatkowe zatrudnienie poza rolnictwem. To sprawia, że ludność związana z rolnictwem 

cechuje się relatywnie wysoką aktywnością zawodową116 i znaczącym zakresem 

dwuzawodowości117. Jak wskazują obserwacje i prowadzone badania, aktywność zawodowa 

ludności rolniczej jest relatywnie wysoka na tle innych grup zawodowych, ponieważ okres 

pracy w rolnictwie często trwa dłużej niż ogólnie przyjęty wiek produkcyjny. Aktywność tę 

determinują czynniki demograficzne, społeczne i ekonomiczne, zwłaszcza odnoszące się do 

wieku, płci, wykształcenia, cech gospodarstwa rolnego oraz miejsca zamieszkania118. 

Odnosząc się do aktywności zawodowej mieszkańców terenów wiejskich i szczególnie 

osób stanowiących gospodarstwa rolne, trzeba podkreślić, że bezrobocie jawne bądź 

rejestrowane wśród tych osób jest relatywnie niewielkie. Na sytuację tę wpływa wiele 

czynników, wśród których należy wskazać przede wszystkim obowiązujące rozwiązania 

prawne i rodzinny charakter organizacji pracy w działalności rolniczej. Praca w obrębie 

 
115 F. Tomczak, Gospodarstwo rodzinne, [w:] Encyklopedia agrobiznesu 1998, s. 340. 
116 J.S. Zegar, Źródła utrzymania rodzin związanych z rolnictwem, Warszawa 2006, s. 73–74. 
117 P. Chmieliński, Ludność wiejska na rynku pracy – zarobkowanie, bezrobocie, przedsiębiorczość i praca za 

granicą w latach 2005–2011,  Warszawa 2013, s. 20. 
118 A. Marcysiak, Czynniki kształtujące aktywność ekonomiczną ludności w gospodarstwach indywidualnych, 

Bydgoszcz 2005, s. 445. 
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gospodarstwa rolnego zazwyczaj charakteryzowała się dużą aktywnością wszystkich  

jej członków. Uwarunkowania historyczne ukształtowały w polskiej tradycji gospodarstwo 

rolne, w którym każdy miał określone zadania, począwszy od gospodarza i gospodyni, poprzez 

dzieci, skończywszy na dziadkach. Bez względu na wiek gospodarstwo rolne nakładało na 

wszystkich członków rodziny określone obowiązki. To ukształtowało aktywność tej grupy 

społecznej i aktywność ta obserwowana jest także współcześnie, mimo wyraźnego ograniczenia 

czasu niezbędnego do wykonania przypisanych do poszczególnych członków rodziny prac. 

Analizując zachodzące w rolnictwie przemiany, autorzy niejednokrotnie wskazują  

na negatywne skutki tak ukształtowanej kultury pracy w gospodarstwach rolnych119. Nadmiar 

osób wynikający z wyraźnego zmniejszenia się prac w obrębie gospodarstwa nie przekłada się 

często na unowocześnienie produkcji, ale raczej na trwanie przy tradycyjnych technologiach 

produkcji rolnej. Trzeba bowiem zaznaczyć, że brak rąk do pracy w gospodarstwie rolnym 

wymusza wdrożenie nowoczesnych technologii i sprzętu zastępujących pracę fizyczną osób 

tworzących to gospodarstwo rolne.  

Analizując strukturę ludności zamieszkującej obszary wiejskie, w tym przede wszystkim 

z obszaru zawodów związanych z pracą w gospodarstwie rolnym, można wskazać na nadmiar 

siły roboczej, którego rozmiary obrazuje między innymi skala bezrobocia utajonego. Jednak z 

uwagi na sezonowość pracy w rolnictwie stałe niedobory siły roboczej w indywidualnych 

gospodarstwach rolnych są zjawiskiem incydentalnym120. Dlatego można mówić przede 

wszystkim o dużym udziale rolnictwa w strukturze zatrudnienia i niekorzystnym stosunku 

liczby osób przypadających na określoną powierzchnię gospodarstwa czy jej funkcje, bowiem 

inaczej należy traktować zatrudnienie w gospodarstwie zajmującym się produkcją zbóż,  

a inaczej warzyw czy zwierząt. Wprawdzie w ostatnich latach – z uwagi na zmniejszanie się 

rozdrobnionych gospodarstw rolnych i spadek wysokiego zatrudnienia w polskim rolnictwie – 

zmniejsza się ukryte bezrobocie, to nadal ten problem można traktować jako aktualny. Jak 

wskazują badania, można mówić o zmniejszającej się roli rolnictwa w produktywnym 

angażowaniu pracy ludzkiej oraz dostarczaniu z niego dochodów121. Można w związku z tym 

dostrzec zanikającą samowystarczalność wiejskiego gospodarstwa domowego w zakresie 

produkcji żywności na własne potrzeby czy relatywne zmniejszenie zatrudnienia w rolnictwie 

w porównaniu do innych sektorów gospodarki. Obserwuje się też zmniejszenie wartości 

 
119 A. Woś, Rolnictwo polskie 1945–2000. Porównawcza analiza systemowa, Warszawa 2000, s. 56–59. 
120 B. Karwat-Woźniak, Zasoby pracy w polskim rolnictwie indywidualnym i ich wykorzystanie, „Roczniki 

Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich” 2015, nr 102(1), s. 11. 
121 J.S. Zegar, Refleksja nad ewolucją wsi, „Wieś i Rolnictwo” 2008, nr 140, s. 37–43. 
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produkcji rolnej w przeliczeniu na jednego mieszkańca w stosunku do innych sektorów 

gospodarki i kurczącą się populację rolników zamieszkujących obszary wiejskie. 

Specyfika funkcjonowania gospodarstwa rolnego jako podmiotu w całej gospodarce 

narodowej oraz podstawowego podmiotu w nauce ekonomii wynika z jego odmienności  

w stosunku do przedsiębiorstwa najczęściej opisywanego w nauce. Otóż w rolnictwie mamy do 

czynienia z produktami czy usługami świadczonymi na rzecz gospodarstwa domowego 

związanego z gospodarstwem rolnym, podczas gdy zatrudnienie w przemyśle nie jest związane 

z takimi pozarynkowymi działaniami, całość wytworzonych produktów przez przedsiębiorstwo 

pozarolnicze zazwyczaj jest bowiem sprzedawana albo wykorzystywana w procesie 

inwestycyjnym. W innym wymiarze należy też postrzegać konkurencyjność typowego 

przedsiębiorstwa i gospodarstwa rolnego. Ważnym czynnikiem ograniczającym tempo 

proefektywnościowych zmian w rolnictwie jest duża liczba pracujących w tym sektorze,  

co sprawia, że zazwyczaj nie ulega znaczącej poprawie wyposażenie gospodarstw rolnych  

w ziemię i kapitał, co z kolei nie sprzyja wzrostowi wydajności pracy122. Sytuację zatrudnienia 

w rolnictwie w początkowym okresie transformacji ustrojowej w Polsce pogłębiło 

zahamowanie migracji ludności do miast. Obecnie obserwuje się z jednej strony migrację 

ludności z terenów miejskich na wieś, co jest wynikiem między innymi przemian w sposobie 

wykonywania pracy (np. praca zdalna pozwala na wykonywanie zadań poza miejscem 

zatrudnienia, którym najczęściej było miasto) oraz możliwością swobodnego dojazdu  

do miejsca zatrudnienia (głównie z powody rozwoju komunikacji publicznej i też modernizacji 

sieci dróg umożliwiających szybkie przemieszczanie się nawet z odległych miejscowości),  

a z drugiej strony – migrację osób z gospodarstw rolniczych do miast, z uwagi na przeludnienie 

w tych gospodarstwach, ich często niewielką powierzchnię oraz malejące potrzeby związane  

z wykonywaniem pracy w tych gospodarstwach. 

Z uwagi na to, że rolnictwo stanowi zmniejszające się źródło utrzymania, co wynika  

z przyczyn ekonomicznych oraz społeczno-kulturowych, osoby z gospodarstw rolnych 

poszukują innych możliwości nie tylko zatrudnienia, ale też uzyskiwania wyższych dochodów. 

Rynek pracy zdecydowanie obniżył dochody rolników w porównaniu do innych grup 

zawodowych, dlatego wiele osób z gospodarstw rolnych zmuszonych jest do podejmowania 

pracy zarobkowej poza gospodarstwem lub prowadzenia działalności pozarolniczej na bazie 

gospodarstwa rolnego (np. agroturystyka, przetwórstwo rolno-spożywcze, rzemiosło, handel). 

 
122 A. Baer-Nawrocka, W. Poczta, Przemiany w rolnictwie. Polska wieś 2014, Raport o stanie wsi 2014, s. 92; B. 

Karwat-Woźniak, Zasoby pracy w polskim rolnictwie indywidualnym i ich wykorzystanie, „Roczniki Naukowe 

Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich” 2015, nr 102(1), s. 70. 
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Dla znacznego odsetka gospodarstw domowych w rolnictwie podstawowym dochodem są 

emerytury i renty, zwłaszcza w przypadku gospodarstw małoobszarowych. Gospodarstwo 

domowe coraz bardziej oddziela się od gospodarstwa rolnego – także z przyczyn kulturowych 

i swobody wyboru profesji przez domowników123. To powoduje, że zasoby kapitału ludzkiego 

są alokowane w cztery obszary, mianowicie nabywanie wiedzy i umiejętności, czas wolny, 

produkcję rolniczą oraz pracę poza rolnictwem124. Następuje zwiększanie nakładów na pracę 

poza gospodarstwem. Dotyczy to szczególnie młodego pokolenia, które poszukuje możliwości 

pracy poza rolnictwem. Sytuację tę pogłębia z jednej strony konieczność wdrażania do 

rolnictwa nowych technologii, czemu nie zawsze sprzyjają postawy młodych członków 

gospodarstw rolnych oraz wolno rozwijające się procedury związane z wdrażaniem nowych 

zasad wynagradzania, powodujące gruntowanie się niskich dochodów w tej kategorii 

zatrudnienia. Trzeba też zauważyć, że często poziom zarobków w usługach czy w przemyśle 

nie zależy od kwalifikacji, a w rolnictwie niezbędne jest poszukiwanie nowych rozwiązań 

zapewniających osiągnięcie nie tylko sukcesu w produkcji, ale też w sprzedaży. Dlatego 

wprowadzane nowe technologie w rolnictwie wymagają zwiększenia zaangażowania kapitału 

ludzkiego w produkcję rolniczą, co niejednokrotnie zapobiega odpływowi ludzi 

wykształconych z gospodarstwa125.  

3.3. ZASOBY LUDZKIE W BADANYCH GOSPODARSTWACH 

W polskiej tradycji gospodarstwo rolne miało wymiar wielopokoleniowy i stanowiły je 

najczęściej 3 pokolenia zamieszkujące gospodarstwo rolne czy wywodzące się z niego. 

Zapoczątkowane w latach 70. ubiegłego wieku zmiany związane z emeryturami rolnymi 

umocniły pozycję starszego pokolenia, które nie musiało od tego czasu liczyć tylko i jedynie 

na utrzymanie czy pomoc ze strony swoich następców126. Sytuacja rodzinna i, co z tym się 

wiąże, liczba osób pracujących w gospodarstwie rolnym uzależnione są od więzi rodzinnych  

i relacji międzypokoleniowej. Często po przekazaniu gospodarstwa rolnego młodemu 

pokoleniu mamy w gospodarstwie rolnym będących na emeryturze ludzi starych (emerytów) 

oraz młodych właścicieli, najczęściej wraz z dziećmi. Wprawdzie nadal kwestia opieki nad 

 
123 J.S. Zegar, Rolnictwo III Rzeczypospolitej, „Mazowsze. Studia Regionalne” (15), „Analizy i Studia” 2014, s. 

41–42. 
124 W.E. Huffmann, Human capital: education and agriculture, [w:] B.L. Gardner, G.C. Rausser, Handbook of 

agricultural economics, „Elsevier Science”, Amsterdam 1999, s. 4. 
125 Huffmann W.E., Human capital…, s. 5–11. 
126 Por. B.Wierzbowski, Prawo ubezpieczeń społecznych w przebudowie ustroju rolnego, Toruń 1985, s. 208. 
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ludźmi starymi w gospodarstwie rolnym budzi wiele emocji127, jednak dla potrzeb niniejszego 

opracowania przyjęto, że przechodzący na emeryturę właściciele gospodarstwa nadal 

zamieszkują w domu mieszkalnym tego gospodarstwa wraz z następcami, którym przekazano 

gospodarstwo rolne i prawdopodobnie z dziećmi będącymi zarazem wnukami przekazujących 

gospodarstwo rolne. Kwestia ta jest istotna z punktu widzenia liczby osób pracujących  

w gospodarstwie. Można przyjąć, że w tradycyjnym gospodarstwie rolnym, opierającym się na 

pozytywnym postrzeganiu kultury i zasad tradycji, pracującymi często są dziadkowie, ich 

dorośli spadkobiercy, którzy pozostali na gospodarstwie, oraz dzieci/wnukowie. Można 

przyjąć, że najczęściej dziadkowie oraz dzieci nie są wykazywane jako osoby pracujące  

w gospodarstwie, co nie świadczy o tym, że nie wykonują określonych obowiązków w tym 

gospodarstwie. Natomiast najczęściej pracującymi są osoby, które przejęły gospodarstwo  

po swoich rodzicach (mający najczęściej ok. 40 lat) i niejednokrotnie najstarsze dzieci w wieku 

powyżej 18 lat. 

Z danych zawartych w Tabeli 11. można wnioskować, że wśród 96 gospodarstw rolnych 

będących przedmiotem badań, tylko 35,4% zatrudnia pracowników niewchodzących w skład 

gospodarstwa rodzinnego. Ogółem w badanych gospodarstwach pracuje 210 osób, co daje 

przeciętnie 2,2 osoby na gospodarstwo rolne i 3,6 w przeliczeniu na 100 hektarów użytków 

rolnych. W największych gospodarstwach rolnych zatrudnione są 52 osoby, w tym 36 osób  

to członkowie rodziny, a pozostali to pracownicy najemni zatrudnieni na stałe. Oprócz tych 

osób gospodarstwa te zatrudniają 14 pracowników sezonowych i w ogóle nie zatrudniają 

obcokrajowców. Porównując zatrudnienie w poszczególnych gospodarstwach, trzeba 

zaznaczyć, że najwięcej osób w przeliczeniu na 100 hektarów użytków rolnych zatrudniają 

gospodarstwa najmniejsze (11,3 osoby) a najmniej największe gospodarstwa (2,4 osoby). 

Jednocześnie najwięcej osób w przeliczeniu na całe gospodarstwo rolne zatrudniają największe 

gospodarstwa (3,3 osoby), a najmniej najmniejsze gospodarstwa (1,5 osoby). W 

gospodarstwach badanych pracują przede wszystkim członkowie rodzin, ponieważ we 

wszystkich gospodarstwach zatrudnionych jest tylko 29 pracowników na umowę o pracę i tyle 

samo stanowią pracownicy sezonowi. Najwięcej pracowników zatrudnionych na stałe jest  

w największych gospodarstwach (średnio po 1 osobie) oraz na czas określony pracowników 

sezonowych 14 osób, co daje średnią na 16 gospodarstw poniżej jednej osoby. Gospodarstwa 

od 50 do 99,9 ha zatrudniają więcej pracowników sezonowych (7 osób) niż gospodarstwa 

mniejsze od 20 do 49,9 ha (4 osoby) i jednocześnie gospodarstwa od 20 do 49,9 ha zatrudniają 

 
127 Por. R. Budzinowski, Problemy ludzi starszych na wsi w aspekcie prawnym, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny 

i Socjologiczny” 1999, Rok LXI, zeszyt 1. 
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więcej pracowników na stałe (8 osób) niż gospodarstwa od 50 do 99,9 ha (5 osób). Jednak 

biorąc pod uwagę liczbę gospodarstw, to w przeliczeniu na 1 gospodarstwo zatrudnienie 

pracowników stałych i sezonowych w tych dwóch gospodarstwach jest bardzo podobne. 

Badane gospodarstwa nie zatrudniają pracowników spoza Polski, zatem nie zatrudniają 

cudzoziemców. 

Tabela 11.  

Poziom zatrudnienia w gospodarstwie rolnym 

Lp

. 

Wyszczególnien

ie 

Jednostka 

miary 

Ogółem 

N=96 
Grupy obszarowe (ha UR) 

liczba 

wskaza

ń 

% 

do 19,99 ha od 20 do 49,99 ha 
od 50 do 99,9 

ha 
powyżej 100 ha 

liczba 

wskazań 
% 

liczba 

wskazań 
% 

liczba 

wskazań 
% 

liczba 

wskazań 
% 

1. 

Nie zatrudnia 

pracowników 

spoza rodziny 

liczba 

gospodarstw 
62 64,6 12 92,3 30 76,9 20 71,4 - - 

2. 

Zatrudnia 

pracowników 

spoza rodziny 

liczba 

gospodarstw 
34 35,4 1 7,7 9 23,1 8 28,6 16 100,0 

3. 

Ogółem 

pracujący w 

gospodarstwie 

(członkowie 

rodziny i 

pracownicy 

stali) 

liczba osób 210 19 80 59 52 
liczba osób/1 

gospodarstwo 
2,2 1,5 2,1 2,1 3,3 

liczba 

osób/100 ha 

UR 

3,6 11,3 5,1 3,1 2,4 

 

3.1 

Członkowie 

rodziny 

(pracujący w 

gospodarstwie) 

liczba 

gospodarstw 
96 100,0 13 100,0 39 100,0 28 100,0 16 100,0 

liczba osób 181 100,0 19 10,5 72 39,8 54 29,8 36 19,9 

 

3.2 

Pracownicy stali 

liczba 

gospodarstw 
20 20,8 - - 7 17,9 4 14,3 9 56,3 

liczba osób 29 30,2 - - 8 20,5 5 17,9 16 100,0 

w tym 

obcokrajowcy 
liczba osób - - - - - - - - - - 

 

3.3 

Pracownicy 

sezonowi 

liczba 

gospodarstw 
15 15,6 1 7,7 3 7,7 5 17,9 6 37,5 

liczba osób 29 30,2 4 30,8 4 10,3 7 25,0 14 87,5 

w tym 

obcokrajowcy 
liczba osób - - - - - - - - - - 

 

3.4 

Innych 

(uczniowie, 

praktykanci itp.) 

liczba 

gospodarstw 
- - - - - - - - - - 

liczba osób  -   -   -  -   -  -   -   -   -   -  

             

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

 

Zapoczątkowane pod koniec 2019 roku zmiany w gospodarce wywołane zarazą 

COVID-19 i następnie kryzysem ekonomicznym wpłynęły na funkcjonowanie gospodarstw 

rolnych. Sytuację tę pogłębiły zmiany na rynku międzynarodowym będące wynikiem agresji 

Rosji na Ukrainę. To wszystko doprowadziło do dużych zmian w przepływach towarów i usług 

na rynku krajowym, jak również w przepływie siły roboczej, będącej wynikiem masowej 

emigracji z Ukrainy do Europy, w tym do Polski. Zgodnie z wieloma opracowaniami nadmiar 
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siły roboczej będący wynikiem emigracji pozytywnie wpływa na rynek pracy128 i może też 

przełożyć się na wzrost produkcji i konsumpcji. Można w związku z tym oczekiwać,  

że emigracja zostanie wykorzystana we wszystkich sektorach gospodarki, w których znaczenie 

ma liczba zatrudnionych oraz wysokość wynagrodzenia (zazwyczaj emigranci z krajów  

o niższym stopniu rozwoju cywilizacyjnego otrzymują niższe pensje i niejednokrotnie 

zatrudniani są z ominięciem wymogów formalnych, tzw. praca na czarno). Można też 

oczekiwać, że duża część emigrantów znajdzie zatrudnienie w gospodarstwach rolnych,  

w których niejednokrotnie wymagana jest praca fizyczna, szczególnie przy produkcji warzyw 

i owoców.  

Pomimo napływu emigrantów i możliwości zatrudnienia taniej siły roboczej, wśród 

przebadanych 96 gospodarstw rolniczych, tylko 5,2% planuje zwiększenie zatrudnienia  

w swoim gospodarstwie (Tabela 12.). W tym są 2 gospodarstwa o powierzchni powyżej 100 ha 

i od 20 do 49,99 ha oraz 1 gospodarstwo o powierzchni do 19,99 ha.  

Tabela 12.  

Wpływ pandemii na poziom zatrudnienia w gospodarstwie rolnym i zamierzenia 

dotyczące jego zmiany w perspektywie najbliższych lat wg respondentów 

Lp. Wyszczególnienie 
Jednostka 

miary 

Ogółem N=96 Grupy obszarowe (ha UR) 

liczba 

wskazań 
% 

do 19,99 ha od 20 do 49,99 ha od 50 do 99,9 ha powyżej 100 ha 

liczba 

wskazań 
% 

liczba 

wskazań 
% 

liczba 

wskazań 
% 

liczba 

wskazań 
% 

1.  Gospodarstwa planujące zwiększyć zatrudnienie:  

 1.1 Nie liczba 

gospodarstw 

91 94,8 12 92,3 37 94,9 28 100,0 14 87,5 

 1.2 
Tak 

5 5,2 1 7,7 2 5,1 0 - 2 12,5 

 1.2 liczba osób 10 4 3 - 3 

2.  Gospodarstwa planujące zwiększyć zatrudnienie obcokrajowców:  

 2.1 Nie liczba 

gospodarstw 

96 100,0 13 100,0 39 100,0 28 100,0 16 100,0 

 2.2 Tak - - - - - - - - - - 

3. Wpływ pandemii na liczbę zatrudnionych osób w gospodarstwie rolnym 

 3.1 Nie 95  99,0  13 100,0  39 100,0 27 96,4 16 100,0 

 3.2 Tak, zwiększyła się i dotyczyła:  1  1,0   -   -   -   -  1  3,6   -   -  

 

3.2.1 
członków rodziny liczba osób  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

 

3.2.2 

pracowników 

stałych 
liczba osób  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

 

3.2.3 

pracowników 

sezonowych 
liczba osób 1  1,0   -   -   -   -  1  3,6   -   -  

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

 

W sumie badane gospodarstwa planują zatrudnić 10 osób, najwięcej w najmniejszym badanym 

gospodarstwie (4 osoby) i po 3 osoby w gospodarstwach o powierzchni powyżej 100 ha i od 20 

do 49,99 ha. Żadne gospodarstwo rolne nie planuje zatrudnienia obcokrajowców, stąd można 

założyć, że gospodarstwa te zatrudnią osoby z najbliższej okolicy i prawdopodobnie wcześniej 

 
128 K. Bördős, M. Csillag, A. Oro, The Impact of Immigration on Labour Market Situation of the Employees of 

Recipient Countries in Europe – Summary of Empirical Findings, [w:] red. B. Zlasko, K. Fazekas, The Hungarian 

Labour Market 2016, „Hungarian Academy of Sciences”, Budapest 2016, s. 142-147, 

http://www.econ.core.hu/file/download/HLM2016/32.pdf, (dostęp: 31.10.2022). 
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już pracujące w tych gospodarstwach sezonowo. Wynika to z odpowiedzi na pytanie, ile osób 

gospodarstwo planuje zatrudnić w związku z pandemią, według wskazań bowiem, tylko jedno 

gospodarstwo planuje zatrudnienie jednej osoby. 

Współczesne gospodarstwa rolne, aby produkować wyroby dobrej jakości oraz 

akceptowane przez odbiorców, muszą dysponować nie tylko nowoczesną technologią, ale też 

wysokimi kwalifikacjami kierujących tymi gospodarstwami. Właściwie wdrożona technologia 

zarządzania129 przy produkcji wyrobów z gospodarstwa rolnego przełoży się na oczekiwaną 

sprzedaż tych produktów oraz dochody z niej. Aby spełnić ten warunek, niezbędne jest 

dysponowanie personelem o wysokich kwalifikacjach, szczególnie osób prowadzących 

gospodarstwo i też członków rodziny. Z przeprowadzonych badań wynika, że w 96 

gospodarstwach niewiele ponad co trzeci właściciel tego gospodarstwa ma wykształcenie 

wyższe i w tym połowa ma wykształcenie wyższe związane z rolnictwem (Tabela 13.). 

Najwięcej osób legitymuje się wykształceniem średnim (52,1%). Są też osoby prowadzące 

gospodarstwa rolne z wykształceniem podstawowym (po jednej osobie w dwóch rodzajach 

największych gospodarstw rolnych) i zasadniczym zawodowym (co 7 badany, odnosi się to 

przede wszystkim do mniejszych gospodarstw rolnych). Najwięcej osób z wykształceniem 

wyższym prowadzi gospodarstwa rolne o powierzchni od 20 do 49,9 ha (20 osób) oraz od 50 

do 99,9 ha (10 osób) i powyżej 100 ha (9 osób). Najsłabsze wykształcenie mają prowadzący 

gospodarstwa rolne od 50 do 99,99 ha, tylko co piąta bowiem osoba na 28 gospodarstw ma 

wykształcenie wyższe i tylko 8 osób ma wykształcenie wyższe rolnicze. Zastanawiać musi to, 

że wśród kierujących dwoma największymi gospodarstwami biorącymi udziałach w badaniach 

są osoby tylko z wykształceniem podstawowym (po jednej osobie). Można przyjąć, że  

w badanej populacji prowadzący gospodarstwa rodzinne, zatem podstawowy podmiot  

w ekonomii i też podmiot zapewniający pod każdym względem warunki egzystencji dla 

członków tego gospodarstwa, mają bardzo niskie wykształcenie, co może przekładać się na 

stosowanie prymitywnych i nienowoczesnych technologii i metod zarządzania gospodarstwem. 

W odróżnieniu od wykształcenia właścicieli gospodarstw rolnych, jak wynika z badań, 

wykształcenie członków rodziny jest korzystniejsze. Jednak mając na uwadze wykształcenie 

specjalistyczne na poziomie wykształcenia wyższego rolniczego, to członkowie rodziny mają 

zdecydowanie słabsze przygotowanie, bowiem tylko 5 osób na 50 legitymujących się 

wykształceniem wyższym ma wykształcenie wyższe rolnicze. Częstym zjawiskiem  

 
57 Por. A.J. Kozłowski, I.Z. Czaplicka-Kozłowska, Security of Public Financial Resources and the Public 

Procurement Procedure – Analysis of Transparency and Characteristics of Procedures Based on Research, 

„Internal Security” 2020, nr 2012 (2), s. 129–143. 
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w rodzinnych gospodarstwach rolnych jest jego prowadzenie przez mężczyznę mającego 

wykształcenie rolnicze, natomiast kobieta będąca żoną prowadzącego gospodarstwo jest osobą 

pracującą poza gospodarstwem. Najwięcej osób posiadających wyższe wykształcenie jest  

w największych gospodarstwach rolnych (25 osób na 16 gospodarstw rolnych). Można przyjąć, 

że w gospodarstwach największych jest największy odsetek osób z wyższym wykształceniem 

oraz z wykształceniem wyższym rolniczym. Zasadniczo można stwierdzić, że gospodarstwa 

rolnicze objęte badaniami zarządzane są przez osoby legitymujące się wyższym 

wykształceniem w gospodarstwach dużych i zdecydowanie słabszym wykształceniem  

w gospodarstwach małych. 

Tabela 13. 

Poziom wykształcenia osób prowadzących gospodarstwo rolne (właściciela/-i) oraz 

pracowników stałych i sezonowych 

Lp. Wyszczególnienie 
Jednostka 

miary 

Ogółem N=96 Grupy obszarowe (ha UR) 

liczba 

wskazań 
% 

do 19,99 ha od 20 do 49,99 ha od 50 do 99,9 ha powyżej 100 ha 

liczba 

wskazań 
% 

liczba 

wskazań 
% 

liczba 

wskazań 
% 

liczba 

wskazań 
% 

1.  Wykształcenie właścicieli 

 1.1 Podstawowe osób 2 1,4 - - - - 1 50,0 1 50,0 

 1.2 
Zasadnicze 

zawodowe 
osób 23 16,0 8 34,8 6 26,1 6 26,1 3 13,0 

 1.3 Średnie osób 75 52,1 6 8,0 31 41,3 26 34,7 12 16,0 

 1.4 Wyższe, w tym: osób 44 30,6 5 11,4 20 45,5 10 22,7 9 20,5 

 

1.4.1 
wyższe rolnicze osób 21 47,7 4 19,0 8 38,1 3 14,3 6 28,6 

2. Wykształcenie pracowników stałych 

 2.1 Podstawowe osób 1 3,4 - - 1 100,0 - - - - 

 2.2 
Zasadnicze 

zawodowe 
osób 15 

51,7 
- - 2 

13,3 
3 

20,0 
10 

66,7 

 2.3 Średnie osób 10 34,5 - - 3 30,0 1 10,0 6 60,0 

 2.4 Wyższe, w tym: osób 3 10,3 - - 2 66,7 1 33,3 - - 

 

2.4.1 
wyższe rolnicze osób - - - - - - - - - - 

3. Wykształcenie pracowników sezonowych 

 3.1 Podstawowe osób 11 37,9 2 18,2 1 9,1 2 18,2 6 54,5 

 3.2 
Zasadnicze 

zawodowe 
osób 17 58,6 2 11,8 3 17,6 5 29,4 7 41,2 

 3.3 Średnie osób 1 3,4 - - - - - - 1 100 

 3.4 Wyższe, w tym: osób - - - - - - - - - - 

 

3.4.1 
wyższe rolnicze osób - - - - - - - - - - 

4. Wykształcenie członków rodziny 

 4.1 Podstawowe osób - - - - - - - - - - 

 4.2 
Zasadnicze 

zawodowe 
osób 46 25,6 9 19,6 25 54,3 11 23,9 1 2,2 

 4.3 Średnie osób 84 46,7 6 7,1 40 47,6 28 33,3 10 11,9 

 4.4 Wyższe, w tym: osób 50 27,8 3 6,0 7 14,0 15 30,0 25 50,0 

 

4.4.1 
wyższe rolnicze osób 5 10 3 60,0 - - 1 20,0 1 20,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 
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W badanych gospodarstwach niewiele jest osób niebędących członkami rodziny 

właściciela gospodarstwa i zatrudnionych na stałe, bowiem w sumie w 96 gospodarstwach 

pracuje 29 osób, w tym 16 w największych gospodarstwach oraz 8 w gospodarstwach od 49,9 

ha i 5 w gospodarstwach od 50 do 99,9 ha. Wykształceniem wyższym legitymowały się 3 osoby 

a najwięcej miało wykształcenie zasadnicze zawodowe (10 osób) oraz z wykształcenie średnie 

(6 osób) i osoby te pracowały w największych gospodarstwach powyżej 100 ha. 

W badanych gospodarstwach pracowali też pracownicy sezonowi, których było 

podobnie jak pracowników stałych 29 i też zatrudnieni byli w największych gospodarstwach 

rolnych (14 osób). Osoby pracujące sezonowo legitymowały się przede wszystkim 

wykształceniem zasadniczym zawodowym (58,6% spośród wszystkich zatrudnianych 

sezonowo) i podstawowym (37,9%).  

Reasumując można przyjąć, że najkorzystniejsze wykształcenie do pracy  

w gospodarstwie rolnym mają ich właściciele, następnie członkowie ich rodzin. Natomiast 

najsłabsze wykształcenie mają pracownicy sezonowi i trochę korzystniejsze pracownicy 

zatrudnieni na stałe. Warto podkreślić, że wśród pracowników zatrudnionych na stałe oraz 

pracujących sezonowo nie ma osób z wykształceniem rolniczym. 

Częstym zjawiskiem wśród osób aktywnych zawodowo, ale też z uwagi na potrzebę 

utrzymania gospodarstwa rodzinnego i zaspokojenia podstawowych potrzeb rodziny, jest to, że 

wiele osób podejmuje dodatkową pracę poza własnym gospodarstwem rolnym. W przypadku 

gospodarstwa rodzinnego podjęcie kolejnego etatu nie wymaga uzyskania zgody pierwszego 

pracodawcy, jak ma to miejsce w przypadku pracy najemnej zgodnie z kodeksem pracy130. 

Spośród badanych 29 osób stwierdziło, że pracuje zawodowo poza rolnictwem (Tabela 14.). 

Najczęściej badane osoby pracują w sektorze publicznym (głównie administracji publicznej)  

i w przetwórstwie przemysłowym (po 10 osób) oraz w budownictwie (5 osób). Wśród osób 

pracujących poza rolnictwem są głównie osoby z dwóch największych gospodarstw rolnych  

o powierzchni ponad 50 ha (2 osoby w sektorze publicznym i 4 w przetwórstwie 

przemysłowym) i powyżej 100 ha (po 4 osoby w sektorze publicznym i 2 osoby  

w przetwórstwie przemysłowym). W gospodarstwach od 20 do 49,9 ha deklaruje pracę poza 

gospodarstwem najwięcej osób – 12, w tym 3 osoby pracują w sektorze publicznym i 2 w 

przetwórstwie przemysłowym. Na drugim miejscu, jeżeli chodzi o liczbę pracujących poza 

gospodarstwem domowym, są osoby z najmniejszych gospodarstw (10 osób) i pracują one  

w przetwórstwie przemysłowym i budownictwie (po 2 osoby). W pozostałych obszarach 

 
130 Art. 100 par. 2 pkt. 4 Kodeksu pracy. 
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zatrudnionych jest zazwyczaj po 2 osoby i jest to działalność profesjonalna, naukowa  

i techniczna, działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca, opieka 

zdrowotna i pomoc społeczna oraz handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów 

samochodowych, włączając motocykle. 

Tabela 14. 

Praca zawodowa zarządzających gospodarstwem rolnym poza rolnictwem  

Lp. Wyszczególnienie 

Ogółem N=96 Grupy obszarowe (ha UR) 

liczba 

wskazań 
% 

do 19,99 ha 
od 20 do 

49,99 ha 

od 50 do 99,9 

ha 
powyżej 100 ha 

liczba 

wskazań 
% 

liczba 

wskazań 
% 

liczba 

wskazań 
% 

liczba 

wskazań 
% 

1. 
Administracja publiczna i obrona narodowa 

obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 
10 10,4 1 7,7 3 7,7 2 7,1 4 25,0 

2. Przetwórstwo przemysłowe 10 10,4 2 15,4 2 5,1 4 4,3 2 12,5 

3. Budownictwo 5 5,2 2 5,4 2 5,1 - - 1 6,3 

4. Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 2 2,1 1 7,7 1 2,6 - - - - 

5. 
Działalność w zakresie usług administrowania i 
działalność wspierająca 

2 2,1 1 7,7 1 2,6 - - - - 

6. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 2 2,1 1 7,7 1 2,6 - - - - 

7. 
Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów 

samochodowych, włączając motocykle 
2 2,1 1 7,7 - - - - 1 6,3 

8. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 1 1,0 - - - - - - 1 6,3 

9. Edukacja 1 1,0 - - 1 2,6 - - - - 

10. 
Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników 
gospodarstwa domowe produkujące wyroby i 

świadczące usługi na własne potrzeby 

1 1,0 1 7,7 - - - - - - 

11. Organizacje i zespoły eksterytorialne 1 1,0 - - 1 2,6 - - - - 

12. Górnictwo i wydobywanie 1 1,0 - - - - 1 3,6 - - 

13. 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 

gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów 
klimatyzacyjnych 

1 1,0 - - - - - - 1 6,3 

14. 
Dostawa wody,  gospodarowanie ściekami i odpadami 

oraz działalność związana z rekultywacją 
- - - - - - - - - - 

15. 
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 
gastronomicznymi 

- - - - - - - - - - 

16. Informacja i komunikacja - - - - - - - - - - 

17. Działalność finansowa i ubezpieczeniowa - - - - - - - - - - 

18. Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją - - - - - - - - - - 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

 

Osoby pracujące poza gospodarstwem rolnym podejmują pracę przede wszystkim na 

podstawie umowy o pracę (21 osób), w tym głównie na czas nieokreślony (11 osób), na czas 

określony (9 osób) oraz na czas wykonywania określonego zadania (1 osoba) – Tabela 15. 

Wśród pozostałych badanych znajdują się osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilno-

prawnej (umowa o dzieło czy umowa zlecenie – 7 osób) oraz prowadzące własną pozarolniczą 
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działalność gospodarczą (usługi transportowe, piekarnia – 5 osób). Tylko 1 osoba 

zadeklarowała, że pracuje bez formalnej umowy – na czarno, a 3 osoby, że pracują sezonowo. 

Tabela 15. 

Podstawa zatrudnienia zarządzających gospodarstwem rolnym poza rolnictwem 

Lp. Wyszczególnienie 

Ogółem N=96 Grupy obszarowe (ha UR) 

liczba 

wskazań 
% 

do 19,99 ha od 20 do 49,99 ha od 50 do 99,9 ha powyżej 100 ha 

liczba 

wskazań 
% 

liczba 

wskazań 
% 

liczba 

wskazań 
% 

liczba 

wskazań 
% 

1. Umowa o pracę w tym: 21 21,9   7  53,8   8  20,5   3  
 

10,7  
 3  18,8  

 

1.1 
na czas określony 9  9,4   3  23,1   3   7,7   2   7,1   1   6,3  

 

1.2 
na czas nieokreślony 11 11,5   4  30,8   5  12,8   1   3,6   1   6,3  

 

1.3 

na czas wykonania 

określonego zadania 
1  1,0   -   -   -   -   -   -   1   6,3  

2. Praca sezonowa 3  3,1   1   7,7   -   -   1   3,6   1   6,3  

3. 

Umowa cywilno-prawna 

(umowa zlecenie, umowa o 

dzieło) 

7  7,3   1   7,7   3   7,7   1   3,6   2  12,5  

4. Telepraca  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

5. Praca tymczasowa 1  1,0   -   -   -   -   -   -   1   6,3  

6. 
Praca bez umowy (na 

"czarno") 
1  1,0   1   7,7   -   -   -   -   -   -  

7. Diety 1  1,0   -   -   -   -   -   -   1   6,3  

8. 

Własna pozarolnicza 

działalność gospodarcza 

(usługi transportowe, 

piekarnia) 

5  5,2   -   -   1   2,6   1   3,6   3  18,8  

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

 

Badania przeprowadzone wśród 96 gospodarstw rolnych wykazały, że 10 gospodarstw 

prowadzi działalność gospodarczą i jest to przede wszystkim 7 największych gospodarstw 

rolnych oraz 2 o wielkości od 20 do 49,9 ha i jedno o powierzchni od 50 do 99,9 ha (Tabela 

16.).  

Tabela 16. 

Prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w badanych gospodarstwach 

Lp. Wyszczególnienie 

Ogółem N=96 Grupy obszarowe (ha UR) 

liczba 

wskazań 
% 

do 19,99 ha od 20 do 49,99 ha od 50 do 99,9 ha powyżej 100 ha 

liczba 

wskazań 
% 

liczba 

wskazań 
% 

liczba 

wskazań 
% 

liczba 

wskazań 
% 

1. Ogółem  96 100,0 13 13,5 39 40,6 28 29,2 16 16,7 

2. 

Prowadzi 

działalność 

gospodarczą 

10 10,4 - - 2 5,1 1 3,6 7 43,8 

3. 

Nie prowadzi 

działalności 

gospodarczej 

86 89,6 13 100,0 37 94,9 27 96,4 9 56,3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 
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Obowiązujące w Polsce przepisy odnoszące się do opodatkowania dochodów 

osiąganych przez przedsiębiorstwa, w tym podmioty prowadzące działalność gospodarczą 

jednoosobowo, nie odnoszą się do gospodarstw rolnych, one opodatkowane są bowiem 

podatkiem rolnym. Ustawy podatkowe precyzyjnie określają, co należy rozumieć poprzez 

działalność rolniczą i jednocześnie można podać przykłady działalności związanej z rolniczą, 

która jednak jest klasyfikowana jako gospodarcza i opodatkowana jest podobnie jak dochodowa 

działalność przedsiębiorstw. Przykładem mogą być: 

− dochody z tytułu świadczenia usług opieki nad stadem, wypasania cudzego inwentarza 

oraz przygotowania zwierząt gospodarskich do wystaw i pokazów; 

− dzierżawa gruntów przeznaczonych pod wiatraki; 

− dochody z poboru piasku z dzierżawionego gruntu; 

− dochód z konfekcjonowania i sprzedaży detalicznej mięsa, gdyż czynności te mają 

charakter czynności handlowych; 

− odszkodowanie otrzymane za szkody powstałe w uprawach rolnych i rekultywacji 

gruntów wyrządzone budową rurociągu naftowego; 

− renta strukturalna wypłacana na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów 

wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu 

Orientacji i Gwarancji Rolnej, zgodnie z Planem Rozwoju Obszarów Wiejskich131. 

W prowadzonych badaniach poproszono respondentów o wyrażenie opinii, czy 

planowane są przez nich decyzje w perspektywie najbliższych 3 lat dotyczące uruchomienia 

pozarolniczej działalności gospodarczej. Tylko 12 osób pozytywnie odniosło się do możliwości 

podjęcia działalności gospodarczej, w tym przede wszystkim w celu poprawy sytuacji 

finansowej (10 osób, w tym 4 osoby z gospodarstw o powierzchni od 20 do 49,9 ha i 3 osoby  

z gospodarstw o powierzchni od 50 do 99,9 ha – Tabela 17.). Wśród wskazań uzasadniających 

taką decyzję znalazły się przede wszystkim możliwość wykorzystania kwalifikacji członków 

rodziny (8 osób, szczególnie z największych gospodarstw i od 20 do 49,9 ha – po 3 osoby), 

chęć samorealizacji i spełnienia marzeń (6 osób, głównie z największych gospodarstw – po 2 

osoby), ale także w związku z dysponowaniem niewykorzystanym potencjałem, takim jak 

powierzchnie gruntów czy budynków (4 osoby, po 2 osoby z gospodarstwa największego  

i o powierzchni od 20 do 49,9 ha). 

  

 
131 Podstawa prawna: art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 2 ust. 1 pkt. 

1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 
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Tabela 17. 

Planowane decyzje w perspektywie najbliższych 3 lat dotyczące uruchomienia 

pozarolniczej działalności gospodarczej wg respondentów 

Lp. Wyszczególnienie 

Ogółem N=96 Grupy obszarowe (ha UR) 

liczba 

wskazań 
% 

do 19,99 ha 
od 20 do 49,99 

ha 
od 50 do 99,9 ha powyżej 100 ha 

liczba 

wskazań 
% 

liczba 

wskazań 
% 

liczba 

wskazań 
% 

liczba 

wskazań 
% 

1. Ogółem 86 89,6 13 100,0 37 94,9 27 96,4 9 56,3 

2. Tak, z powodu*: 12 12,5 1 7,7 5 12,8 3 10,7 3 18,8 

2.1 
chęć poprawy sytuacji 

finansowej 
10 10,4 1 7,7 4 10,3 3 10,7 2 12,5 

2.2 

wykorzystanie wiedzy, 

umiejętności i kompetencji 

członków rodzinny 

8 8,3 - - 3 7,7 2 7,1 3 18,8 

2.3 
chęć samorealizacji i 

spełnienia życiowych pragnień 
6 6,3 1 7,7 1 2,6 2 7,1 2 12,5 

2.4 

niski poziom dochodów 

uzyskiwanych w 

prowadzonym gospodarstwie 

rolnym 

5 5,2 1 7,7 3 7,7 1 3,6 - - 

2.5 

posiadanie 

wolnych/niewykorzystanych 

zasobów materialnych (grunty 

niewykorzystane rolniczo, 

budynki, maszyny i 

urządzenia) 

4 4,2 - - 

2 

 

  

5,1 - - 2 12,5 

2.6 namowy rodziny i znajomych 2 2,1 - - 1 2,6 1 3,6 - - 

2.7 
zagospodarowanie wolnego 

czasu 
1 1,0 - - 1 2,6 - - - - 

2.8 

chęć zainwestowania 

posiadanych wolnych środków 

pieniężnych 

- - - - - - - - - - 

2.9 

możliwość przejęcia 

działalności gospodarczej od 

innych osób (rodzina, znajomi 

i inne osoby) 

- - - - - - - - - - 

3. Nie, z powodu*: 74 77,1 12 92,3 32 82,1 24 85,7 6 37,5 

3.1 

wysokich kosztów 

prowadzenia pozarolniczej 

działalności gospodarczej 

51 53,1 5 38,5 25 64,1 15 53,6 6 37,5 

3.2 

skomplikowanych wymogów i 

regulacji formalno-prawnych 

dotyczących prowadzenia 

pozarolniczej działalności 

gospodarczej 

43 44,8 11 84,6 19 48,7 11 39,3 2 12,5 

3.3 
wysokich obciążeń fiskalnych 

(podatki, ubezpieczenia i inne) 
43 44,8 8 61,5 15 38,5 15 53,6 5 31,3 

3.4 

trudności z organizacją 

sprzedaży (produktów 

towarów i usług) 

32 33,3 4 30,8 15 38,5 12 42,9 1 6,3 

3.5 

braku kapitału i trudności z 

pozyskaniem środków na 

uruchomienie i rozwój 

32 33,3 3 23,1 17 43,6 10 35,7 2 12,5 
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3.6 

trudności ze zbytem (dostęp 

do kanałów dystrybucji 

sprzedaży) 

27 28,1 5 38,5 9 23,1 13 46,4 - - 

3.7 braku lojalnych pracowników 24 25,0 1 7,7 15 38,5 5 17,9 3 18,8 

3.8 braku informacji o rynku 22 22,9 4 30,8 7 17,9 7 25,0 4 25,0 

3.9 

braku lub niewystarczającej 

wiedzy dotyczącej działań 

marketingowych 

21 21,9 6 46,2 9 23,1 4 14,3 2 12,5 

3.10 braku fachowej wiedzy 19 19,8 3 23,1 5 12,8 10 35,7 1 6,3 

3.11 

niedostatecznej liczby 

wykwalifikowanych 

pracowników 

18 18,8 1 7,7 8 20,5 6 21,4 3 18,8 

3.12 
braku odpowiedniego 

lokalu/obiektu 
14 14,6 2 15,4 7 17,9 4 14,3 1 6,3 

3.13 
możliwości kradzieży i 

zniszczeń 
9 9,4 2 15,4 5 12,8 2 7,1 - - 

3.14 
przestarzałego parku 

maszynowego 
8 8,3 1 7,7 4 10,3 3 10,7 - - 

3.15 nie jestem zainteresowany 1 1,0 - - - - 1 3,6 - - 

3.16 

dopiero rozpoczynam 

działalność rolniczą i nie chcę 

skupiać się na innej 

1 1,0 - - - - - - 1 6,3 

3.17 
nie chcę, jest mi dobrze, tak 

jak jest 
1 1,0 1 7,7 - - - - - - 

3.18 

brak czasu, praca zawodowa i 

prowadzenie gospodarstwa 

zajmuje cały mój czas 

1 1,0 1 7,7 - - - - - - 

3.19 brak chęci 1 1,0 1 7,7 - - - - - - 

3.20 wiek emerytalny 1 1,0 - - - - 1 3,6 - - 

3.21 
chcę realizować się w 

działalności rolniczej 
1 1,0 - - - - 1 3,6 - - 

*- respondenci mogli wskazać kilka powodów  

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

 

Jednak większość badanych zdecydowanie odrzuciła możliwość przejścia na 

pozarolniczą działalność gospodarczą (74 osoby, w tym głównie z gospodarstw o powierzchni 

od 20 do 49,9 ha – 32 osoby oraz o powierzchni od 50 do 99,9 ha – 24 osoby). Głównym 

powodem niepodejmowania takiej decyzji są wysokie koszty prowadzenia pozarolniczej 

działalności gospodarczej (51 osób wskazało tę przyczynę, w tym głównie z gospodarstw  

o powierzchni od 20 do 49,9 ha – 25) i skomplikowanych wymogów i regulacji prawnych 

związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej, a także wysokich 

obciążeń podatkowych i związanych z ubezpieczeniami (po 43 wskazania, w tym najwięcej  

w gospodarstwach od 20 do 49,9 ha – 19 i 15). W dalszej kolejności badani wskazali  
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na trudności związane z organizacją sprzedaży produktów wytworzonych w ich 

gospodarstwach rolnych i brakiem kapitału oraz trudności związane z pozyskaniem środków 

na uruchomienie i rozwój działalności gospodarczej (po 32 wskazania, w tym głównie  

w gospodarstwach od 50 do 99,9 ha), następnie trudności ze zbytem (27 wskazań, głównie w 

gospodarstwach od 50 do 99,9 ha) i brak lojalnych pracowników (24 wskazania  

w gospodarstwach od 20 do 49,9 ha), brak informacji o rynku (22 wskazania) czy brak lub 

niewystarczającą wiedzę o działaniach marketingowych (21). Pozostałe wskazania odnosiły się 

do braku fachowej wiedzy (19 wskazań głównie w gospodarstwach od 50 do 99,9 ha), 

niedostatecznej liczby wykwalifikowanych pracowników (18 wskazań, głównie w 

gospodarstwach od 20 do 49,9 ha) czy braku odpowiedniego lokalu/obiektu umożliwiającego 

powadzenie takiej działalności (14 wskazań, głównie w gospodarstwach o powierzchni od 20 

do 49,9 ha). Wśród pozostałych wskazań negatywnie ustosunkowujących się do podjęcia 

działalności gospodarczej znalazły się możliwości kradzieży i zniszczeń (9 wskazań, głównie 

w gospodarstwach od 20 do 49,9 ha) oraz przestarzały park maszynowy (8 wskazań, głównie 

w gospodarstwach od 20 do 99,9 ha). Pojedyncze opinie odnosiły się do tego, że osoba nie jest 

zainteresowana prowadzeniem działalności gospodarczej, gdyż dopiero rozpoczyna działalność 

rolniczą i nie chce skupiać się na innej, brakuje chęci i czasu oraz oddaje się tylko działalności 

rolniczej. 

Trzeba przyznać, że negatywne opinie o możliwości podjęcia  i prowadzenia 

działalności gospodarczej – wobec jej skomplikowanych i niekorzystnych zasad – nie powinny 

dziwić. Prowadzenie gospodarstwa rolniczego nie wymaga takiej znajomości zasad 

związanych z zobowiązaniami wobec sektora publicznego – głównie związanymi z podatkami. 
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4. GOSPODAROWANIE NA DZIERŻAWIONYCH/NABYTYCH NIERUCHOMOŚCIACH 

ROLNYCH (JAROSŁAW MIODUSZEWSKI, MARIAN OLIŃSKI) 
 

4.1. TWORZENIE ZASOBU I FORMY ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH 

SKARBU PAŃSTWA  

 

Proces przekształceń własnościowych w państwowym sektorze rolnictwa trwa już 

ponad 30 lat. Został uruchomiony na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991 r.  

o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Zgodnie z art. 5 tej ustawy 

powierzono wykonywanie prawa własności i innych praw rzeczowych w odniesieniu  

do nieruchomości rolnych określonych w art. 1 i art. 2, przekazanych do Zasobu Własności 

Rolnej Skarbu Państwa132, Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a następnie utworzonej 

na jej bazie Agencji Nieruchomości Rolnych, której zadania obecnie realizuje Krajowy 

Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Zgodnie z powierzonymi ustawowo zadaniami oraz 

założeniami polityki rolnej państwa, dominującą formą organizacji rolniczej przestrzeni 

produkcyjnej w Polsce są i będą gospodarstwa rodzinne, które zapisano w kierunkach działania 

powołanej AWRSP. Rozwój tego typu gospodarstw, jak zakładano, będzie odbywał na 

stopniowej koncentracji ziemi i produkcji. Procesowi temu towarzyszyć będzie zmniejszanie 

się liczby gospodarstw rolnych w regionach o dużym ich rozdrobnieniu, przy jednoczesnym 

tworzeniu się nowych gospodarstw oraz powiększaniu i rozwoju już istniejących w regionach 

o dużym udziale gruntów rolnych będących w Zasobach Własności Rolnej Skarbu Państwa. 

Zakładano, że proces ten będzie długotrwały i zależny od rozwoju gospodarczego kraju oraz 

udzielanego wsparcia procesów koncentracji ziemi w gospodarstwach rodzinnych, przy czym 

– jak wskazywano – proces ten ma być systemowo ograniczany i zależny od wielkości 

gospodarstw w poszczególnych regionach kraju. Powiększanie ponad przyjęte normatywne 

wielkości obszaru co do zasady powinno odbywać się bez wspierania ze środków publicznych. 

Wskazywano również, że oprócz gospodarstw rodzinnych będą trwale lub przejściowo 

występowały inne typy gospodarstw rolnych o różnych stosunkach własności i o różnej 

organizacji – mogą one występować również na gruntach Skarbu Państwa133. Głównym 

zadaniem, które powierzono Agencji, było przeprowadzenie procesu przekształceń 

własnościowych w państwowym sektorze rolnictwa, który polegał na tworzeniu zasobu 

poprzez przejęcie, a następnie restrukturyzację i prywatyzację mienia byłych Państwowych 

 
132 Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, Dz.U. z 

1991 r., nr 107, poz. 464. 
133 Załącznik 1 do Raportu z działalności AWRSP za 1992 rok, Kierunki działania Agencji Własności Rolnej 

Skarbu Państwa z 28 września 1992 r., AWRSP, Warszawa. 
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Gospodarstw Rolnych oraz nieruchomości rolnych przejętych z Państwowego Funduszu Ziemi 

i innych tytułów. Zgodnie z zapisami art. 6. ustawy z dnia 19 października 1991 r.  

o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa134 Agencji powierzono prawo 

dysponowania własnością Skarbu Państwa poprzez realizację zadań wynikających z polityki 

państwa, w szczególności w zakresie: 

− tworzenia warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu potencjału 

produkcyjnego Zasobu Skarbu Państwa; 

− restrukturyzacji oraz prywatyzacji mienia Skarbu Państwa użytkowanego na cele rolne; 

− obrotu nieruchomościami i innymi składnikami majątku Skarbu Państwa użytkowanego 

na cele rolne; 

− administrowania zasobami majątkowymi Skarbu Państwa przeznaczonymi na cele 

rolne; 

− tworzenia gospodarstw rolnych, a zwłaszcza powiększania już istniejących gospodarstw 

rodzinnych;  

− zabezpieczenia majątku Skarbu Państwa; 

− prowadzenia prac urządzeniowo-rolnych na gruntach Skarbu Państwa oraz popierania 

organizowania na nich prywatnych gospodarstw rolnych; 

− tworzenia miejsc pracy w związku z restrukturyzacją państwowej gospodarki rolnej. 

Do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa od początku prowadzenia działalności do 

końca 2021 roku przejęto ogółem ponad 4754,8 tys. ha, w tym 3762,1 tys. ha (79,1%) 

pochodziło ze 1666 zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej (PPGR), 

a ponad 608 tys. ha (12,8%) z Państwowego Funduszu Ziemi (PFZ). Większość państwowych 

gospodarstw rolnych położona była przede wszystkim w rejonach północnej i zachodniej 

Polski, natomiast grunty PFZ w rejonie Polski północno-zachodniej i północno-wschodniej. 

Takie przestrzenne rozmieszczenie gruntów znalazło swoje odzwierciedlenie w dynamice 

podejmowanych działań związanych z przejmowaniem nieruchomości rolnych do Zasobu 

Własności Rolnej Skarbu Państwa, przygotowaniem i ich zagospodarowaniem. W zakresie 

realizowanych działań związanych z przygotowaniem przejętych nieruchomości rolnych było 

opracowywanie planów restrukturyzacji, w których z zasady zakładano wyodrębnienie 

mniejszych jednostek gospodarczych, zdolnych do samodzielnego i racjonalnego prowadzenia 

działalności, a także dostosowanych do możliwości organizacyjnych i finansowych nowych 

 
134 Dz.U. z 1991 r. nr 107 poz. 464. 
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użytkowników/kontrahentów135. Odzwierciedleniem takiego „strukturalnego” położenia 

gruntów jest ich obecna lokalizacja: z pozostających w Zasobie WRSP 1364,6 tys. ha (28,5%) 

804% (1,09 mln ha) znajduje się na obszarze 7 województw: warmińsko-mazurskiego, 

pomorskiego, zachodnio-pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego  

i dolnośląskiego (Rys. 4). Pierwotnie zakładano, że zgodnie z ustawą o gospodarowaniu 

nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa do końca 1993 r. państwowe gospodarstwa rolne 

będą zlikwidowane, a ich mienie zostanie przejęte do Zasobu Własności Rolnej Skarbu 

Państwa. Oprócz gruntów do Zasobu WRSP przejęto majątek trwały pochodzący z byłych 

państwowych gospodarstw rolnych (PGR) i innych tytułów o wartości netto ponad 7,3 mld zł, 

majątek obrotowy o wartości około 1,3 mld zł, który wystarczyłby na pokrycie ok. 2/3 

przejętych zobowiązań po byłych PGR. 

 

 
Rys. 4. Powierzchnia gruntów przejętych do Zasobu WRSP i pozostająca do rozdysponowania 

w podziale na województwa wg stanu na dzień 31.12.2021 r. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze Sprawozdania z działalności Krajowego Ośrodka Wsparcia 

Rolnictwa w 2021 r. KOWR, Warszawa 2021, s. 256. 

 

Proces tworzenia Zasobu WRSP związany był głównie z przejmowaniem mienia 

państwowych gospodarstw rolnych oraz innych tytułów. Zakres i tempo determinowane były 

 
135 B. Podgórski, Zagospodarowanie nieruchomości ZWRSP i wybrane czynniki ograniczające rozdysponowanie 

mienia, „Roczniki Nauk Rolniczych” 2010, seria G, nr 97(4), s. 185. 
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wymogiem samofinansowania prowadzonej działalności przez Agencję, którego konsekwencją 

było przejmowanie w pierwszej kolejności gospodarstw lepiej wyposażonych w majątek trwały 

i ruchomy oraz posiadających wyższy wskaźnik pokrycia zadłużenia majątkiem obrotowym, 

co dawało Agencji możliwość utrzymania płynności finansowej, a także pozwalało na 

przygotowanie przejętych nieruchomości do zagospodarowania. Ponadto istotnym kryterium 

przy przejmowaniu przedsiębiorstw do Zasobu było posiadanie uregulowanego stanu prawno-

geodezyjnego gruntów, który pozwalał na możliwie szybkie zagospodarowanie wynikające ze 

złożonych do Agencji wiarygodnych ofert zakupu lub dzierżawy136. Należy zaznaczyć, że prace 

związane z likwidacją PGR i przejęciem mienia do Zasobu WRSP były przygotowane 

wcześniej, jeszcze przed podjęciem formalnych decyzji. Zobowiązano wówczas wszystkie 

PGR do realizacji prac formalno-prawnych, które umożliwiłyby sprawne przeprowadzenie 

procesu przejmowania mienia do Zasobu137. Kolejnym etapem było przygotowanie mienia do 

zagospodarowania, obejmujące opracowanie programu restrukturyzacji, uporządkowanie stanu 

geodezyjno-prawnego, a następnie ogłoszenie i przeprowadzenie przetargów na składniki 

mienia restrukturyzowanych gospodarstw, wycenę i wydanie mienia kontrahentom. Zgodnie z 

przyjętymi założeniami programy restrukturyzacji jeszcze przed przejęciem miały być 

uzgadniane z oddziałami terenowymi Agencji. Po przejęciu do Zasobu WRSP przedsiębiorstwa 

traciły osobowość prawną i od tego momentu funkcjonowały jako gospodarstwa rolne Skarbu 

Państwa w tymczasowym zarządzie. Odtąd Agencja sprawowała uprawnienia właścicielskie,  

a w jej imieniu gospodarstwem rolnym Skarbu Państwa (GRSP) zarządzał tymczasowy 

zarządca, którego zobligowano do opracowania ostatecznej wersji programu jego 

restrukturyzacji138. Miał on zawierać najlepszy sposób racjonalnego zagospodarowania 

majątku, uwzględniając aspekt ekonomiczny, prawny, społeczny oraz polityczny, który 

wskazywał, że dominującą formą organizacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej jest i będzie 

gospodarstwo rodzinne. W opracowanych programach restrukturyzacji przejętych PGR 

wyodrębniano cześć nieruchomości do odrębnego zagospodarowania, głównie  

 
136 J. Rzeszutek, Zagospodarowanie nieruchomości rolnych przejętych do Zasobu Własności Rolnej Skarbu 

Państwa w Makroregionie Północno-Wschodnim, [w:] Perspektywy rozwojowe gospodarstw rolnych Północno-

Wschodniej Polski, Olsztyn 1998, s. 58. 
137 W. Dzun, Gospodarstwa rolne osób prawnych w procesie transformacji systemowej i integracji z UE, 

Warszawa 2015, s. 45. 
138 Raport z działalności Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa za okres do 30 czerwca 1992 r., AWRSP, 

Warszawa 1992 r. (lipiec), s.10. 
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z przeznaczeniem na powiększanie indywidualnych gospodarstw rolnych oraz  

z przeznaczeniem na inne cele, np. grunty niezbędne gminom na realizację zadań własnych139.  

W procesie przekształceń własnościowych związanych z zagospodarowaniem 

nieruchomości rolnych można wyróżnić pięć głównych okresów: 

− I okres (lata 1992–1995) – działania skoncentrowane były na przejęciu nieruchomości 

rolnych do Zasobu WRSP i zagospodarowaniu głównie poprzez dzierżawę  

i administrowanie; 

− II okres (lata 1996–2003) obejmuje kontynuację działań związanych  

z zagospodarowywaniem przejętych gruntów, głównie poprzez dzierżawę i sprzedaż 

gruntów; 

− III okres (od 2004 r. do 16 września 2011 r.), w którym można zaobserwować 

zwiększony popyt na zakup ziemi przy jednocześnie zmniejszającej się ofercie gruntów 

do zagospodarowania z Zasobu WRSP; 

− IV okres (od 16 września 2011 r. do końca III kwartału 2015 r.), w którym następuje 

ukierunkowanie działań zmierzających do trwałego zagospodarowania nieruchomości 

rolnych Zasobu WRSP (przyznanie pierwszeństwa sprzedaży, dzierżawa gruntów 

rolnych Skarbu Państwa traktowana jest jako forma przejściowa zagospodarowania); 

− V okres (od 1.05.2016 r. do 2026 r.) związany jest z wprowadzeniem ograniczeń  

w obrocie gruntami rolnymi państwowymi i prywatnymi; wstrzymanie sprzedaży 

nieruchomości Zasobu WRSP na okres 5 lat (przedłużone o kolejne 5 lat). Dzierżawa 

gruntów traktowana jest jako podstawowa forma udostępniania państwowych gruntów 

rolnych140.  

Działania podjęte w ostatnim z wyszczególnionych okresów związane były  

z kończącym się 12-letnim okresem przejściowym ograniczającym zakup nieruchomości 

rolnych i leśnych przez cudzoziemców141 oraz z warunkami członkostwa Polski w Unii 

 
139 J. Mioduszewski, Podaż ziemi z gospodarstw państwowych do zagospodarowania przez rolników 

indywidualnych, [w:] Udział rolników indywidualnych w przekształceniach gospodarstw państwowych, Olsztyn 

1995, s. 46–48. 
140 J. Mioduszewski, Znaczenie dzierżawy w zagospodarowaniu gruntów rolnych Skarbu Państwa, [w:] R. 

Przygodzka, E. Gruszewska (red.), Instytucjonalne i strukturalne aspekty rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. 

Księga poświęcona pamięci dr. hab. Adama Sadowskiego, Profesora Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 

2020, s. 203–208. 
141 W art. 8 ust. 2 uregulowano nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców, którzy są obywatelami lub 

przedsiębiorcami państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej, 

z wyjątkiem nabycia nieruchomości rolnych i leśnych przez okres 12 lat od dnia przystąpienia Polski do Unii 

Europejskiej. W Polsce 12-letni okres przejściowy dotyczący nabywania nieruchomości rolnych i leśnych upłynął 

z dniem 1 maja 2016 r. – Ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, Dz.U. 

z 1920 r. nr 31 poz. 178. 
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Europejskiej i wprowadzeniem ograniczeń w obrocie gruntami rolnymi państwowymi i 

prywatnymi. Wskutek wyrażanych obaw dotyczących możliwości niekontrolowanego 

nabywania gruntów rolnych przez cudzoziemców uchwalono Ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. 

o kształtowaniu ustroju rolnego142, zmieniającą Ustawę z dnia 11 kwietnia 2003 r. o 

kształtowaniu ustroju rolnego143. W konsekwencji dokonanych działań ustawodawczych w 

dniu 16 grudnia 2015 r. uchwalono także zmiany w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego144 

oraz określono termin ich wejścia w życie na dzień 1 maja 2016 r. Pozostając w zgodzie z 

przyjętymi zapisami Ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży 

nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw145, 

uchylono ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o kształtowaniu ustroju rolnego i z 16 grudnia 2015 

r. Wprowadzone zmiany w Ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 5 sierpnia 2015 r., 

a następnie Ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu 

Własności Rolnej Skarbu Państwa, na okres 5 lat wzmocniły rolę ówczesnej Agencji 

Nieruchomości Rolnych w zakresie obrotu nieruchomościami rolnymi. Następnie Ustawą z 

dnia 17 marca 2021 r. art. 1146 dokonano zmian w ustawie z dnia 14 kwietnia 2016 r. o 

wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa – zgodnie z 

zapisami wstrzymano sprzedaż nieruchomości, ich części oraz udziałów we współwłasności 

nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na kolejne 5 

lat, tj. 10 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, do 2026 r., a dzierżawa stała się 

podstawową formą udostępniania państwowych gruntów rolnych w tym okresie. Ponadto 

zgodnie z zapisami zmian w UKUR przyznano dyrektorowi generalnemu KOWR uprawnienia 

do wyrażenia zgody, w drodze decyzji administracyjnej, na dokonanie zbycia lub oddania w 

posiadanie innym podmiotom z uwagi na ważny interes nabywcy nieruchomości rolnej lub 

interes publiczny147. Należy zaznaczyć, że – jak wskazuje Litwiniuk148 – całościowy zakres 

 
142 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, Dz.U. z 2015 r. poz. 1433 – niniejszą ustawą 

zmienione będą ustawy m.in: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. 

o księgach wieczystych i hipotece, ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawa 

z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawa z dnia 11 

kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty 

z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 
143 Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, Dz.U. z 2012 r. poz. 803. 
144 Dz.U. z 2015 r. poz. 2179. Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r.o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. 
145 Dz.U. z 2016 r. poz. 585. 
146 Dz.U. z 2021 poz. 760. Ustawa z dnia 17 marca 2021 r. o zmianie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży 

nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. 
147 D. Łobos-Kotowska, Prawne pojęcie osobistego prowadzenia gospodarstwa domowego, „Przegląd Prawa 

Rolnego” 2021, nr 1(28), s. 90. 
148 P. Litwiniuk, Ewolucja rozwiązań normatywnych w zakresie gospodarowania nieruchomościami rolnymi 

Skarbu Państwa, „Studia Iuridica Agraria” 2017, s. 284. 
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materii normatywnej zawarty w ustawie wstrzymującej – dotyczący rozwiązań w Kodeksie 

cywilnym, ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi oraz ustawie o kształtowaniu 

ustroju rolnego – w systemowy sposób unormował obrót nieruchomościami rolnymi w Polsce, 

zarówno państwowymi, jak i prywatnymi, a rolę nadzorcy w tym procesie będzie pełnił 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. 

 Zgodnie art. 24149 Ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu 

nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa150 

obecnie gospodaruje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (następca prawny ANR/AWRSP) 

poprzez:  

− wydzierżawienia w pierwszej kolejności albo sprzedaży nieruchomości rolnych  

z przeznaczeniem na powiększenie lub utworzenie gospodarstw rodzinnych, na 

zasadach określonych w rozdziale 6 dotyczącym sprzedaży i nabywania nieruchomości 

i rozdziale 8 określającym kwestie związane z oddaniem mienia na czas oznaczony do 

odpłatnego korzystania151;  

− oddanie mienia na czas oznaczony do odpłatnego korzystania osobom prawnym  

lub fizycznym na określonych zasadach (rozdział 8 i 9); 

− wniesienie mienia lub jego części do spółki prawa handlowego;  

− oddanie na czas oznaczony administratorowi całości lub części mienia w celu 

gospodarowania, zgodnie z zasadami określonymi w art. 25;  

− przekazanie w zarząd;  

− zamiany nieruchomości. 

W wyniku podejmowanych działań z przejętych do Zasobu WRSP gruntów rolnych, 

według stanu na koniec 2021 r., 4,75 mln ha trwale rozdysponowano 71,5% (ponad 3,4 mln 

ha); na zasadzie przeniesienia prawa własności, tj. sprzedaży 2 726,0 tys. ha, z czego w ok. 

98,0% tych gruntów (2 670,3 tys. ha) złożone zostało notarialne oświadczenie woli  

o skorzystaniu z prawa pierwokupu i odkupu; nieodpłatnie przekazano uprawnionym 

podmiotom 674,2 tys. ha oraz wniesiono aportem do spółek prawa handlowego 24,7 tys. ha. 

Część nieruchomości, które nie mogły być rozdysponowane (m.in. z powodu czasowego braku 

 
149 Dz.U. 1991 nr 107 poz. 464. 
150 Dz.U. 2022 poz. 514. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2022 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. 
151 Z wyłączeniem nieruchomości rolnych o powierzchni mniejszej niż 1 ha oraz nieruchomości rolnych 

przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, miejscowym planie rewitalizacji albo 

miejscowym planie odbudowy na cele inne niż rolne, a w przypadku braku miejscowego planu – na cele 

niezwiązane z kierunkami i zasadami kształtowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej, określonymi w studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 
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zainteresowania nimi), a także nieruchomości stanowiące zorganizowane gospodarstwa 

„powracające” z dzierżawy, do momentu ich ponownego rozdysponowania przekazywano 

okresowo w administrowanie. Natomiast niewielkie powierzchnie rozdysponowano poprzez 

zarząd bądź wieczyste użytkowanie. W zasobie nadal znajduje się ponad 1354,6 tys. ha, z czego 

około 78,4% pozostaje w dzierżawie (1,06 mln ha); większość jest położona głównie na 

obszarze północnej i północno-zachodniej części Polski. Znaczna część tych gruntów 151,6 tys. 

ha (11,2%) położna jest na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego; z tego ponad 

85,1% pozostawało w dzierżawie. Poziom i struktura zagospodarowania Zasobu  

są odzwierciedleniem zmian sytuacji społeczno-gospodarczej i politycznej związanych  

z kształtowaniem się ustroju rolnego, jak i rynkowej, wynikającej z popytu i podaży na grunty 

rolne kształtowanych przez różnego rodzaju wydarzenia w kraju i zagranicą. Biorąc pod uwagę 

wielkość, strukturę i dynamikę zmian form zagospodarowania gruntów z Zasobu WRSP  

w latach od 1992 do 2021, można stwierdzić, że dzierżawa stała się podstawową formą 

zagospodarowania przejętych gruntów i w perspektywie najbliższych lat będzie rosło jej 

znaczenie. Stała się ona dla większości dzierżawców podstawą do podjęcia decyzji o nabyciu 

użytkowanych gruntów rolnych. W całym okresie można zaobserwować trzy etapy związane  

z procesem zagospodarowania gruntów przez dzierżawę: pierwszy do 1996 roku, kiedy to 

zwiększał się obszar dzierżawionych gruntów rolnych do ponad 2,9 mln ha, co stanowiło ok. 

2/3 Zasobu WRSP, drugi od 1997 r. do 2016 r., w którym powierzchnia gruntów 

dzierżawionych systematycznie zmniejszała się, co w głównej mierze wynikało z decyzji 

dotychczasowych dzierżawców o ich nabyciu, a trzeci od 2016 r. – obszar gruntów będących 

w dzierżawie utrzymuje się w zasadzie na niezmienionym poziomie, z niewielką tendencją do 

zwiększania się obszaru zagospodarowania w tej formie do poziomu ponad 1,06 mln ha w 2021 

r., co stanowi 78,4% Zasobu WRSP (Rys. 5.) 152.  

Od początku gospodarowania Zasobem WRSP dzierżawa nieruchomości rolnych była 

dogodnym sposobem ich użytkowania, niewymagającym angażowania dużych środków 

finansowych. W swej istocie pozwala na oddzielenie prawa własności od prawa użytkowania. 

Umożliwia ona rolnikom użytkowanie gruntów rolnych bez konieczności ich zakupu153. 

Wykupowi podlegały tylko ruchome środki trwałe i majątek obrotowy (głównie produkcja  

 
152 Sprawozdanie z działalności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w 2020 r., KOWR, Warszawa 2021, s. 

18–44, 256. 

 
153 W. Ziętara, Dzierżawa ziemi i jej rola w krajach Unii Europejskiej i w Polsce, [w:] Dzierżawa ziemi jako 

czynnik przemian struktury agrarnej w Polsce, Warszawa 1999, s. 7–8; Sprawozdanie z działalności Krajowego 

Ośrodka Wsparcia Rolnictwa od 2017 do 2021 r., KOWR, Warszawa 2018–2022, s. 35–36. 
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w toku). Zgodnie z ustawą o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa 

umowy dzierżawy zawierane są na czas oznaczony, a długość okresu zależy od charakteru  

i przeznaczenia nieruchomości (np.: rolna zabudowana albo niezabudowana). 

 
 

Rys. 5. Przejmowanie i zagospodarowanie gruntów przejętych do Zasobu WRSP  

w latach 1992–2021 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Raportów z działalności Agencji Nieruchomości Rolnych 

(AWRSP) na Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa w latach 1992, …., 2016 r., ANR, Warszawa 1993–2017; 

Sprawozdań z działalności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa od 2017 do 2021 r., KOWR, Warszawa 2018–

2022. 

 

Obecnie okres dzierżawy w przypadku rolników indywidualnych z zasady ustalany jest 

na 10 lat, tak aby zapewnić stabilność funkcjonowania ich gospodarstw rodzinnych, a także 

ewentualną możliwość udziału dzierżawcy w programach finansowanych lub 

współfinansowanych ze środków pomocowych. Zawierając umowy dzierżawy na grunty rolne 

na czas określony ich użytkowania, zakładano możliwość rotacji po wygaśnięciu/rozwiązaniu 

umów bądź wyłączenia części obszaru z przeznaczeniem na inne cele lub dla innych 

dzierżawców (nabywców) gruntów. Najczęściej zwroty w analizowanym okresie dokonywane 

były ze względu na trudną sytuację ekonomiczno-finansową dzierżawcy, bądź ze względu na 

rozwiązanie umowy lub wyłączenie części gruntów z dzierżawy w celu sprzedaży 
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dotychczasowemu dzierżawcy, dzierżawy/sprzedaży innemu dzierżawcy bądź w celu 

przeznaczenia na realizację innych zadań.  

Instytucję dzierżawy w Polsce regulują przepisy Kodeksu cywilnego154. Zgodnie z art. 693 

istotą zawieranej umowy dzierżawy jest powstanie zobowiązania wobec wydzierżawiającego 

oddającego dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub 

nieoznaczony w zamian za umówiony czynsz w ujęciu wartościowym (pieniądzu) bądź innego 

rodzaju świadczeniach. Dopiero nowelizacja w 1994 r. ustawy o gospodarowaniu 

nieruchomościami rolnymi155 – jak wskazuje Prutis156 – wprowadziła rozwiązania,  

na podstawie których można było uznać normatywny model dzierżawny za instrument 

restrukturyzacji i pośredniej prywatyzacji gruntów państwowych. Do kodeksowego modelu 

dzierżawy zgodnie z zapisami tej ustawy wprowadzono modyfikacje dotyczące trybu 

zawierania umów i ustalania warunków oraz zasad określania czynszu. Podkreśla on,  

że głównym celem kodeksowego modelu dzierżawy jest zabezpieczenie interesów stron 

umowy dzierżawy, w swej istocie nie mógł więc być uznany za aktywny instrument polityki 

rolnej. Należy zaznaczyć, że przy wyłanianiu dzierżawcy przetarg jest z zasady obowiązkowym 

trybem zawierania umów, z wyjątkami określonymi w ustawie o gospodarowaniu 

nieruchomościami rolnymi157. 

 
154 Dz.U. 2020.0.1740, tj. – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 

155 Ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu 

Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.1994.1.3). Zgodnie z zapisami do art. 38 dodano art. 38a, zgodnie 

z którym mienie wchodzące w skład Zasobu może być wydzierżawiane lub wynajmowane osobom fizycznym lub 

prawnym z zapewnieniem dzierżawcy lub najemcy prawa do kupna przedmiotu dzierżawy lub najmu w okresie 

trwania zawartej umowy. W umowie określona zostanie wartość przedmiotu dzierżawy lub najmu oraz czynsz 

roczny w wysokości równej sumie wartości przedmiotu dzierżawy lub najmu podzielonej przez liczbę lat, na którą 

została zawarta umowa, i oprocentowania dotyczącego niespłaconej części tej wartości. W umowie sprzedaży cena 

ustalana będzie jako suma wartości przedmiotu dzierżawy lub najmu i oprocentowania należnego za okres do dnia 

zawarcia tej umowy, a na poczet ceny zaliczany będzie wpłacony czynsz. W sytuacji gdy wartość przedmiotu 

dzierżawy lub najmu będzie ustalona w umowie według innego miernika wartości niż pieniądze, nie będzie 

stosowane oprocentowanie. 
156 P. Czechowski, S. Prutis, A. Stelmachowski, Struktury gospodarcze państwowej własności rolniczej i formy 

gospodarowania jej zasobami, [w:] Polskie prawo rolne na tle ustawodawstwa Unii Europejskiej, rozdz. VI, 

Warszawa 2002, s. 174. 
157 Ustawa z dnia 6 maja 1999 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa 

oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 1999 nr 49 poz. 484). Zgodnie z zapisami w art. 39. 2. przetargu nie 

stosuje się w sytuacji, gdy: dotychczasowy dzierżawca złożył Agencji oświadczenie o zamiarze dalszego 

dzierżawienia nieruchomości na nowych warunkach uzgodnionych z Agencją, z tym że czynsz nie może być 

niższy niż dotychczasowy; nieruchomość jest wydzierżawiana jednoosobowej spółce utworzonej przez Agencję; 

nieruchomość, której użytkowanie wygasło na podstawie art. 16 ust. 2 z dniem 31 grudnia 1993 r., jest 

wydzierżawiana spółdzielni produkcji rolnej nadal faktycznie władającej tą nieruchomością; nieruchomość 
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W procesie gospodarowania gruntami Zasobu WRSP od początku działalności (od 1992 

r.) do końca 2021 r. łącznie zaoferowano (narastająco) do dzierżawy ok. 7,6 mln ha gruntów  

(z tego część gruntów oferowano więcej niż jednokrotnie), wydzierżawiono łącznie na 

podstawie 358,9 tys. zawartych umów ponad 5,1 mln ha (część gruntów więcej niż 

jednokrotnie). W okresie od 1992 do 1996 r. zostało najwięcej gruntów wydzierżawionych 

(łącznie ponad 3,4 mln ha), przy czym w analogicznym okresie do zasobu powróciło ponad 0,5 

mln ha, co stanowiło 14,7% gruntów zagospodarowanych w tej formie. Od 1997 r. do 2016 r. 

można zauważyć odwrócenie się tego trendu – do zasobu wracało więcej gruntów, niż zostało 

wydzierżawionych. „Powroty” gruntów z dzierżawy związane były głównie z faktem jej 

sprzedaży dotychczasowemu dzierżawcy bądź dzierżawy lub sprzedaży innemu kontrahentowi. 

Od 2017 r. do 2021r. (z wyjątkiem 2018 r.) można zauważyć zmianę trendu – powierzchnia 

wydzierżawianych gruntów była większa w porównaniu do powracających z dzierżaw. Na takie 

kształtowanie się poziomu, struktury i dynamiki zmian w zagospodarowaniu gruntów Zasobu 

wpływ miały dokonywane zmiany w podejściu do gospodarowania zasobem, wynikające m.in. 

z przyjętej polityki rolnej, jak również sytuacji społeczno-gospodarczej kraju oraz 

uwarunkowań formalno-prawnych związanych z tym procesem (Rys. 6. i Rys. 7.). Występujący 

swoisty brak stabilności rozwiązań formalno-prawnych był związany m.in. z wprowadzaniem 

ograniczeń w obrocie gruntami rolnymi, które w zasadniczy sposób wpływały na swobodę 

decyzyjną rolników odnośnie do zakresu i możliwości kształtowania powierzchni 

gospodarstwa, a w konsekwencji skali i kierunków produkcji rolnej. Prowadzenie działalności 

przez rolników powinno sprowadzać się do optymalizacji i racjonalnego gospodarowania 

dostępnymi zasobami umożliwiającymi rozwój gospodarstw poprzez poprawę efektywności 

produkcji. W tym ujęciu brak stabilności rozwiązań formalno-prawnych (ich tymczasowość) 

oraz niepewność przyszłych rozwiązań w zakresie obrotu gruntami rolnymi wynikająca  

z polityki rolnej tworzyły mało sprzyjające warunki do podejmowania racjonalnych decyzji 

dotyczących gospodarowania na dzierżawionych nieruchomościach rolnych158. 

 

przeznaczona przez Agencję pod ogródek przydomowy jest wydzierżawiana osobie korzystającej dotychczas z 

takiego ogródka bez tytułu prawnego w związku z utratą mocy obowiązującej układu zbiorowego pracy albo 

zakładowej umowy zbiorowej; nieruchomość będąca dotychczas w administrowaniu lub jej część jest 

wydzierżawiana spółce, a łącznie spełnione są określone warunki związane z wynikami i sytuacją formalno-

prawną gospodarstwa będącego w administrowaniu. 

 
158 J. Mioduszewski, R. Przygodzka, A. Sadowski, Conditions of development of arable land belonging to State 

Treasury in warmińsko-mazurskie region, „Economic Science for Rural Development” 2018, nr 1(1), s. 219. 



 

 

92 | S t r o n a  

 

 

Rys. 6. Powierzchnia gruntów wydzierżawionych i powracających z dzierżawy do Zasobu 

WRSP w Polsce w latach od 1992 do końca 2021 r. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze Sprawozdania z działalności Krajowego Ośrodka 

Wsparcia Rolnictwa w 2021 r. KOWR, Warszawa 2022, s. 36. 

 

 

Rys. 7. Powierzchnia gruntów w Zasobie WRSP pozostająca w dzierżawie w podziale na 

województwa według stanu na dzień 31.12.2021 r. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze Sprawozdania z działalności Krajowego Ośrodka 

Wsparcia Rolnictwa w 2021 r. KOWR, Warszawa 2022, s. 256. 

49
   

 

85
1 

   

1 
20

7 
   

91
6 

   

41
1 

   

20
0 

   

18
3 

   

18
2 

   

18
5 

   

13
7 

   

10
1 

   

13
2 

   

13
1 

   

79
   

 

81
   

 

42
   

 

28
   

 

18
   

 

17
   

 

11
   

 

9 
   30

   
 

56
   

 

37
   

 

59
   

 

53
   

 

40
   

 

44
   

 

45
   

 

36
   

 

- -

12
2 

   

15
6 

   22
8 

   

23
8 

   

26
1 

   

30
0 

   

25
7 

   

24
9 

   

20
4 

   

19
8 

   

16
3 

   

16
1 

   

13
2 

   

10
6 

   

90
   

 

12
4 

   

11
6 

   

13
3 

   

15
8 

   

17
0 

   

14
7 

   

99
   

 

62
   

 

41
   

 

51
   

 

29
   

 

32
   

 

29
   

 

 -

  200

  400

  600

  800

 1 000

 1 200

 1 400

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

I okres II okres III okres IV okres V okres Lata

tys. ha

grunty wydzierżawione

grunty powracjące z dzierżaw

 
 

zachodnio 
-pomorskie 

215,9 

pomorskie 
73,3 warmińsko-

mazurskie 
129,1 

mazowieckie 
17,4 

podlaskie 
23,2 

lubuskie 
73,9 

 

dolnośląskie 
153,0 

 

wielkopolskie 
162,2 

 

kujawsko-
pomorskie 

67,1 

opolskie 
57,9 

 

łódzkie 
12,7 lubelskie 

24,5 

 

śląskie 
22,3 

 

święto 
-krzyskie 

5,2 

 

podkarpackie 
16,2 

 

małopolskie 
7,9 



 

 

93 | S t r o n a  

 

W latach 1992–2021r. na grunty rolne Zasobu WRSP zawarto ogółem 358,9 tys. umów 

dzierżawy, z tego zdecydowaną większość (84,5%) na działki, których obszar nie przekraczał 

10 ha, a tylko 2,1% (7 601 umów) na powyżej 100 ha na 1 umowę, o łącznej powierzchni 

3 254,7 tys. ha W ujęciu strukturalnym dzierżawionych gruntów można zaobserwować swoistą 

asymetrię – zaledwie 2,1% zawartych umów obejmowało 64,4% powierzchni gruntów 

wydzierżawionych, a 97,9% liczby zawartych umów dotyczyło powierzchni 1795,5 tys. ha (tj. 

35,6%) ogółem wydzierżawionych gruntów. Dzierżawcami nieruchomości pochodzących  

z Zasobu WRSP stanowiły osoby fizyczne, jak i prawne. W całym analizowanym okresie pod 

względem liczby zawartych umów dzierżawy dominowały osoby fizyczne (98% ogólnej 

liczby), które dotyczyły 63,9% wydzierżawionej powierzchni. Natomiast w przypadku osób 

prawnych zawarto 2700 umów (38,2%) na dzierżawę dużych nieruchomości rolnych (powyżej 

100,0 ha), które dotyczyły 1 737,6 tys. ha. Z kolei osoby fizyczne najczęściej dzierżawiły 

nieruchomości o małych obszarach (do 5 ha), które stanowiły 77,6% umów zawartych w tej 

grupie i dotyczyły zaledwie 338,7 tys. ha (tj. 1,24 ha w przeliczeniu na 1 umowę). Przeciętna 

powierzchnia gruntów w przeliczeniu na 1 umowę wyniosła średnio 14,1 ha, przy czym  

na umowę o powierzchni do 100 ha około 5,9 ha, a w przypadku umów na powierzchnię 

powyżej 100 ha – ponad 428,2 ha. Taka struktura zawieranych umów wskazuje, że 

zagospodarowanie w głównej mierze miało wpływ na powstanie wielkoobszarowych 

gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 100 ha. Dla większości sprzedanych gruntów 

(2726,0 tys. ha) z Zasobu WRSP poprzedzającą formą ich zagospodarowania była dzierżawa, 

która stała się źródłem motywacji do podjęcia decyzji o ich nabyciu159.  

Wśród gruntów przejętych do Zasobu WRSP 17,3% gruntów (826,5 tys. ha) położone 

było na terenie woj. warmińsko-mazurskiego. Większość przejętych gruntów w tym 

województwie wg stanu na koniec 2021 r. została trwale zagospodarowana, a 151,6 tys. ha 

(18,3%) jest nadal w Zasobie, z czego 85,1% gruntów jest wydzierżawionych (125,9 tys. ha). 

Natomiast w skali kraju w Zasobie WRSP pozostało ponad 28,5% gruntów przejętych (1 354,6 

tys. ha), z czego 78,4% jest wydzierżawionych. Natomiast analizując grunty wydzierżawione 

według grup obszarowych, można zauważyć podobną prawidłowość ich rozkładu, przy czym 

w woj. warmińsko-mazurskim obszar gruntów w dzierżawie w grupach powyżej 100 ha  

na 1 umowę stanowi 45,3% i jest niższy o 6,4% w porównaniu do ich udziału w całym Zasobie 

WRSP w kraju (51,7% – Rys. 8.). 

 
159 Sprawozdanie z działalności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w 2021 r., KOWR, Warszawa 2022, s. 

36–38. 
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Rys. 8. Powierzchnia gruntów wydzierżawionych z Zasobu WRSP* według grup obszarowych 

w Polsce i woj. warmińsko-mazurskim (stan na koniec 2021 r.) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze Sprawozdania z działalności Krajowego Ośrodka Wsparcia 

Rolnictwa w 2021 r., KOWR, Warszawa 2022, s. 253. 

  

Na trwałość zagospodarowania gruntów rolnych Zasobu WRSP przez ich dzierżawę ma 

wpływ szereg czynników bezpośrednio związanych z przedmiotem dzierżawy tj.: jakość gleb, 

wielkości obszaru, ukształtowanie rozłogu, warunki klimatyczno-przyrodnicze, położenie oraz 

poziom płaconych czynszów dzierżawnych, który w konsekwencji bezpośrednio wpływa na 

opłacalność produkcji rolnej w gospodarstwach. Jak wskazuje Majchrzak160, poziom czynszu 

dzierżawnego w swej istocie powinien uwzględniać, jak i równoważyć, interesy stron umowy. 

W praktyce jest to trudne do osiągnięcia ze względu na zmiany sytuacji społeczno-

gospodarczej, uwarunkowań formalno-prawnych związanych z prowadzeniem produkcji 

rolniczej, a także zmiany rynkowe wynikające z kształtowania się podaży i popytu  

na wytwarzane produkty. W tym kontekście – oprócz okresu zawarcia umowy – poziom 

wysokości czynszu dzierżawnego może stanowić istotny element ochrony i stabilizacji, 

decydujący o trwałości gospodarowania na dzierżawionym gruncie, i podlegać powinien 

prawnej regulacji i ochronie.  

 
160 A. Majchrzak, Determinanty trwałości gospodarowania na dzierżawionych gruntach rolnych w Polsce na tle 

wybranych państw Europy Zachodniej, „Progress in Economic Sciences”, 2014, nr 1, s. 21. 
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W całym okresie objętym analizą poziom czynszów uzyskiwanych za dzierżawę 

gruntów z Zasobu WRSP (od 1992 r. do końca 2021 r.) charakteryzował się relatywnie dużą 

zmiennością. Przeciętnie uzyskiwany czynsz dzierżawny wyrażany w mierniku naturalnym (dt 

pszenicy) kształtował się w granicach od 1,8 dt pszenicy/1 ha do 12,6 dt pszenicy/1 ha. 

Analizując poziom czynszów w ujęciu wartościowym, można zauważyć, że jego wartości 

mocno się różniły. Najniższe wartości były w I okresie od 1992 r. do 1995 r. (do 57 do 71 zł/ 

1 ha), w II okresie (od 1996r do 2003 r.) były około 2-krotnie wyższe, przy czym występowały 

dość duże różnice w ich poziomie – od 75 zł/1 ha w 1999 r. do 123 zł/1 ha w 2000 r. W III 

okresie (od 2004 r do 2011) można zauważyć systematyczny wzrost poziomu czynszów 

dzierżawnych (ponad 5,5-krotny) od 143 zł/1 ha w 2005 ha do 723 zł/1 ha w 2011 r. Na poziom 

i taką dynamikę zmian wpływ miały dwa czynniki o charakterze zewnętrznym. Pierwszy 

związany był ze zmianą uwarunkowań związanych z przystąpieniem Polski do Unii 

Europejskiej i objęciem polskiego rolnictwa Wspólną Polityką Rolną (WPR) oraz wynikającym 

z tego faktu wsparciem dopłatami do działalności rolniczej (głównie jednolite płatności 

obszarowe), których poziom zaczął stanowić punkt odniesienia i był impulsem do wzrostu 

poziomu czynszów dzierżawnych. Drugi z kolei wynikał głównie z wielkości obszarów 

ofertowanych do dzierżawy i z ograniczeń wprowadzonych w ustawie o kształtowaniu ustroju 

rolnego161. Te czynniki miały również istotny wpływ na kształtowanie się czynszów  

w kolejnych latach. Czyżewski i Trojanek162 podkreślali, że dopłaty bezpośrednie nie są 

związane z wielkością produkcji, a w przypadku dzierżawy ich część lub całość znajduje 

odzwierciedlenie w wyższych czynszach dzierżawnych za grunty rolne, które są płacone 

właścicielom gruntów. W konsekwencji uzyskiwane korzyści finansowe z tytułu dopłat  

nie kapitalizują się w rolnictwie w sytuacji, gdy właściciel gruntów nie jest rolnikiem. 

Kolejnym istotnym impulsem do wzrostu poziomu czynszów był ogólnoświatowy kryzys 

gospodarczy w 2009 r., zapoczątkowany zapaścią na rynku pożyczek hipotecznych wysokiego 

ryzyka w Stanach Zjednoczonych, który został wywołany m.in. brakiem stabilności na rynkach 

finansowych i bankowych. W IV okresie (od 2012 r. do 2015 r.) można zauważyć pewną 

stabilizację poziomu uzyskiwanych czynszów za dzierżawione grunty z Zasobu WRSP, tj. od 

772 zł/1 ha w 2012 r. do 822 zł/1 ha w 2014 r. W V okresie (od 2016 do 2021 r.) ze względu 

na wprowadzone ustawowe ograniczenia w obrocie gruntami rolnymi można zauważyć zmianę 

trendu kształtowania się czynszów dzierżawnych. W pierwszej części tego okresu widać 

 
161 Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. 2003 nr 64 poz. 592). 
162 B. Czyżewski, R. Trojanek, Czynniki wartości ziemi rolnej w kontekście zróżnicowanych funkcji obszarów 

wiejskich w Polsce, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” 2016, nr 2(347), s. 7. 
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tendencję stopniowego obniżenia wartości (tj. z 791 zł/1 ha w 2014 r. do poziomu 511 zł/1 ha 

w 2018 r.), a następnie stopniowy wzrost do poziomu 1288 zł/1 ha w 2021 r. W tym okresie 

duże znaczenie dla kształtowania się poziomu czynszów dzierżawnych miał wzrost popytu 

zgłaszanego ze strony rolników, przy niewielkiej podaży oraz możliwych korzyściach 

uzyskiwanych z dopłat bezpośrednich z tytułu użytkowania gruntów, a także opłacalności 

produkcji rolniczej oraz wprowadzonych ustawowo ograniczeń w obrocie gruntami rolnymi163 

(Rys. 9.).  

 

 
 

Rys. 9. Poziom czynszów dzierżawnych i cen sprzedaży za grunty z Zasobu WRSP  

w latach 1992–2021 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Raportów z działalności Agencji Nieruchomości Rolnych 

(AWRSP) na Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa w latach 1992, …., 2016 r., ANR, Warszawa 1993–2017 

oraz Sprawozdań z działalności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w 2017 i 2021r., KOWR, Warszawa 

2018–2022. 

 

W podejmowaniu decyzji dotyczącej formy prawnej (dzierżawa czy własność) 

użytkowania gruntów rolnych ważna jest relacja cen ich sprzedaży do przeciętnego poziomu 

czynszu dzierżawnego płaconego za 1 ha użytkowanych gruntów. Można sądzić, że te relacje 

miały istotny wpływ na podejmowanie decyzji o zmianie prawa do użytkowania (dzierżawa) 

 
163 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1433 i 2179) oraz 

ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu 

Państwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 585). 

 -

 5 000

 10 000

 15 000

 20 000

 25 000

 30 000

 35 000

 40 000

 45 000

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

I okres II okres III okres IV okres V okres

57
   

 

58
   

 

57
   

 

71
   

 

10
4 

   

92
   

 

96
   

 

75
   

 

12
3 

   

93
   

 

94
   

 

11
8 

   

19
2 

   

14
3 

   

17
8 

   

45
7 

   

48
8 

   

28
4 

   

44
6 

   

72
3 

   

77
2 

   

78
6 

   

82
2 

   

77
3 

   

79
1 

   

51
3 

   

51
1 

   

57
9 

   

70
9 

   

1 
28

8 
   

50
0 11

00

13
70

14
91

18
74 24

44 30
48 36

84

35
54

34
14

34
38

37
36 46

82 56
07

73
74

97
73

12
54

0 14
93

2

15
28

1 17
16

5 19
28

8

21
81

3

25
59

2

29
54

6

32
25

5

31
05

8

26
40

2

30
99

8

35
22

0

41
83

6

Czynsz dzierżawny za 1 ha gruntów rolnych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

Cena 1 ha gruntów rolnych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa



 

 

97 | S t r o n a  

 

na prawo własności (nabycie). W analizowanym okresie relacja ceny sprzedaży gruntów  

do poziomu czynszu dzierżawnego charakteryzowała się dużą zmiennością, tj. od 8,8-krotności 

za 1 ha w 1992 r. do 60,8-krotności w 2018 r. Natomiast od 2019 roku następuje systematyczne 

obniżanie wartości tej relacji, co wynika z nieproporcjonalnie wysokiego wzrostu poziomu 

czynszów dzierżawnych, tj. z 511 zł w 2018 roku do 1288 zł w 2021 r. w porównaniu do cen 

za 1 ha gruntów rolnych. Zmiany tej relacji należy upatrywać we wprowadzonych ustawowo 

od 2016 r. ograniczeniach w nabywaniu gruntów oraz dynamicznie zmieniających się 

uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych stymulujących wzrost popytu i cen na grunty 

rolne, które obecnie postrzegane są nie tylko jako podstawowy zasób produkcji w rolnictwie, 

ale również jako inwestycja dająca zadowalający zwrot z kapitału (Rys. 10.).  

 

Rys. 10. Relacja ceny sprzedaży gruntów do czynszu dzierżawnego z Zasobu WRSP 

w latach 1992–2021 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Raportów z działalności Agencji Nieruchomości Rolnych 

(AWRSP) na Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa w latach 1992, …., 2016 r., ANR, Warszawa 1993–2017; 

oraz Sprawozdań z działalności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w od 2017 do 2020 r., KOWR, Warszawa 

2018–2022. 

Na podstawie dokonanej analizy danych z lat 1990–2020 można stwierdzić, że zmiany 

w zakresie struktury obszarowej gospodarstw rolnych w Polsce zachodziły relatywnie wolno. 

W ciągu 30 lat liczba indywidualnych gospodarstw rolnych (IGR) ogółem zmniejszyła się  

o około 38,4%, tj. z 2137,5 tys. gospodarstw w 1990 do 1317,0 tys. w 2020 r. W polskim 

rolnictwie w dalszym ciągu dominują gospodarstwa małe, od 1 do 5 ha, których udział  

w strukturze liczby gospodarstw kształtował się na poziomie od 52,8% w 1990 roku do 50,2% 

w 2020 r., a w grupie od 5 do 10 ha odpowiednio od 29,8% w 1990 r. do 21,9% w 2020 r. 
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Zmniejszenie liczby gospodarstw zanotowano we wszystkich grupach obszarowych, z 

wyjątkiem tych o powierzchni powyżej 15 ha użytków rolnych, których przybyło 61,4%, tj. ze 

130,1 tys. w 1990 r. Na koniec 2020 r. w tej grupie znajdowało się ponad 210,0 tys. gospodarstw 

rolnych, z czego największą grupę stanowiły te o powierzchni od 20 do 50 ha, tj. 104,0 tysiące. 

Na to zjawisko istotny wpływ miał również realizowany w tym czasie proces przekształceń 

własnościowych w państwowym sektorze rolnictwa. W wyniku dokonanych zmian  

w regulacjach formalno-prawnych dotyczących obrotu ziemią w Polsce oraz procesów 

likwidacji działalności w części gospodarstw rolnych, a także zagospodarowania gruntów 

rolnych Skarbu Państwa, powstało blisko 39 tysięcy gospodarstw o powierzchni powyżej 50 ha 

UR. Dzun164, analizując proces zmian w strukturze obszarowej, wskazał, że powstała nowa 

grupa prywatnych gospodarstw wielkoobszarowych o powierzchni powyżej 100 ha UR (ponad 

4,4 tys. gospodarstw gospodarujących na 2072 tys. ha UR, z tego 35,5% stanowią gospodarstwa 

powyżej 500 ha UR na 1132 tys. ha UR) –  głównie na bazie początkowo dzierżawionych 

nieruchomości rolnych Skarbu Państwa. W wyniku dokonujących się zmian i przekształceń 

własnościowych w państwowym sektorze rolnictwa w analizowanym okresie zmniejszył się 

obszar gruntów rolnych będących w użytkowaniu indywidualnym o 182,8 tys. ha, tj. z 13399,8 

tys. ha w 1990 r. do 13217,0 tys. ha w 2020 r., a średnia powierzchnia IGR wzrosła z 6,3 ha do 

10,0 ha użytków rolnych (Tabela 18.).  

Tabela 18. 

Zmiany powierzchni, wielkości i liczby indywidualnych gospodarstw rolnych 

według grup obszarowych w latach 1990–2020 

Lata  

 Powierzchnia  
 Liczba 

gospodarst

w ogółem 

(tys.)  

Powierzchnia użytków rolnych w ha  
 Dynamika 

zmian 
liczby 

gospodarst

w ogółem 
(%.)  

Powierzchnia użytków rolnych (%)  

w tys. ha  

 

średnio 
ha UR* 

 1 do 

1,99 ha  

 2 do 

4,99 ha  

 5 do 

9,99 ha 

 10 do 

14,99 
ha 

 pow. 

15 ha  

 1 do 

1,99 ha  

 2 do 

4,99 ha  

 5 do 

9,99 ha 

 10 do 

14,99 
ha 

 pow. 

15 ha  

1990 13 399,8 6,3 2 137,5 378,3 750,8 636,3 242,0 130,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2000 15 456,0 8,2 1 880,9 448,2 613,6 447,7 185,7 185,8 88,0 118,5 81,7 70,4 76,7 142,8 

2010a 
13 660,4 8,8 1 558,4 342,2 519,3 351,5 152,2 193,3 72,9 90,5 69,2 55,2 62,9 148,6 

2020 13 217,0 10,0 1 317,0 245,0 416,0 289,0 131,0 210,0 61,6 64,8 55,4 45,4 54,1 161,4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych GUS:. Rocznik Statystyczny Rolnictwa 1998, 

Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1999, s. 36. Powszechny Spis Rolny 2010, Główny Urząd Statystyczny, 

Warszawa 2011, s. 54; Powszechny Spis Rolny 2020. Raport z wyników tab. 5, Główny Urząd Statystyczny, 

Warszawa 2021, s. 56.  

 

 
164 W. Dzun, Wpływ utworzenia i rozdysponowania zasobu własności rolnej SP na strukturę obszarową 

gospodarstw rolnych, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” 2017, nr 3(344), s. 69-70. 
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Na poziom i dynamikę zmniejszania się liczby gospodarstw, jak wskazuje Sikorska165, 

wpływ miały nie tylko czynniki związane z rolnictwem, ale również rozwój infrastruktury 

technicznej i procesy urbanizacji obszarów wiejskich wokół metropolii, co wywołało potrzebę 

konwersji ziemi na cele nierolnicze. Istotny wpływ na zachodzące zmiany miała także Wspólna 

Polityka Rolna UE i środki finansowe pozyskiwane z funduszy spójności oraz przeznaczone na 

rozwój kapitału ludzkiego. Zanotowane zmiany w strukturze obszarowej dokonały się w skali 

całego kraju, jednak ze względu na zróżnicowanie regionalne powiązane z historycznie 

ukształtowanymi przestrzennymi odmiennościami we właściwościach struktury rolnictwa 

miały różny zakres i natężenie.  

 

4.2. FUNKCJONOWANIE GOSPODARSTW ROLNYCH W OCENIE RESPONDENTÓW 
 

Większość z przejętych gruntów (826,5 tys. ha) z terenu woj. warmińsko-mazurskiego, 

gdzie dominowały PGR, została trwale zagospodarowana, głównie przez sprzedaż (509,9 tys. 

ha), nieodpłatne przekazanie (47,9 tys. ha) Jednostkom Samorządu Terytorialnego, Lasom 

Państwowym, kościelnym osobom prawnym i innym podmiotom: grunty pod wodami – 

Regionalnym Zarządom Gospodarki Wodnej lub marszałkowi województwa (108,2 tys. ha); 

część wniesiono jako aport do spółek, a pozostałe przekazano innym uprawnionym 

instytucjom. W Zasobie WRSP nadal pozostaje ponad 151,6 tys. ha, z czego 129,1 tys. ha 

zostało wydzierżawione głównie prowadzącym gospodarstwa rolne166.  

W województwie warmińsko-mazurskim w 2020 r. ogółem było 41,2 tys. gospodarstw 

rolnych (powyżej 1 ha UR), co stanowiło 3,2% ogólnej liczby gospodarstw rolnych w Polsce, 

które zajmowały powierzchnię ok. 954,0 tys. ha. Pod względem liczebności w strukturze 

gospodarstw rolnych województwa warmińsko-mazurskiego w 2020 r. największą grupę 

stanowiły gospodarstwa o powierzchni do od 5 do 10 ha UR – 17,8%, a powierzchnia użytków 

rolnych stanowiła zaledwie 5,6% powierzchni użytków rolnych w gospodarstwach rolnych. 

Analizując strukturę liczby gospodarstw rolnych, można zaobserwować asymetrię: 

gospodarstwa od 1 do 20 ha UR pod względem liczebności stanowiły 70% (28,9 tys. GR), 

zajmując powierzchnię 219,5 tys. ha, co stanowi 23% użytków rolnych w województwie. 

Natomiast gospodarstwa powyżej 20 ha UR stanowiły 30,0% wszystkich gospodarstw, 

zajmując 77,0% UR. W strukturze liczby gospodarstw relatywnie niewielki udział (9,7% – 

4248 GR) stanowiły gospodarstwa rolne powyżej 50 ha UR, ale użytkowały one 50% użytków 

 
165 A. Sikorska, Przemiany w strukturze agrarnej indywidualnych gospodarstw rolnych, Warszawa 2013, s. 8. 
166 Sprawozdanie z działalności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w 2021 r., KOWR, Warszawa 2022, s. 

256. 



 

 

100 | S t r o n a  

 

rolnych w województwie. Można sądzić, że w zdecydowanej większości wielkoobszarowe 

gospodarstwa rolne (powyżej 50 ha) powstały na bazie gruntów rolnych pochodzących z 

Zasobu WRSP (Rys. 11.).  

Rys. 11. Struktura gospodarstw rolnych według grup obszarowych użytków rolnych w woj. 

warmińsko-mazurskim 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Powszechnego Spisu Rolnego 2020 GUS, Warszawa 2021, s. 

56–57, oraz Rocznika Statystycznego Rolnictwa, GUS, Warszawa 2020, tab. 19. 

 

4.3. CHARAKTERYSTYKA BADANYCH GOSPODARSTW ROLNYCH 
 

Badania przeprowadzono wśród 96 respondentów. Największą grupę stanowili 

prowadzący gospodarstwa rolne o powierzchni od 20 do 49,99 ha (40,6%) i od 50 do 99,9 ha 

(29,2%). Wszyscy zarządzający/użytkownicy badanych gospodarstw rolnych to osoby fizyczne 

(rolnicy indywidualni). Wśród respondentów większość stanowiły osoby młode, a wiek 63,5% 

z nich nie przekraczał 50 lat. Najliczniejszą grupę (29,2% respondentów) stanowiły osoby w 

przedziale wiekowym od 31 do 40 lat oraz po 27,1% w grupach wiekowych od 41 do50 lat oraz 

od 51 do 60 lat. Mniej liczne grupy respondentów stanowiły osoby młode w wieku od 18 do 30 

lat (7,3%) oraz w wieku powyżej 60 lat (9,4%). Ze struktury wiekowej oraz źródła stażu pracy 

w rolnictwie można sądzić, że jedna trzecia gruntów w prowadzonych obecnie gospodarstwach 

rolnych została przejęta w następstwie przekazania/dziedziczenia po rodzicach, a pozostałe 

pochodzą z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa bądź zostały zakupione, wydzierżawione 
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od prywatnych właścicieli. Analiza stażu pracy w rolnictwie respondentów wskazuje, że 

posiadają oni długoletni staż (przeciętnie ok. 23,5 lata) i dobre przygotowanie do zarządzania 

posiadanymi gospodarstwami rolnymi, z którymi związali swoją pracę zawodową. Największy 

staż pracy (ok. 25,9 lat) mają respondenci zarządzający gospodarstwami powyżej 100 ha. 

Doświadczenie w pracy zawodowej zdobywali głównie we własnych gospodarstwach, a część 

z nich również w państwowych gospodarstwach rolnych, rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub 

innym gospodarstwie rolnym. Gospodarstwa rolne, którymi zarządzają respondenci, położne 

były na terenie 19 powiatów woj. warmińsko-mazurskiego. Najwięcej respondentów 

pochodziło z olsztyńskiego (14,6%), oleckiego (8,3%), ostródzkiego (8,3%) i elbląskiego 

(7,3%). Analizując wiek, staż pracy w gospodarstwie rolnym, a także źródła pochodzenia 

gruntów rolnych można stwierdzić, że są to już „wtórni” nabywcy/dzierżawcy/użytkownicy, tj. 

gospodarujący na gruntach nabytych, wydzierżawionych czy też przekazanych przez 

„pierwotnych” kontrahentów: rodziców, innych rolników i innych inwestorów (Tabela 19.). 

Tabela 19. 

Status prawny użytkowników, wiek i doświadczenie zawodowe respondentów 

oraz położenie gospodarstw rolnych 

Lp. Wyszczególnienie 

Ogółem N=96 Grupy obszarowe (ha UR) 

liczba 

wskazań 
% 

do 19,99 ha 
od 20 do 49,99 

ha 
od 50 do 99,9 ha powyżej 100 ha 

liczba 

wskazań 
% 

liczba 

wskazań 
% 

liczba 

wskazań 
% 

liczba 

wskazań 
% 

Ogółem liczba badanych 

osób 
96 100,0 13 13,5 39 40,6 28 29,2 16 16,7 

1. Status prawny użytkownika gospodarstwa 

1.1 
osoba fizyczna w 

tym: 
96 100,0 13 13,5 39 40,6 28 29,2 16,0 16,7 

1.2 spółka z o.o. - - - - - - - - - - 

2. Gospodarstwem zarządza  

2.1 właściciel  96 100,0 13 13,5 39 40,6 28 29,2 16,0 16,7 

2.2 osoba wynajęta  - - - - - - - - - - 

3. Wiek osoby zarządzającej gospodarstwem rolnym 

3.1 18-30 lat 7 7,3 1 1,0 5 5,2 - - 1 1,0 

3.2 31-40 lat 28 29,2 3 3,1 13 13,5 9 9,4 3 3,1 

3.3 41-50 lat 26 27,1 3 3,1 7 7,3 8 8,3 8 8,3 

3.4 51-60 lat 26 27,1 5 5,2 9 9,4 8 8,3 4 4,2 

3.5 powyżej 60 lat 9 9,4 1 1,0 5 5,2 3 3,1 - - 

4. Doświadczenie zawodowe w prowadzeniu gospodarstwa rolnego 

4.1 

Ogółem przeciętny 

staż pracy w w 

rolnictwie (lat), w 

tym: 

23,5 21,2 23,1 23,4 25,9 

4.1.1 do 5 lat 6 6,3 1 1,0 4 4,2 - - 1 1,0 

4.1.2 od 6 do 15 lat 23 24,0 2 2,1 11 11,5 7 7,3 3 3,1 

4.1.3 od 16 do 30 lat 41 42,7 5 5,2 14 14,6 12 12,5 10 10,4 

4.1.4 powyżej 30 lat 26 27,1 5 5,2 10 10,4 9 9,4 2 2,1 
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4.2 

we własnym 

gospodarstwie 

rolnym* (lat), w 

tym: 

20,3 15,8 20,1 21,1 21,7 

4.2.1 do 5 lat 11 11,5 4 4,2 5 5,2 1 1,0 1 1,0 

4.2.2 od 6 do 15 lat 25 26,0 1 1,0 12 12,5 8 8,3 4 4,2 

4.2.3 od 16 do 30 lat 43 44,8 6 6,3 15 15,6 12 12,5 10 10,4 

4.2.4 powyżej 30 lat 17 17,7 2 2,1 7 7,3 7 7,3 1 1,0 

4.3 

we państwowym 

gospodarstwie 

rolnym (lat), w 

tym: 

7,9 - 7,4 15,0 3,0 

4.3.1 do 5 lat 3 3,1 - - 2 2,1 - - 1 1,0 

4.3.2 od 6 do 15 lat 4 4,2 - - 3 3,1 1 1,0 - - 

4.3.3 od 16 do 30 lat - - - - - - - - - - 

4.3.4 powyżej 30 lat - - - - - - - - - - 

4.4 

rolniczej 

spółdzielni 

produkcyjnej (lat), 

w tym: 

3,6 - 3,7 3 4,0 

4.4.1 do 5 lat 8 8,3 - - 6 6,3 1 1,0 1 1,0 

4.4.2 od 6 do 15 lat - - - - - - - - - - 

4.4.3 od 16 do 30 lat - - - - - - - - - - 

4.4.4 powyżej 30 lat - - - - - - - - - - 

4.4 

w innym 

gospodarstwie 

rolnym (lat), w 

tym: 

8,8 9,7 - 10 2,0 

4.4.1 do 5 lat 2 2,1 - - - - 1 1,0 1 1,0 

4.4.2 od 6 do 15 lat 5 5,2 3 3,1 - - 2 2,1 - - 

4.4.3 od 16 do 30 lat 1 1,0 - - - - 1 1,0 - - 

4.4.4 powyżej 30 lat - - - - - - - - - - 

5. Położenie gospodarstwa rolnego na terenie powiatu* 

5.1  olsztyński 14 14,6 2 2,1 5 5,2 6 6,3 1 1,0 

5.2  olecki 8 8,3 1 1,0 4 4,2 2 2,1 1 1,0 

5.3  ostródzki 8 8,3 2 2,1 2 2,1 2 2,1 2 2,1 

5.4  elbląski 7 7,3 1 1,0 3 3,1 1 1,0 2 2,1 

5.5  braniewski 6 6,3 2 2,1 1 1,0 2 2,1 1 1,0 

5.6  iławski 6 6,3 - - 3 3,1 2 2,1 1 1,0 

5.7  kętrzyński 6 6,3 - - 3 3,1 2 2,1 1 1,0 

5.8  lidzbarski 6 6,3 - - 2 2,1 2 2,1 2 2,1 

5.9  giżycki 5 5,2 - - 4 4,2 1 1,0 - - 

5.10  działdowski 4 4,2 1 1,0 1 1,0 1 1,0 1 1,0 

5.11  ełcki 4 4,2 - - 1 1,0 2 2,1 1 1,0 

5.12  nidzicki 4 4,2 - - 1 1,0 2 2,1 1 1,0 

5.13  bartoszycki 3 3,1 2 2,1 1 1,0 - - - - 

5.14  gołdapski 3 3,1 2 2,1 - - 1 1,0 - - 

5.15  nowomiejski 3 3,1 - - 2 2,1 - - 1 1,0 

5.16  piski 3 3,1 - - 2 2,1 1 1,0 - - 

5.17  mrągowski 2 2,1 - - 1 1,0 - - 1 1,0 

5.18  węgorzewski 2 2,1 - - 1 1,0 1 1,0 - - 

5.19  szczycieński 1 1,0 - - - - - - 1 1,0 

5.20 przasnyski 1 1,0 - - 1 1,0 - - - - 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 
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Respondenci prowadzą swoje gospodarstwa rolne na powierzchni ogółem 6 053 ha,  

a użytki rolne w strukturze stanowią 96,2%. Większość respondentów prowadzi gospodarstwa 

rolne na bazie gruntów własnych, zakupionych, na co wskazało 45,8% spośród nich, a także 

wydzierżawionych (63,6%) z Zasobu WRSP. W strukturze użytkowanych gruntów największy 

obszar stanowiły: grunty wydzierżawione 2 471 ha (40,8%), z tego większość, tj. 2,0 tys. ha, 

stanowiły grunty wydzierżawione z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa; zakupione – 

ogółem 31,5% (1909 ha), z tego większość od prywatnych właścicieli (70% – 1337 ha). 

Największa część (43,7%) z gruntów wydzierżawionych znajdowała się w gospodarstwach 

wielkoobszarowych (powyżej 100 ha). Niewielką część gruntów (ogółem 40 ha)  

w gospodarstwach rolnych respondentów stanowiły grunty użyczone nieodpłatnie głównie od 

Lasów Państwowych. Pozostałe grunty są ich własnością, zostały im 

przekazane/przejęte/dziedziczone lub nabyte od rodziny. Powierzchnia badanych gospodarstw 

była zróżnicowana. Największy udział wśród badanych miały gospodarstwa o powierzchni 

powyżej 100 ha (2 315 ha 16 GR) i od 50 do 99,9 ha (1 929 ha – 28 GR). Wśród badanych 

gospodarstw najmniejszy obszar użytków rolnych w gospodarstwie wynosił 3,0 ha,  

a największy 320,0 ha (Tabela 20.).  

Prowadzenie produkcji towarowej jest podstawą funkcjonowania i rozwoju każdego 

gospodarstwa rolnego. W każdym z badanych gospodarstw była ona prowadzona, a w jej 

strukturze dominowała produkcja roślinna, która stanowiła 63,6%. Charakterystyczne jest, że 

największy udział w produkcji towarowej ma produkcja roślinna (88,5%) w gospodarstwach 

rolnych o powierzchni do 19,99 ha UR i w wielkoobszarowych o obszarze powyżej 100 ha UR 

(70,0%). Natomiast produkcja zwierzęca stanowiła w strukturze około 36,6%,  

a w 1 gospodarstwie z grupy do 19,99 ha prowadzono działalność związaną z przetwórstwem 

rolno-spożywczym. Zwraca uwagę, że w gospodarstwach rolnych o powierzchni od 20,0 do 

99,99 ha użytków rolnych udział produkcji zwierzęcej przeznaczonej na sprzedaż jest znacznie 

wyższy niż w pozostałych, co wskazuje, że wielkość gospodarstwa i posiadane zasoby 

determinują niejako konieczność racjonalizowania procesu produkcyjnego umożliwiającego 

uzyskiwanie stabilnych i wyższych dochodów z prowadzonej działalności (Tabela 21.). 
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Tabela 20. 

Ogólna charakterystyka gospodarstw rolnych, powierzchnia i źródła pochodzenia gruntów 

Lp. Wyszczególnienie 

Ogółem N=96 Grupy obszarowe (ha UR) 

liczba 

wskazań 
% 

do 19,99 ha od 20 do 49,99 ha od 50 do 99,9 ha powyżej 100 ha 

liczba 

wskazań 
% 

liczba 

wskazań 
% 

liczba 

wskazań 
% 

liczba 

wskazań 
% 

1.  Liczba gospodarstw   96  100,0 13 13,5 39 40,6 28 29,2 16 16,7 

2.0 Powierzchnia gospodarstwa rolnego 

2.1 Ogółem (ha) 6 053 100,0 179 3,0 1 630 26,9 1 929 31,9 2 315 38,2 

2.2 w tym użytki rolne (ha) 5 824 96,2 168 93,8 1 572 96,5 1 879 97,4 2 204 95,2 

2.3 
w tym użytki zielone (łąki 

pastwiska) ha  
1 191 19,7 56 31,3 398 24,4 434 22,5 304 13,1 

w tym 

3. Zakup gruntów 

3.1 
Ogółem liczba gospodarstw 

wskazujących zakup gruntów 
54 45,8 11 9,3 23 19,5 24 20,3 9 7,6 

3.2 Zakupione grunty z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa  

3.2.1 
Liczba gospodarstw 

wskazujących zakup gruntów 
29 30,2 2 2,1 12 12,5 9 9,4 6 6,3 

3.2.2 Ogółem (ha), w tym: 572 100,0 13 2,3 136 23,8 142 24,8 281 49,1 

3.2.3 użytki rolne (ha), z tego: 554 96,9 13 99,2 135 99,3 137 96,8 268 95,7 

3.2.4 użytki zielone (łąki pastwiska) ha  121 21,1 1 11,2 34 25,1 53 37,3 32 11,5 

3.3 Zakupione grunty od osób prywatnych 

3.3.1 
Liczba gospodarstw 

wskazujących zakup gruntów 
44 45,8 9 9,4 10 10,4 16 16,7 9 9,4 

3.3.2 Ogółem (ha), w tym: 1 337 100,0 69 5,1 190 14,2 407 30,4 671 50,2 

3.3.3 użytki rolne (ha), z tego: 1 304 97,5 68 98,5 183 96,3 400 98,4 653 97,2 

3.3.4 użytki zielone (łąki pastwiska) ha  244 18,3 25 36,9 39 20,5 90 22,0 90 13,4 

4. 

Ogółem liczba gospodarstw 

wskazujących dzierżawę 

gruntów  

75 63,6 8 6,8 36 30,5 34 28,8 - - 

4.1 Wydzierżawione grunty z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa 

4.1.1 
Liczba gospodarstw 

wskazujących dzierżawę gruntów 
63 65,6 6 6,3 24 25,0 22 22,9 11 11,5 

4.1.2 Ogółem (ha), w tym: 2 004 100,0 46 2,3 438 21,9 586 29,2 934 46,6 

4.1.3 użytki rolne (ha), z tego: 1 913 95,5 40 87,1 429 97,8 570 97,3 875 93,7 

4.1.4 użytki zielone (łąki pastwiska) ha  227 11,3 18 38,9 90 20,6 43 7,4 76 8,1 

4.2 Wydzierżawione grunty od prywatnych właścicieli 

4.2.1 

Liczba gospodarstw 

wskazujących dzierżawę 

gruntów 

28 29,2 2 2,1 9 9,4 11 11,5 6 6,3 

4.2.2 Ogółem (ha), w tym: 468 100,0 10 2,1 137 29,2 174 37,3 147 31,4 

4.2.3 użytki rolne (ha), z tego: 454 97,1 9 91,6 133 97,3 171 97,9 141 96,3 

4.2.4 użytki zielone (łąki pastwiska) ha  73 15,7 1 6,2 30 22,0 25 14,2 18 12,2 

5. Użyczone nieodpłatnie grunty 

5.1 

Liczba gospodarstw 

wskazujących użyczenie 

gruntów 

4 4,2 2 2,1 1 1,0 - - 1 1,0 

5.1.1 Ogółem (ha), w tym: 49 100,0 6 12,3 3 6,6 - - 40 81,1 

5.1.2 użytki rolne (ha), z tego: 49 99,9 6 98,8 3 100,0 - - 40 100,0 

5.1.3 użytki zielone (łąki pastwiska) ha  9 17,6 3 52,0 - - - - 6 13,8 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 
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Tabela 21. 

Struktura produkcji towarowej (na sprzedaż) w badanych gospodarstwach 

Lp. Wyszczególnienie 
Jednostka 

miary 

Ogółem 

N=96 

Grupy obszarowe (ha UR) 

do 19,99 

ha 

od 20 do 

49,99 ha 

od 50 do 

99,9 ha 

powyżej 

100 ha 

1. 
Produkcja ogółem,  

w tym: 

liczba 

gospodarstw 
 96   13   39   28   16  

%  100,0   100,0   100,0   100,0   100,0  

1.1 produkcja roślinna 

liczba 

gospodarstw 
 92   13   36   27   16  

%  95,8   100,0   92,3   96,4   100,0  

% produkcji  63,3   88,5   57,2   56,2   70,0  

1.2 produkcja zwierzęca 

liczba 

gospodarstw 
 59   3   26   22   8  

%  61,5   23,1   0,7   0,8   0,5  

% produkcji  36,6   10,8   42,8   43,8   30,0  

1.3 
przetwórstwo rolno-

spożywcze 

liczba 

gospodarstw 
 1   1,00   -   -   -  

%  1,0   0,08   -   -   -  

% produkcji  0,1   0,77   -   -   -  

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

 

4.4. DZIERŻAWA GRUNTÓW GOSPODARSTWACH ROLNYCH 
 

Prowadzenie gospodarstwa rolnego wymaga podejmowania decyzji i działań 

dotyczących sposobu wykorzystania posiadanych zasobów umożliwiających funkcjonowanie i 

rozwój. Grunty rolne w gospodarstwach stanowią jeden z podstawowych zasobów, który 

jednocześnie ma wpływ na wzajemne relacje wszystkich wykorzystywanych w produkcji i  

wpływających na efektywność gospodarowania, tj. ziemi, pracy, kapitału. W kontekście 

kształtowanych relacji między zasobami na podejmowanie decyzji ma także szereg innych 

czynników (przyrodniczo-klimatyczne, podażowo-popytowe, opłacalność produkcji), które 

determinują produktywność zaangażowanych zasobów. W tym ujęciu wielkość obszaru, jakim 

dysponuje rolnik, nie przesądza o poziomie produktywności ziemi, pracy i środków trwałych. 

Oprócz wymienionych czynników istnieją uwarunkowania zewnętrzne, które mają wpływ na 

podjęcie przez rolników strategicznych decyzji dotyczących możliwości i zakresu uczestnictwa 

w zagospodarowaniu gruntów rolnych zarówno z Zasobu WRSP, jak i innych oferentów 

(rolników i innych właścicieli gruntów rolnych).  
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Zasady i warunki dzierżawy nieruchomości Zasobu WRSP obecnie obowiązujące są 

uregulowane w Ustawie z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa167.  

W związku ze zmianą w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa z 

dnia 19.10.1991 r. wprowadzoną ustawą z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o 

kształtowaniu ustroju rolnego i innych ustaw zostało wprowadzone Zarządzenie nr 74/2019 

wydane przez Dyrektora KOWR w dniu 4 lipca 2019 r., które zawiera regulacje określające zasady 

i warunki dzierżawy nieruchomości Zasobu WRSP do stosowania, tj. Wytyczne w sprawie 

wydzierżawiania nieruchomości rolnych Zasobu WRSP (stanowią one załącznik do zarządzenia). 

W dniu 20 lipca 2020 r. podpisane zostały dwa nowe zarządzenia Dyrektora Generalnego 

Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, które są obowiązujące i dotyczą dzierżawy rolniczej, tj. 

Zarządzenie nr 104/2020/Z Dyrektora Generalnego KOWR w sprawie dzierżawy i najmu 

nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz Zarządzenie nr 105/2020/Z 

Dyrektora Generalnego KOWR w sprawie wykonywania umowy dzierżawy nieruchomości Zasobu 

Własności Rolnej Skarbu Państwa168. Co do zasady zawierane umowy mają charakter powszechnie 

stosowanych i określają w sposób w miarę szczegółowy prawa i obowiązki stron, w zależności od 

charakteru dzierżawionej nieruchomości. Zawierają one także postanowienia zabezpieczające 

możliwość realizacji przez KOWR zadań wynikających z polityki państwa. Zgodnie z zapisami tej 

ustawy KOWR prowadzi działalność, realizując m.in. zadania związane z poprawą struktury 

obszarowej gospodarstw rodzinnych, zabezpieczeniem majątku Skarbu Państwa, reprywatyzacją 

nieruchomości, co do których zgłoszono roszczenia przez byłych właścicieli lub ich 

spadkobierców, oraz zabezpieczeniem wpływów finansowych przez działania związane  

z utrzymaniem czynszu na poziomie rynkowym. Na temat oceny poziomu czynszu dzierżawnego 

płaconego w 2022 r. za użytkowane grunty rolne wypowiedziała się większość (77,1%) 

respondentów. W grupie tej większość stanowili dzierżawcy gruntów z Zasobu Własności Rolnej 

Skarbu Państwa (91,9%), a tylko co dwunasty (81,1%) dzierżawił je od właścicieli prywatnych. W 

przypadku poziomu czynszu dzierżawnego płaconego w 2022 r. za 1 ha użytkowanych gruntów 

rolnych średni poziom czynszów dzierżawnych za grunty z Zasobu WRSP kształtował się  

na poziomie 5,2 dt/1 ha UR, a od prywatnych właścicieli był 2-krotnie wyższy (średnio 10,4 dt/1 

ha). Tylko co dziesiąty respondent wskazywała, że poziom płaconych czynszów za grunty jest niski 

i kształtują się na poziomie od 1 do 3 dt/1 ha, a co trzeci, że kształtuje się od 3,1 do 7 dt/1 ha UR. 

Co czwarty respondent wskazywał, że poziom płaconego czynszu jest relatywnie wysoki i osiąga 

poziom od 7,1 do 15 dt/1 ha UR, a co piaty, że przekraczał on 15 dt za 1 ha UR. Tendencja, którą 

 
167 DZ.U. 2019 poz. 1154 ze zm. 
168 Wydane na podstawie art.3 ust.1 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o KOWR (Dz.U. z 2020 poz. 481). 
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można zauważyć, analizując wskazania, pokazuje, że średni poziom płaconych czynszów 

dzierżawnych był wyraźnie niższy w grupie mniejszych obszarowo gospodarstw (do 19,99 ha),  

a najwyższy w grupie od 20,0 do 49,99 ha. W grupie gospodarstwach wielkoobszarowych 

(powyżej 100,0 ha) dzierżawiących grunty Zasobu WRSP poziom wskazywanych czynszów był 

relatywnie niższy i nie przekraczał 15 dt za 1 ha UR (średnio 4,2 dt za 1 ha UR za grunty z ZWRSP). 

Gdy bierzemy pod uwagę źródło pochodzenia gruntów, to widzimy, że na znacznie wyższy poziom 

wskazywali użytkownicy gruntów dzierżawionych od właścicieli prywatnych, szczególnie  

z gospodarstw o powierzchni powyżej 20,0 ha (Tabela 22.). 

Tabela 22. 

Poziom czynszu dzierżawnego płaconego w 2022 r. za 1 ha użytkowanych gruntów 

rolnych wg badanych osób 

Lp. Wyszczególnienie 

Ogółem N=96 Grupy obszarowe (ha UR) 

liczba 

wskazań 
% 

do 19,99 ha od 20 do 49,99 ha od 50 do 99,9 ha powyżej 100 ha 

liczba 

wskazań 
% 

liczba 

wskazań 
% 

liczba 

wskazań 
% 

liczba 

wskazań 
% 

1. 

 Liczba 

wskazujących 

poziom czynszu, w 

tym:  

74 77,1 7 53,8 28 71,8 25 89,3 14 87,5 

1.2 

z Zasobu 

Własności Rolnej 

Skarbu Państwa 

68 70,8 7 7,3 27 28,1 22 22,9 12 12,5 

1.21 
średnio dt 

pszenicy/1 ha UR 
5,2 2,9 8,3 7,0 4,2 

1.22 od 1 do 3 dt/1 ha 6 6,3 - - 2 5,1 1 3,6 3 18,8 

1.23 od 3,1 do 7 dt/1 ha 28 29,2 2 15,4 9 23,1 11 39,3 6 37,5 

1.24 od 7,1 do 15 dt/1 ha 21 21,9 3 23,1 9 23,1 6 21,4 3 18,8 

1.25 powyżej 15 dt/1 ha 9 9,4 - - 5 12,8 4 14,3 - - 

1.3 
od właścicieli 

prywatnych 
29 24,6 2 20,0 9 18,0 12 32,4 6 28,6 

1.31 
średnio dt 

pszenicy/1 ha UR 
10,4 3,0 11,6 10,3 9,9 

1.32 
nie płaci czynszu 

dzierżawnego 
4,0 4,2 1 7,7 2,0 5,1 1,0 3,6 - - 

1.33 od 1 do 3 dt/1 ha 5 5,2 1 7,7 1 2,6 3 10,7 - - 

1.34 od 3,1 do 7 dt/1 ha 4 4,2 - - 1 2,6 2 7,1 1 6,3 

1.35 od 7,1 do 15 dt/1 ha 12 12,5 - - 3 7,7 4 14,3 5 31,3 

1.36 powyżej 15 dt/1 ha 3 3,1 - - 2 5,1 1 3,6 - - 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

Wspieranie działalności rolniczej odbywa przez przyznawanie płatności bezpośrednich, 

które uzależnione jest od faktycznego użytkowania gruntów rolnych, a nie tylko od posiadania 
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prawa własności do tych gruntów. Ustawodawca wskazał, że dopłaty nie są przewidziane dla 

właścicieli, którzy dysponują jedynie tytułem własności, a nie zajmują się produkcją rolną. 

Ustawą169 z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów 

wsparcia bezpośredniego oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji 

gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności doprecyzowano kwestię 

przyznania dopłat i zasad ich weryfikacji – uregulowaną zmianami wprowadzonymi ustawą  

z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego170. 

W przyjętych rozwiązaniach formalno-prawnych wskazywano, że w przypadku 

gruntów prywatnych ochronę posiadania gwarantują regulacje wynikające z przepisów 

Kodeksu cywilnego. Jak wskazuje dotychczasowa praktyka, zapisy te nie były w pełni 

wystarczające, ponieważ dokonywane były naruszenia własności (związane m.in.  

z wyłudzaniem dopłat), i nie można ich było systemowo rozwiązać m.in. ze względu na częste 

przypadki nieuregulowanego stanu prawnego ziemi rolnej będącej w obrocie prawnym,  

co w zasadzie uniemożliwiało weryfikację tytuł prawnego do użytkowania gruntu. W art. 18 tej 

ustawy określone są zasady przyznania płatności rolnikowi, ewentualnie współposiadaczowi. 

Ponadto w przypadku możliwości przyznania płatności bezpośredniej i uzupełniającej płatności 

podstawowej do działki rolnej będącej własnością Skarbu Państwa, państwowej osoby prawnej, 

jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowej osoby prawnej mają one zastosowanie, 

gdy rolnik będzie posiadał aktualny tytuł prawny do tej działki, na dzień 31 maja danego 

roku171. Przyjęte rozwiązania formalno-prawne wynikają z faktu, że zasadniczym celem 

płatności bezpośrednich jest i pozostaje wsparcie dochodów rolników użytkujących grunty 

rolne, a nie wykorzystywanie ich jako instrumentu do regulowania innych kwestii, w tym 

również praw własnościowych. Sposób obliczania wysokości poszczególnych płatności 

określono w art. 19, a stawki określa corocznie w drodze rozporządzenia, zgodnie z art. 20 

ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, 

minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

finansów publicznych.  

 Wśród badanych 96 gospodarstw (78,1% – 75 GR) dzierżawiło i użytkowało grunty 

rolne, na które większość (90,7%  – 68 GR) z nich posiada zawarte umowy dzierżawy i pobiera 

dopłaty bezpośrednie, 6 gospodarstw (8,0%) posiada zawartą umowę dzierżawy, ale nie pobiera 

 
169 Dz.U. 2022 poz. 219. 
170 Dz. U. z 2021 r. poz. 2114. 
171 Art. 18. pkt. 4 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego t.j. 

Dz.U. 2022 poz. 1775. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.  
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dopłat bezpośrednich, w 7 gospodarstwach są użytkowane grunty bez zawartej umowy, za które 

dopłaty bezpośrednie w 1 przypadku nie były pobierane przez właściciela gruntów rolnych, jak 

i użytkownika, w 5 przypadkach dopłaty bezpośrednie pobierał właściciel gruntów,  

a w 1 przypadku ich użytkownik. W ocenie poziomu uzyskiwanych dopłat bezpośrednich w 

porównaniu do czynszu dzierżawnego większość respondentów wydzierżawiających grunty 

wskazała (41 osób – 56,9%) występowanie korzystnej dla nich relacji, tj. dopłaty pokrywają  

w całości wartość płaconego czynszu dzierżawnego, a 33 respondentów dzierżawiących grunty 

wskazało, że część środków zatrzymuje dla siebie jako użytkownika. Z kolei 31 respondentów 

(43,1%) wskazało, że uzyskiwane dopłaty wystarczają zaledwie na część czynszu 

dzierżawnego, a resztę muszą dopłacać z własnych środków. Sytuacja taka może wynikać  

z dużego zainteresowania dzierżawą/zakupem gruntów na lokalnym rynku oraz  

z ograniczonych możliwości ich pozyskania, co w konsekwencji bezpośrednio przekłada się  

na wysokość poziomu czynszów dzierżawnych i cen gruntów rolnych będących w obrocie 

rynkowym. Ponadto na poziom czynszów wpływają aktualne ceny pszenicy, które są podstawą 

do obliczania czynszu dzierżawnego ustalanego w mierniku naturalnym, tj. dt pszenicy (Tabela 

23.).  

Najważniejszym celem funkcjonowania każdego podmiotu gospodarczego jest trwanie 

i rozwój. Brak rozwoju uznawany jest za pierwszy symptom problemów, a w następnej 

kolejności przyczynę upadku bądź likwidacji prowadzonej działalności. O efektywności 

prowadzenia produkcji rolniczej decydują zasoby czynników produkcji i ich produktywność, 

które mają istotne znaczenie dla procesu kształtowania dochodów, staja się niejako źródłem 

motywacji do podejmowania decyzji dotyczących rozwoju gospodarstwa rolnego. Efekty  

w rolnictwie uzależnione są od posiadanych zasobów (praca, ziemia, kapitał). Działalność  

w rolnictwie jest inna niż w większości podmiotów pozarolniczych, w których co do zasady 

pod uwagę bierze się czynnik pracy i kapitału. Specyfika prowadzenia gospodarstw rolnych 

jest utrudniona nie tylko z powodu dostosowania do warunków rynkowych, ale również  

z powodu  nieprzemieszczalności ziemi i jej ograniczonej dostępności na lokalnym rynku.  

Respondenci wypowiedzieli się kwestii znaczenia kryteriów podejmowania decyzji 

dotyczącej podjęcia się dzierżawy/nabycia nieruchomości rolnych z Zasobu Własności Rolnej 

Skarbu Państwa lub innych źródeł. Swoje oceny poszczególnych kryteriów podawali w skali 

5-stopniowej, w której 5 oznacza czynnik mający istotny wpływ, a 1 – nieistotny. Z analizy 

wyników badań wynika, że główne kryteria decyzji rozwojowych, mające zasadniczy wpływ 

na podjęcie decyzji o dzierżawie lub zakupie, związane były z wewnętrzną motywacją 

respondentów do powiększenia obszaru posiadanego gospodarstwa (4,6 pkt), nadarzającą się 
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okazją wynikającą z bliskości położenia gruntów rolnych (4,4 pkt) oraz możliwością 

uzyskiwania dopłat ze środków unijnych (3,9 pkt). 

 

Tabela 23. 

Formy prawne użytkowania gruntów oraz poziom płatności bezpośrednich za 1 ha 

użytków rolnych w porównaniu do wartości płaconego czynszu dzierżawnego z 1 ha UR 

w opinii respondentów 

Lp. Wyszczególnienie 

Ogółem N=96 Grupy obszarowe (ha UR) 

liczba 

wskazań 
% 

do 19,99 ha od 20 do 49,99 ha od 50 do 99,9 ha powyżej 100 ha 

liczba 

wskazań 
% 

liczba 

wskazań 
% 

liczba 

wskazań 
% 

liczba 

wskazań 
% 

1. 

Ogółem liczba gospodarstw 

dzierżawiąca/użytkująca 

grunty rolne 

 75   78,1   7   53,8   28   71,8   26   92,9   14   87,5  

2. Użytkowanie gruntów rolnych przez badane osoby na podstawie: 

2.1 

posiada Pan/i zawartą 

umowę dzierżawy i pobiera 
dopłaty bezpośrednie,  

 68   90,7   5   71,4   26   92,9   25   96,2   12   85,7  

2.2 

posiada Pan/i zawartą 

umowę dzierżawy, ale nie 
pobiera dopłat bezpośrednich 

 6   8,0   -   -   -   -   3   11,5   3   21,4  

2.3 

nie posiada Pan/i zawartej 

umowy (faktycznie ją 

użytkuje), właściciel, jak i ja 
nie pobieramy dopłat 

bezpośrednich 

 1   1,3   1   14,3   -   -   -   -   -   -  

2.4 

nie posiada Pan/i zawartej 
umowy (faktycznie ją 

użytkuje), a dopłaty 

bezpośrednie pobiera 
właściciel gruntów rolnych 

 5   6,7   1   14,3   3   10,7   1   3,8   -   -  

2.5 

nie posiada Pan/i zawartej 

umowy (faktycznie ją 
użytkuje), i pobiera dopłaty 

bezpośrednie  

 1   1,3   -   -   1   3,6   -   -   -   -  

3.  Poziom dopłat bezpośrednich w odniesieniu do czynszu dzierżawnego wg respondentów:  

3.1 
równowartości płaconego 

czynszu dzierżawnego, 
 8   11,1   -   -   2   7,1   4   16,0   2   15,4  

3.2 

części czynszu 
dzierżawnego, a resztę 

muszę dopłacić z własnych 

środków 

 31   43,1   1   16,7   15   53,6   13   52,0   2   15,4  

3.3 

pokrywają czynsz 

dzierżawny w całości, a 

pozostałą część zatrzymuję 
dla siebie 

 33   45,8   5   83,3   11   39,3   8   32,0   9   69,2  

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

Do istotnych kryteriów warunkujących podjęcie decyzji o dzierżawie/nabyciu 

nieruchomości rolnych należały również osobiste motywy związane z posiadanym 

doświadczeniem zawodowym w pracy w rolnictwie (3,9 pkt), możliwością poprawy sytuacji 

finansowej (3,6 pkt) motywacją do utworzenia własnego gospodarstwa (3,6 pkt) oraz chęcią 

samorealizacji i spełnienia życiowych pragnień (3,5 pkt), a także perspektywą skorzystania  
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z prawa pierwszeństwa przy nabyciu gruntów (3,5 pkt). Mniejsze znaczenie w podejmowaniu 

decyzji dotyczących dzierżawy/nabycia nieruchomości rolnych miały: duże zainteresowanie 

dzierżawą gruntów rolnych w danym rejonie (2,8 pkt) oraz chęć zainwestowania posiadanych 

środków pieniężnych (2,5 pkt) czy też zmiany regulacji formalno-prawnych w obrocie gruntami 

rolnymi (2,5 pkt). Pozostałe czynniki w ocenie respondentów miały niewielkie znaczenie (Rys. 

12.). 

 
 

Rys. 12. Kryteria decyzji dotyczącej podjęcia się dzierżawy/nabycia nieruchomości 

rolnych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub innych źródeł wg respondentów 
* - ocena w skali 5-stopniowej: 5 oznacza czynnik mający istotny wpływ, a 1 – nieistotny. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

Decyzję o nabyciu gruntów dzierżawionych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu 

Państwa lub innych źródeł podjęła większość respondentów (56,3%), przy czym relatywnie 
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Możliwość skorzystania z prawa pierwszeństwa przy nabyciu gruntów

Chęć samorealizacji i spełnienia życiowych pragnień

Chęć utworzenia własnego gospodarstwa
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Doświadczenie zawodowe

Możliwość uzyskiwania dopłat unijnych

Bliskość położenia dzierżawionych/zakupionych gruntów

Chęć powiększenia obszaru posiadanego gospodarstwa

1,7    

1,8    

1,9    

2,3    

2,4    

2,5    

2,6    

2,8    

3,5    

3,5    

3,6    

3,8    

3,9    

3,9    

4,4    

4,6    

*pkt
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częściej taką decyzję podejmowali zarządzający z gospodarstw mniejszych obszarowo do 19,99 

ha, z gospodarstw wielkoobszarowych powyżej 100,0 ha. Z uzyskanych wyników badań 

wynika, że na podjęcie decyzji o zakupie w głównej mierze miało wpływ poczucie pewności  

i stabilności gospodarowania na gruntach (4,7 pkt), szybko rosnący poziom cen gruntów 

rolnych (4,5 pkt), bliskość położenia dzierżawionych gruntów (4,5 pkt), swoista wartość, jaką 

daje możliwość skorzystania z prawa pierwszeństwa przy nabyciu gruntów (4,4 pkt) oraz 

możliwość uzyskiwania dopłat unijnych (4,4 pkt), która niejako pełni funkcję lokaty 

kapitałowej. Istotnym motywem do podjęcia decyzji inwestycyjnej związanej ze zwiększeniem 

wielkości gospodarstwa były także: chęć zainwestowania posiadanych środków pieniężnych 

(3,9 pkt), relatywnie dobra sytuacja ekonomiczno-finansowa gospodarstwa (3,9 pkt), a także 

czynniki związane z obrotem gruntami rolnymi, tj. duże zainteresowanie dzierżawą i zakupem 

gruntów rolnych w danym rejonie (3,9 pkt), preferencyjne warunki spłaty zobowiązań z tytułu 

zakupu gruntów (3,7 pkt) oraz zmieniające się regulacje prawne związane z obrotem gruntami 

rolnymi (3,6 pkt). Ważnymi czynnikami, mającymi wpływ na podjęcie decyzji o nabyciu 

gruntów, były preferencyjne warunki spłaty zobowiązań z tytułu zakupu gruntów (3,4 pkt), 

zmieniające się regulacje prawne związane z obrotem gruntami rolnymi (3,4 pkt), kończący się 

okres zawarcia umowy na dzierżawę gruntów rolnych (3,4 pkt) oraz możliwość uzyskiwania 

dopłat unijnych (3,3 pkt). Kolejnym czynnikiem, mającym mniejsze znacznie, ale istotnym  

z punktu widzenia możliwości realizacji decyzji, była relatywnie dobra sytuacja ekonomiczno-

finansowa gospodarstwa (3,1 pkt) przy jednocześnie wyrażanej chęci zainwestowania 

posiadanych środków pieniężnych (2,8 pkt). W swoich ocenach respondenci wskazali,  

że relatywnie niewielkie znaczenie przy podjęciu decyzji o nabyciu miały sugestie i namowy 

najbliższego otoczenia (rodziny i znajomych – 2,8 pkt), kończący się okres zawarcia umowy 

na dzierżawę gruntów rolnych (2,8 pkt) oraz zagrożenie możliwością wykupienia gruntów 

przez cudzoziemców ze względu na kończący się 12-letni okres przejściowy (1,6 pkt) po 

przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. W zasadzie kwestie możliwości wykupienia 

gruntów przez cudzoziemców zostały bardzo mocno ograniczone poprzez wprowadzenie 

regulacji ustawowych172 wstrzymujących sprzedaż gruntów rolnych z Zasobu WRSP,  

jak i ograniczeń w obrocie gruntami prywatnymi (Rys. 13.). 

 

 
172 Ustawa z dnia 17 marca 2021 r. o zmianie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności 

Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 760), która zmieniła okres wstrzymania 

sprzedaży gruntów Zasobu WRSP określony w ustawie z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży 

nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw z 5 do 10 lat (Dz.U. 

2016 poz. 585).  
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Rys. 13. Motywy podjęcia decyzji o nabyciu dzierżawionych nieruchomości rolnych 

pochodzących z Zasobu WRSP lub innych źródeł wg respondentów 
*średnia ocena punktowa w skali 5-stopniowej: 5 oznacza czynnik mający istotny wpływ, a 1 – 

nieistotny. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

 

Spośród badanych osób na konieczność wykupu lub dzierżawy budynków wskazywał 

co dziesiąty dzierżawca lub nabywcy gruntów rolnych z gospodarstw większych obszarowo 

(powyżej 20 ha). Respondenci zaznaczali, że obiekty będące przedmiotem transakcji były w 

większości przypadków w złym stanie technicznym i wymagały poniesienia dodatkowych 

nakładów inwestycyjnych na ich dostosowanie do potrzeb produkcyjnych bądź w stanie 

technicznym wymagającym dodatkowych nakładów na ich odtworzenie (odbudowę). Należy 

zaznaczyć, że dzierżawcy, jak i nabywcy nieruchomości rolnych Skarbu Państwa w sytuacji, 

gdy przedmiotem dzierżawy były zorganizowane gospodarstwa, mieli obowiązek wykupu 

majątku „okołodzierżawnego”, na który składały się maszyny i narzędzia, produkcja roślinna i 

w toku i produkcja zwierzęca. Tylko nieliczni respondenci wskazali, że przedmiotem wykupu 

była produkcja roślinna w toku, na którą wskazał co ósmy respondent, a produkcję zwierzęcą 

 -   0,5   1,0   1,5   2,0   2,5   3,0   3,5   4,0   4,5   5,0

Zagrożenie wykupienia gruntów przez obcokrajowców
(cudzoziemców)

Kończący się okres zawarcia umowy na dzierżawę gruntów
rolnych

Namowy rodziny i znajomych

Zmieniające się regulacje prawne związane z obrotem
gruntami rolnymi

Preferencyjne warunki spłaty zobowiązań z tytułu zakupu
gruntów

Dobra sytuacja ekonomiczno-finansowa gospodarstwa

Duże zainteresowanie dzierżawą i zakupem gruntów rolnych
w danym rejonie

Chęć zainwestowania posiadanych środków pieniężnych

Możliwość uzyskiwania dopłat unijnych

Możliwość skorzystania z prawa pierwszeństwa przy nabyciu
gruntów

Bliskość położenia dzierżawionych gruntów

Szybko rosnący poziom czynszów dzierżawnych

Szybko rosnący poziom cen gruntów rolnych

Pewność i stabilność gospodarowania

1,6    

2,8    

2,8    

3,6    

3,7    

3,9    

3,9    

3,9    

4,4    

4,4    

4,5    

4,5    

4,5    

4,7    

*pkt
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co dwudziesty. W związku z zakupem/dzierżawą gruntów rolnych tylko w 1 gospodarstwie 

przejęto zatrudnionych pracowników (Tabela 24.). 

Tabela 24. 

Warunki związane z dzierżawą, nabyciem gruntów rolnych wg respondentów 

Lp. Wyszczególnienie 

Ogółem N=96 Grupy obszarowe (ha UR) 

liczba 

wskazań 
% 

do 19,99 ha od 20 do 49,99 ha od 50 do 99,9 ha powyżej 100 ha 

liczba 

wskazań 
% 

liczba 

wskazań 
% 

liczba 

wskazań 
% 

liczba 

wskazań 
% 

1. 

Dzierżawa 

budynków 

gospodarczych, w 

tym:  

10 10,4 - - 3  7,7 2  7,1 5 31,3 

1.1 z Zasobu WRSP 8 80,0 - - 2 66,7 1 50,0 5 100,0 

1.2 
od prywatnych 

właścicieli 
2 20,0 - - 1 33,3 1 50,0 - - 

2. 
Wykup budynków 

gospodarczych 
11 11,5 2 15,4 3  7,7 2  7,1 4 25,0 

2.1 z Zasobu WRSP 3 27,3 1 50,0 1 33,3 - - 1 25,0 

2.2 
 od prywatnych 

właścicieli 
8 72,7 1 50,0 2 66,7 2 100,0 3 75,0 

3. 
Wykup maszyn i 

urządzeń 
3 3,1 - - 1  2,6 - - 2 12,5 

3.1  z Zasobu WRSP 1 33,3 - - - - - - 1 50,0 

3.2 
od prywatnych 

właścicieli 
2 66,7 - - 1 100,0 - - 1 50,0 

4. 
Wykup produkcji 

roślinnej w toku 
12 12,5 3 23,1 6 15,4 1  3,6 2 12,5 

4.1 z Zasobu WRSP 7 58,3 3 100,0 4 66,7 - - - - 

4.2 
od prywatnych 

właścicieli 
5 41,7 - - 2 33,3 1 100,0 2 100,0 

5. 

Wykup produkcji 

zwierzęcej w toku 

(inwentarza 

żywego)  

5 5,2 1  7,7 3  7,7 - - 1 6,3 

5.1 z Zasobu WRSP -  - - - - - - - - - 

5.2 
od prywatnych 

właścicieli 
5 100,0 1 100,0 3 100,0 - - 1 100,0 

6. 

Przejęcie 

zobowiązań 

finansowych 

wobec wierzycieli 

kontrahentów 

3 3,1 - - 3  7,7 - - - - 

6.1  z Zasobu WRSP 1 33,3 - - 1 33,3 - - - - 

6.2 
od prywatnych 

właścicieli 
2 66,7 - - 2 66,7 - - - - 

7. 

Konieczność 

zatrudnienia 

pracowników 

byłych 

gospodarstw 

rolnych 

1 1,0 - - 1  2,6 - - - - 

7.1  z Zasobu WRSP 1 100,0 - - 1 100,0 - - - - 

7.2 
od prywatnych 

właścicieli 
-  - - - - - - - - - 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 
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Jednym z kluczowych zasobów w gospodarstwie rolnym jest ziemia i w tym kontekście 

istotne są plany i zamierzenia z nią związane. W przeprowadzonych badaniach mniejszość 

(43,8%) respondentów wskazała, że w przyszłości planuje zmiany, z czego większość dotyczy 

zwiększenia powierzchni gospodarstwa rolnego, jak również zmiany statusu prawnego (wykup 

użytkowanych gruntów – dzierżawionych). Na planowane zmiany dotyczące chęci zwiększenia 

obszaru gospodarstwa wskazało 37,5% respondentów, zarówno przez zakup i dzierżawę 

gruntów rolnych z Zasobu WRSP, jak i od prywatnych właścicieli. Na chęć powiększenia 

prowadzonych gospodarstw rolnych przez zakup wskazuje co szósty respondent, który chce je 

nabyć z Zasobu WRSP, a także od właścicieli prywatnych. Na chęć powiększenia gospodarstwa 

przez dzierżawę wskazuje co dziewiąty/dziesiąty respondent. Co dwudziesty respondent 

wskazuje, że zamierza zmniejszyć powierzchnię swojego gospodarstwa przez sprzedaż 

gruntów rolnych po uzyskaniu zgody na zawarcie transakcji od właściwej Instytucji (KOWR) 

oraz rezygnację z dzierżawy gruntów zarówno z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, jak 

i od prywatnych właścicieli. Co dziewiąty respondent wskazuje, że planuje zmianę statusu 

prawnego użytkowanych gruntów po uzyskaniu stosownej zgody z KOWR na zawarcie 

transakcji nabycia dzierżawionych gruntów od dotychczasowych właścicieli, tj. z Zasobu 

Własności Rolnej Skarbu Państwa i od prywatnych właścicieli. Taka struktura udzielonych 

odpowiedzi wskazuje, że do procesu inwestycyjnego związanego powiększaniem zasobów  

w ziemi w swoich gospodarstwach respondenci podchodzą z dużą ostrożnością. Wynikać ona 

może ze zmieniających się uwarunkowań prowadzenia działalności rolniczej, których efektem 

jest wzrost kosztów prowadzenia działalności rolniczej oraz spadek jej opłacalności. Ponadto 

występuje duża dynamika zmian czynszów dzierżawnych – ponad 1,8-krotnie w porównaniu  

z 2021/2020 roku – oraz cen gruntów rolnych 1–2-krotnie (Tabela 25.). 

Każda działalności gospodarcza związana jest z podejmowaniem decyzji o alokacji  

i uruchomieniu posiadanych zasobów umożliwiających osiągnięcie założonych celów w sposób 

sprawny (bez zbędnego marnotrawstwa) i skuteczny. Wyniki przeprowadzonych badań 

wskazują, że decyzje dotyczące gospodarstwa rolnego podejmuje głównie osoba zarządzająca, 

na bazie własnej wiedzy i doświadczenia (87,5%). Respondenci starają się podejmować decyzje 

w sposób racjonalny i w tym celu korzystają najczęściej z wiedzy i doświadczenia doradców  

z Powiatowych Zespołów Doradztwa WMODR (82,3% wskazań). Uwzględniając ryzyko 

związane z tym procesem, większość respondentów stara się uzgadniać i uzyskiwać akceptację 

członków rodziny (67,7%), a ponad połowa (56,5%)  korzysta z wiedzy i doświadczenia innych 

rolników.   
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Tabela 25. 

Zamierzenia dotyczące planowanych zmian obszaru gospodarstwa rolnego 

wg respondentów* 

Lp. Wyszczególnienie 

Ogółem N=96 Grupy obszarowe (ha UR) 

liczba 

wskazań 
% 

do 19,99 ha 
od 20 do 

49,99 ha 
od 50 do 99,9 ha powyżej 100 ha 

liczba 

wskazań 
% 

liczba 

wskazań 
% 

liczba 

wskazań 
% 

liczba 

wskazań 
% 

1. 
Ogółem liczba respondentów, w 

tym: 

 96   100,0   13  13,5   39  40,6   28   29,2   16   16,7  

1.1 nieplanująca zmian  54   56,3   8   1,5   22  56,4   19   67,9   5   31,3  

1.2 
planująca zmiany, w tym w 

zakresie: 

 42   43,8   5  38,5   17  43,6   9   32,1   11   68,8  

2. 
Zwiększenie obszaru 

gospodarstwa przez: 

 36   37,5   5  38,5   15  38,5   7   25,0   9   56,3  

2.1 

zakup gruntów rolnych z Zasobu 

Własności Rolnej Skarbu 

Państwa 

 16   16,7   2  15,4   6  15,4   3   10,7   5   31,3  

2.2 
zakup gruntów rolnych od 

prywatnych właścicieli  

 16   16,7   2  15,4   8  20,5   3   10,7   3   18,8  

2.3 

dzierżawę gruntów rolnych z 

Zasobu Własności Rolnej 

Skarbu Państwa 

 12   12,5   1   7,7   4  10,3   2   7,1   5   31,3  

2.4 
dzierżawę gruntów rolnych od 

prywatnych właścicieli  

 10   10,4   2  15,4   3   7,7   2   7,1   3   18,8  

3. 
Zmniejszenie obszaru 

gospodarstwa przez: 

 5   5,2   -   -   2   5,1   3   10,7   -   -  

3.1 

sprzedaż gruntów rolnych – po 

uzyskaniu zgody na zawarcie 

transakcji od właściwej 

Instytucji (KOWR/ANR) 

 4   4,2   -   -   2,0   5,1   2,0   7,1   -   -  

3.2 

rezygnację z dzierżawy gruntów 

rolnych z Zasobu Własności 

Rolnej Skarbu Państwa 

 2   2,1   -   -   -   -   2   7   -   -  

3.3 

rezygnację z dzierżawy gruntów 

rolnych od prywatnych 

właścicieli 

 1   1,0   -   -   -   -   1   4   -   -  

4. 

Zmienić status prawny – po 

uzyskaniu zgody na zawarcie 

transakcji od właściwej 

Instytucji (KOWR/ANR) 

 11   11,5   1   7,7   3   7,7   -   -   7   43,8  

4.1 

wykupić dzierżawione grunty 

rolne z Zasobu Własności 

Rolnej Skarbu Państwa 

 8   8,3   1   7,7   3   7,7   -   -   4   25,0  

4.2 

wykupić dzierżawione grunty 

rolne od prywatnych właścicieli 

Państwa 

 5   5,2   -   -   2   5,1   -   -   3   18,8  

4.3 

zakupić grunty rolne z innych 

form dotychczasowego 

użytkowania (użyczenie) 

 2   2,1   -   -   1   2,6   1   3,6   -   -  

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 
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W przypadku decyzji operacyjnych (bieżących) co trzeci respondent korzysta z wiedzy 

i doświadczenia producentów/dostawców środków do produkcji rolnej, tj. środków ochrony 

roślin, nawozów, pasz, leków, maszyn i urządzeń do produkcji rolnej, materiałów budowlanych 

i innych, jak również z wiedzy i doświadczenia odbiorców (kontrahentów) – przedsiębiorstw  

z branży przetwórstwa rolno-spożywczego, które pozwalają im wykorzystywać optymalnie 

posiadane zasoby. Natomiast co dziesiąty korzysta z wiedzy i doświadczenia pracowników 

uczelni wyższych i instytutów badawczych, a tylko nieliczni z firm doradczych 

(konsultingowych oraz instytucji finansujących), które wykorzystywane są zazwyczaj przy 

podejmowaniu decyzji długookresowych (strategicznych) mających wpływ na dalsze kierunki 

rozwoju gospodarstwa rolnego (Tabela 26.). 

Tabela 26. 

Sposób podejmowania przez respondentów decyzji rozwojowych dotyczących 

kierunków, zakresu i skali produkcji w gospodarstwie rolnym* 

Lp. Wyszczególnienie 

Ogółem N=96 Grupy obszarowe (ha UR) 

liczba 

wskazań 
% 

do 19,99 ha od 20 do 49,99 ha od 50 do 99,9 ha powyżej 100 ha 

liczba 

wskazań 
% 

liczba 

wskazań 
% 

liczba 

wskazań 
% 

liczba 

wskazań 
% 

1. 
Podejmuję osobiście na bazie 

własnej wiedzy i doświadczenia 
 84   87,5   13   100,0   32   82,1   25   89,3   14   87,5  

2. 

Przy podjęciu decyzji korzystam z 

pomocy doradców z powiatowych 

zespołów doradztwa WMODR 

 79   82,3   11   84,6   32   82,1   22   78,6   14   87,5  

3. 
Podejmuję wspólnie z członkami 

rodziny 
 65   67,7   8   61,5   27   69,2   19   67,9   11   68,8  

4. 
Przy podjęciu decyzji korzystam z 
wiedzy i doświadczenia innych 

rolników 

 54   56,3   9   69,2   21   53,8   17   60,7   7   43,8  

5. 

Przy podjęciu decyzji korzystam z 
wiedzy i doświadczenia 

producentów/dostawców środków do 

produkcji rolnej tj. środków ochrony 
roślin, nawozów, pasz, leków, 

maszyn i urządzeń do produkcji 

rolnej, materiałów budowlanych i 
innych 

 33   34,4   3   23,1   15   38,5   9   32,1   6   37,5  

6. 

Przy podjęciu decyzji korzystam z 

wiedzy i doświadczenia odbiorców 

(kontrahentów) – przedsiębiorstw z 
branży przetwórstwa rolno-

spożywczego 

 29   30,2   2   15,4   8   20,5   11   39,3   8   50,0  

7. 

Przy podjęciu decyzji korzystam z 
wiedzy i doświadczenia 

pracowników Uczelni Wyższych i 

Instytutów Badawczych 

 10   10,4   2   15,4   3   7,7   2   7,1   3   18,8  

8. 
Przy podjęciu decyzji korzystam z 
firm doradczych (konsultingowych) 

 6   6,3   -   -   3   7,7   2   7,1   1   6,3  

9. 

Przy podjęciu decyzji korzystam z 

wiedzy i doświadczenia instytucji 
finansujących 

 4   4,2   -   -   1   2,6   1   3,6   2   12,5  

* respondenci mogli wskazać więcej niż jeden wariant 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 
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4.5. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU GOSPODARSTW ROLNYCH 
 

Prowadzenie działalności w gospodarstwie rolnym jest szczególnie trudne, gdy 

zwiększa ono zakres swojej działalności, m.in. przez zwiększanie obszaru (dzierżawy i zakup 

gruntów), bądź zmienia profil produkcji, a tym samym wielkość i strukturę produkcji rolniczej. 

W okresie wprowadzania zmian występuje relatywnie wysokie zapotrzebowanie na kapitał na 

realizację planu rozwoju np.: związanego z powiększaniem obszaru gospodarstwa, 

inwestowaniem w budynki i budowle, park maszynowy i zakup środków do produkcji, a także 

konieczność posiadania większych środków obrotowych, m.in. na wykup majątku, jego 

adaptację, czy opłatę czynszu dzierżawnego, rat kapitałowych i odsetkowych w przypadku 

zaciągnięcia kredytu. Produkcja w rolnictwie posiada relatywnie długi cykl obrotu kapitałem, 

co z kolei, biorąc pod uwagę uwarunkowania klimatyczno-przyrodnicze, środowiskowe,  

a także rynkowe, umożliwia z jednej strony zakup środków produkcji, a z drugiej sprzedaż 

produktów, i  wpływ na efektywność gospodarowania. Działalność rolnicza ze względu na 

swoją specyfikę, narażona jest na czynniki ryzyka, które mogą tworzyć trudności w dostępności 

źródeł finansowania inwestycji. Zarządzający gospodarstwami rolniczymi w trakcie 

prowadzonej działalności systematycznie podejmują decyzje o doborze źródeł finansowania 

procesów produkcyjnych, jak i inwestycyjnych. Najczęściej zarządzający gospodarstwami 

rolnymi w pierwszej kolejności korzystają ze źródeł wewnętrznych, a w sytuacji, gdy okazują 

się niewystarczające, korzystają z zewnętrznych źródeł kapitału. Najczęściej na finansowanie 

decyzji o powiększaniu powierzchni i rozwijaniu działalności gospodarstwa rolnego 

respondenci wskazywali własne środki finansowe (87,5), pozyskiwane z dopłat bezpośrednich 

(78,1%), kredyt bankowy (52,1%) oraz kredyt inwestycyjny na zakup gruntów (43,8%) oraz na 

zakup maszyn i urządzeń (19,8%), a także dotacje na modernizację gospodarstw (22,9%). 

Dopłaty bezpośrednie i dotacje na modernizację gospodarstw są to środki bezzwrotne, które 

otrzymują rolnicy z tytułu użytkowania gruntów rolnych i prowadzenia produkcji rolniczej; 

przez respondentów postrzegane są jako „stałe i pewne” źródła środków finansowych  

od zaangażowanego kapitału. Dla co szóstego respondenta istotne znaczenie w rozwoju 

prowadzonych gospodarstw miały pożyczki od rodziny i znajomych. To źródło środków 

finansowych miało duże znaczenie w trudnych sytuacjach, gdy potrzebne były środki  

na sfinansowanie zaplanowanych zadań inwestycyjno-rozwojowych, m.in. ze względu na 

szybką możliwość ich pozyskania przy „mocno ograniczonych” wymaganiach formalno-

prawnych. Wśród respondentów tylko co szesnasty wykorzystywał kredyt inwestycyjny na 

budowę budynków gospodarczych oraz dofinansowanie inwestycji dotyczącej odnawialnych 
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źródeł energii. Mniejsze znacznie mają pozostałe formy i sposoby pozyskiwania kapitału, które 

respondenci wykorzystują do rozwoju gospodarstwa, tj. spadek/darowizna, pożyczka  

z pozabankowej instytucji, dopłaty na zalesianie gruntów. Analiza struktury źródeł 

finansowania jednoznacznie wskazuje, że przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych 

respondenci chętniej i częściej wykorzystywali własne wypracowane środki finansów. Dość 

często korzystali z zewnętrznych źródeł, szczególnie różnego rodzaju formy finansowego 

wspierania prowadzonej działalności ze środków Unii Europejskiej w ramach wspólnej polityki 

rolnej (dopłaty, dotacje bezzwrotne itp.) oraz kredyty bankowe (Tabela 27.). 

Obecnie wszystkie podmioty gospodarcze przechodzą procesy zmian, których dokonują 

zarówno z własnej inicjatywy, jak i ze względu na uwarunkowania zewnętrzne. Natomiast, aby 

utrzymać się na rynku, muszą systematycznie odnawiać swój potencjał, tworząc negentropię 

umożliwiającą neutralizację we właściwym czasie sił dezintegrujących173. Jak wskazuje 

Kotter174, jeśli się prowadzi działalność, to zmian należy dokonywać etapami, ponieważ 

pochłaniają one dość dużo czasu. Pominięcie któregokolwiek etapu tylko pozornie może 

przyspieszyć proces, a w konsekwencji może utrudnić osiągnięcie oczekiwanych rezultatów. 

Ponadto popełniane błędy w trakcie poszczególnych etapów procesu wprowadzania zmian 

mogą przyczynić się z jednej strony do jego spowolnienia, a z drugiej doprowadzić do utraty 

już wypracowanych korzyści. 

Na podstawie wyników badań można stwierdzić, że wprowadzenie zmian  

w prowadzeniu gospodarstw, których realizacja uzależniona jest od aktualnych możliwości 

wynikających z sytuacji ekonomiczno-finansowej, na którą w głównej mierze wpływają koszty 

prowadzenia działalności oraz poziom posiadanych zobowiązań (w tym również związanych  

z nabyciem gruntów bądź ich dzierżawą), deklaruje zdecydowana większość respondentów 

(85,4%). Z zasady respondenci wskazują, że planują wprowadzać zmiany umożliwiające 

głównie poprawę sprawności wykonywania prac w gospodarstwie rolnym, poprzez 

wyposażenie w maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia (43,8%), racjonalizowanie  

i dostosowanie zakresu i skali produkcji roślinnej (41,7%), poprawę stanu technicznego  

i budowę budynków i budowli do wykorzystania w swoich gospodarstwach (30,2%),  

i zwierzęcej (14,6%). Obecnie tylko co piąte badane gospodarstwo zatrudnia pracowników 

stałych i tylko jeden respondent deklaruje potrzebę dokonania zmian w poziomie zatrudnienia 

w swoim gospodarstwie. Wynika to z faktu, że praca w gospodarstwach respondentów 

 
173 J. Penc, Kreowanie zachowań w organizacji: konflikty i stresy pracownicze, zmiany i rozwój organizacji, 

Warszawa 2001, s. 184. 
174 J.P. Kotter, Przewodzenie procesowi zmian: przyczyny niepowodzeń, [w:] Sekrety skutecznych liderów biznesu, 

Warszawa 2008, s. 93. 



 

 

120 | S t r o n a  

 

wykonywana jest głównie przez członków rodziny. 

Tabela 27. 

Źródła finansowania wykorzystywane przy powiększaniu powierzchni i rozwijaniu 

działalności gospodarstwa rolnego wg respondentów 

Lp. Wyszczególnienie 

Ogółem N=96 Grupy obszarowe (ha UR) 

liczba 

wskazań 
% 

do 19,99 ha od 20 do 49,99 ha od 50 do 99,9 ha powyżej 100 ha 

liczba 

wskazań 
% 

liczba 

wskazań 
% 

liczba 

wskazań 
% 

liczba 

wskazań 
% 

1. Liczba 

respondentów 

 96   100,0   13   100,0   39   100,0   28   100,0   16   100,0  

1.1 Własne środki 

pieniężne 

 84   87,5   12   92,3   36   92,3   25   89,3   11   68,8  

1.2 Dopłaty 

bezpośrednie, w 

tym dopłaty do 

produkcji 

 75   78,1   11   84,6   29   74,4   24   85,7   11   68,8  

1.3 Kredyt bankowy  50   52,1   5   38,5   20   51,3   17   60,7   8   50,0  

1.4 Kredyty 

inwestycyjny na 

zakup gruntów 

 42   43,8   4   30,8   13   33,3   15   53,6   10   62,5  

1.5 Dotacje na 

modernizację 

gospodarstw 

 22   22,9   3   23,1   5   12,8   6   21,4   8   50,0  

1.6 Kredyt 

inwestycyjny na 

zakup maszyn i 

urządzeń 

 19   19,8   -   -   7   17,9   6   21,4   6   37,5  

1.7 Pożyczka od 

rodziny, 

znajomych 

 15   15,6   3   23,1   11   28,2   1   3,6   -   -  

1.8 Kredyt 

inwestycyjny na 

budowę 

budynków 

gospodarczych 

 6   6,3   -   -   1   2,6   1   3,6   4   25,0  

1.9 Dofinansowanie 

inwestycji 

dotyczącej 

odnawialnych 

źródeł energii 

 5   5,2   -   -   2   5,1   3   10,7   -   -  

1.10 Spadek/darowizna  5   5,2   3   23,1   1   2,6   1   3,6   -   -  

1.11 Pożyczka z 

pozabankowej 

instytucji 

 3   3,1   1   7,7   1   2,6   1   3,6   -   -  

1.12 Dopłaty na 

zalesianie 

gruntów 

 2   2,1   -   -   -   -   2   7,1   -   -  

1.13 Kilkuletnia spłata 

ratami wg umowy 

z ANR/KOWR 

 1   1,0   -   -   -   -   1   3,6   -   -  

1.14 Wkład 

wspólników 

 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

 



 

 

121 | S t r o n a  

 

Odzwierciedleniem wykorzystania tych osób w wykonywaniu prac są profil i skala 

produkcji oraz techniczno-technologiczne wyposażenie w badanych gospodarstwach (Tabela 

28.). 

Tabela 28. 

Planowane zmiany związane z funkcjonowaniem i rozwojem prowadzonych 

gospodarstw rolnych wg respondentów 

Lp

. 
Wyszczególnienie 

Ogółem N=96 Grupy obszarowe (ha UR) 

liczba 

wskaza

ń 

% 

do 19,99 ha 
od 20 do 49,99 

ha 

od 50 do 99,9 

ha 
powyżej 100 ha 

liczba 

wskazań 
% 

liczba 

wskazań 
% 

liczba 

wskazań 
% 

liczba 

wskazań 
% 

1. Nie planuje zmian  14   14,6   -   -   6   15,4   6   21,4   2   12,5  

2. 
Tak, zmiany będą 

dotyczyć: 
 82   85,4   13  100,0   33   84,6   22   78,6   14   87,5  

2.1 

wyposażenia w 

maszyny, 

urządzenia 

techniczne i 

narzędzia  

 42   43,8   7   53,8   16   41,0   12   42,9   7   43,8  

2.2 
produkcji 

roślinnej 
 40   41,7   5   38,5   18   46,2   10   35,7   7   43,8  

2.3 
budynków i 

budowli 
 29   30,2   1   7,7   15   38,5   10   35,7   3   18,8  

2.4 
produkcji 

zwierzęcej 
 14   14,6   2   15,4   8   20,5   2   7,1   2   12,5  

2.5 zatrudnienia  1   1,0   -   -   -   -   -   -   1   6,3  

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

 

W kwestii możliwych zachowań w warunkach swobody decyzyjnej dotyczącej 

dzierżawionych gruntów rolnych respondenci wyrazili opinie na temat dalszego ich 

zagospodarowania. Wyniki badań wskazują, że przyszłe decyzje będą warunkowane w głównej 

mierze sytuacją ekonomiczno-finansową gospodarstwa oraz możliwościami formalno-

prawnymi kształtowania obszaru gospodarstwa w świetle istniejących ograniczeń w obrocie 

gruntami rolnymi. Najczęściej wskazywanym wariantem przyszłych decyzji w warunkach 

pełnej swobody gospodarowania nieruchomościami rolnymi byłby wykup dzierżawionych 

gruntów, na który wskazał co trzeci (33,9%) respondent. Swoje decyzje uzależniają od 

formalno-prawnych możliwości dokonania zakupu, a także od zasobów finansowych lub 

możliwości ich pozyskania na planowaną transakcję. W dalszym ciągu dzierżawić grunty rolne 

zamierza 60,2% respondentów, przy czym 14,6% z nich wskazuje, że będzie to okresowe 

rozwiązanie (kwestia kilku lat – średnio ponad 9 lat). Tylko nieliczni respondenci (2,1%) swoje 

decyzje uzasadniają, mając na uwadze perspektywę własnej kariery zawodowej (osiągnięcie 
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wieku emerytalnego) i zamierzają zrezygnować z dzierżawy po osiągnięciu wieku 

emerytalnego (respondenci prowadzący obecnie gospodarstwa rolne o powierzchni od 50 do 

99,9 ha). Natomiast blisko 1/3 respondentów (30,2%) planuje w dalszym ciągu dzierżawić 

grunty rolne przez co najmniej kilkanaście lat (średnio ponad 13 lat), a najdłużej mają to zamiar 

czynić zarządzający gospodarstwami z najmniejszej grupy obszarowej do 19,99 ha UR (średnio 

ok. 16 lat). Nieliczni tylko respondenci (2,1%) wskazują, że zamierzają zrezygnować  

z dzierżawy w ciągu najbliższych 4 lat (Tabela 29.).  

Tabela 29. 

Potencjalne decyzje dotyczące dzierżawionych gruntów w warunkach swobody 

decyzyjnej według respondentów 

Lp. Wyszczególnienie 

Ogółem N=96 Grupy obszarowe (ha UR) 

liczba 

wskazań 
% 

do 19,99 ha 
od 20 do 49,99 

ha 

od 50 do 99,9 

ha 

powyżej 100 

ha 

liczba 

wskazań 
% 

liczba 

wskazań 
% 

liczba 

wskazań 
% 

liczba 

wskazań 
% 

1. 

Dzierżawić (lata) 13,1  16,3  12,3  12,5  13,8  

Liczba wskazujących, w 

tym: 
29  30,2   4  30,8  11  28,2  10  35,7   4  25,0  

1.1 do 5 lat - - - - - - - - - - 

1.2 od 6 do 10 lat 19  19,8   2  15,4   7  17,9   8  28,6   2  12,5  

1.3 od 11 do 20 lat  6   6,3  - -  3   7,7   1   3,6   2  12,5  

1.4 powyżej 20 lat  3   3,1   2  15,4  - -  1   3,6  - - 

2. 

Nadal dzierżawić z 

zachowaniem z prawa 

dziedziczenia (lata) 

15  15,6   1   7,7   3   7,7   5  17,9   6  37,5  

3. 

Nadal dzierżawić, a 

następnie wykupić, w 

ciągu lat 

9,1   5   8,3   8,7  20,0  

Liczba wskazujących, w 

tym: 
14  14,6   1   7,7   6  15,4   6  21,4   1  6,3  

3.1 do 5 lat  6   6,3   1   7,7   4  10,3   1   3,6  - - 

3.2 od 6 do 10 lat  6   6,3  - -  1   2,6   5  17,9  - - 

3.3 od 11 do 20 lat  2   2,1  - -  1   2,6  - -  1  6,3  

3.4 powyżej 20 lat - - - - - - - - - - 

4. Wykupić (lata) 40  33,9   7  70,0  19  38,0   8  21,6   6  28,6  

5. 

Zrezygnować z dzierżawy i 

użytkowania gruntów w 

ciągu (lat), ze względu na 

osiągnięcie wieku 

emerytalnego 

 3,5  -  -  3,5  -  

Liczba wskazujących  2   2,1   -   -   -   -   2   7,1   -   -  

5.1 do 5 lat  2   2,1   -   -   -   -   2   7,1   -   -  

5.2 od 6 do 10 lat  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

5.3 od 11 do 20 lat  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

5.4 powyżej 20 lat  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

 



 

 

123 | S t r o n a  

 

 

4.6. TRWAŁOŚĆ DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH 
 

W prowadzeniu produkcji rolniczej głównym zasobem są grunty rolne, których 

podstawą do użytkowania jest prawo własności lub uprawnienia wynikające z tytułu zawartych 

umów dzierżawy lub innych tytułów, np.: użyczenia. W całym okresie realizowanych 

przekształceń własnościowych w rolnictwie dzierżawa gruntów miała i ma istotne znaczenie. 

W rozważaniach dotyczących dzierżawy nieruchomości jako formy zagospodarowania 

podnoszona jest kwestia trwałości tej formy wynikającej z przyjętych warunków (okres 

dzierżawy, wysokość czynszu dzierżawnego, zasady korzystania, ochrona interesów stron 

umowy) w rozwiązaniach formalno-prawnych wynikających z polityki rolnej.  

Dzierżawa jako forma zagospodarowania nieruchomości rolnych Skarbu Państwa  

w ocenie większości respondentów (71,9%) powinna być uznawana za trwałą formą. 

Respondenci uzasadnią swoje oceny, odnosząc je do aktualnej sytuacji ekonomiczno-

finansowej oraz uwarunkowań zewnętrznych kształtujących ceny ziemi i czynszów 

dzierżawnych, z których wynika, że rolników nie stać na zakup gruntów ze względu na wysokie 

ceny (44,8%), a ponadto państwo powinno zachować własność (39,6%), która jednocześnie 

daje możliwość kontrolowania właściwego wykorzystania użytków rolnych (26,0 %) oraz 

kształtowania obszaru gospodarstw rolnych (22,9%). Trwałość w ich ocenie daje możliwość 

wpływania na stabilność prowadzenia gospodarstwa rolnego (21,9%), a także możliwość 

szybszego rozwoju gospodarstw rolnych (19,8%) ze względu na konieczność mniejszego 

zaangażowanie środków finansowych. Co szósty respondent wskazał, że jest ona okresowo 

trwałą formą „z konieczności”, m.in. ze względu na istniejące ograniczenia formalno-prawne 

w nabywaniu gruntów, które z kolei uniemożliwiają przekwalifikowanie gruntów rolnych  

w sposób trwały na inne cele (12,5%) oraz uniemożliwiają nadmierną koncentrację gruntów 

rolnych (11,5%).  

Natomiast 28,1% respondentów uważa, że dzierżawa jest nietrwałą formą, ponieważ 

brak jest pewności gospodarowania (możliwość rozwiązania umowy dzierżawy lub wyłączenia 

gruntów z dzierżawy, ograniczenie swobody ponoszenia nakładów inwestycyjnych itp. – 

21,9%). Niewielka część respondentów uważa, że dzierżawa (7,3%) nie powinna być stałą 

formą zagospodarowania ze względu na brak pewności gospodarowania (możliwość 

rozwiązania umowy dzierżawy lub wyłączenia gruntów z dzierżawy, ograniczenie swobody 

ponoszenia nakładów inwestycyjnych itp.), ograniczenia właścicielowi (Skarbowi Państwa) 

uprawnień właścicielskich dotyczących swobody dysponowania gruntami w przypadku 

realizacji inwestycji infrastrukturalnych, tj. budowa dróg, sieci energetycznych, wodociągowo-
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kanalizacyjnych, gazowych i innych. Tylko nieliczni respondenci wskazali, że państwo 

powinno posiadać rezerwę na „zabezpieczenie roszczeń reprywatyzacyjnych”, która mogłaby 

zostać wykorzystana/przeznaczona na ich zaspokojenie (Tabela 30.). 

Tabela 30. 

Ocena dzierżawy pod względem trwałości zagospodarowania nieruchomości rolnych 

Skarbu Państwa 

Lp. Wyszczególnienie 

Ogółem N=96 Grupy obszarowe (ha UR) 

liczba 

wskazań 
% 

do 19,99 ha od 20 do 49,99 ha od 50 do 99,9 ha powyżej 100 ha 

liczba 

wskazań 
% 

liczba 

wskazań 
% 

liczba 

wskazań 
% 

liczba 

wskazań 
% 

1. Tak, ponieważ: *  69  71,9   10  76,9   27   69,2   24   85,7   8   50,0  

1.1 

rolników nie stać na zakup 

gruntów ze względu na 

wysokie ceny 

 43  44,8   2  15,4   18   46,2   17   60,7   6   37,5  

1.2 
państwo powinno zachować 

własność 
 38  39,6   8  61,5   9   23,1   14   50,0   7   43,8  

1.3 

daje możliwość 

kontrolowania właściwego 

wykorzystania użytków 

rolnych 

 25  26,0   5  38,5   8   20,5   9   32,1   3   18,8  

1.4 
daje możliwość kształtowania 

obszaru gospodarstw rolnych 
 22  22,9   3  23,1   10   25,6   6   21,4   3   18,8  

1.5 

daje możliwość wpływania na 

stabilność i trwałość 

prowadzenia gospodarstwa 

rolnego 

 21  21,9   2  15,4   8   20,5   8   28,6   3   18,8  

1.6 
daje możliwość szybszego 

rozwoju gospodarstw rolnych  
 19  19,8   1   7,7   6   15,4   7   25,0   5   31,3  

1.7 
istnieją ograniczenia w 

nabywaniu gruntów 
 16  16,7   1   7,7   7   17,9   7   25,0   1   6,3  

1.8 

uniemożliwia 

przekwalifikowanie gruntów 

rolnych  

 12  12,5   1   7,7   5   12,8   5   17,9   1   6,3  

1.9 
uniemożliwia nadmierną 

koncentrację gruntów rolnych  
 11  11,5   -   -   2   5,1   8   28,6   1   6,3  

2. Nie, ponieważ: *  27  28,1   3  23,1   12   30,8   4   14,3   8   50,0  

2.1 

brak jest pewności 

gospodarowania (możliwość 

rozwiązania umowy 

dzierżawy lub wyłączenia 

gruntów z dzierżawy, 

ogranicza swobodę 

ponoszenia nakładów 

inwestycyjnych itp.) 

 21  21,9   3  23,1   9   23,1   4   14,3   5   31,3  

2.2 

ograniczyłaby swobodę 

dysponowania gruntami 

właścicielowi (Skarbowi 

Państwa) w przypadku 

inwestycji infrastrukturalnych 

(budowa dróg, sieci 

energetycznych, 

wodociągowo-

kanalizacyjnych, gazowych i 

innych) 

 7   7,3   -   -   3   7,7   1   3,6   3   18,8  

2.3 

państwo powinno posiadać 

rezerwę na „zabezpieczenie 

roszczeń 

reprywatyzacyjnych” 

 1   1,0   -   -   1   2,6   -   -   -   -  

* respondenci mogli wskazać więcej niż jeden wariant 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 
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Respondenci, dokonując oceny ograniczeń decyzji dotyczących wykupu 

dzierżawionych nieruchomości rolnych Skarbu Państwa, wskazali, że ich w zasadzie  

nie dostrzegają (83,3%). Natomiast co szósty respondent wskazał na ograniczenia, jakie 

wystąpiły w nabywaniu dzierżawionych nieruchomości rolnych pochodzących z Zasobu WRSP 

czy też od prywatnych właścicieli w dwóch okresach, tj. po wprowadzaniu ustawowych 

ograniczeń w nabywaniu gruntów rolnych Skarbu Państwa i prywatnych od 1 maja 2016 r. oraz 

ograniczeń w nabywaniu gruntów rolnych Skarbu Państwa do 30 kwietnia 2016 r.  

Na ograniczenia po 1 maja 2016 r. wskazało 16,7% respondentów. W głównej mierze były one 

związane z sytuacją ekonomiczno-finansową prowadzonego gospodarstwa rolnego (8,3%), 

brakiem stosownej zgody/pozwolenia na nabycie gruntów rolnych Skarbu Państwa (8,3%) oraz 

ograniczeniami formalno-prawnymi dotyczącymi sprzedaży gruntów rolnych Skarbu Państwa 

(3,1%). Z kolei ograniczenia w nabywaniu gruntów rolnych Skarbu Państwa do 30 kwietnia 

2016 r. wskazał co dziewiąty respondent. Jedna grupa ograniczeń wynikała z możliwości 

finansowania nabywania gruntów, tj. braku środków finansowych, wysokich cen gruntów 

rolnych, braku zdolności kredytowej oraz wysokich obciążeń związanych ze spłatą już 

zakupionych gruntów rolnych i innych nieruchomości rolnych, co sprawiało, że była to 

inwestycja niewykonalna. Drugą grupę stanowią ustawowe ograniczenia formalno-prawne 

wprowadzone w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego, które ograniczają możliwości 

nabywania gruntów przez rolników oraz w związku z istnieniem roszczeń reprywatyzacyjnych, 

a także niejednoznaczność zapisów w planach zagospodarowania przestrzennego oraz 

atrakcyjne ich położenie – blisko szlaków komunikacyjnych, jezior itp. (Tabela 31.).  

Jak wskazuje Sikorska i Wasilewski175, biorąc pod uwagę efektywność alokacji, 

preferowany powinien być w rozwiązaniach systemowych rynkowy obrót ziemią. Natomiast 

polityka państwa poprzez oddziaływanie na zakres poszczególnych praw własności i uprawnień 

może wpływać na kształtowanie popytu na ziemię. Z kolei transfer praw własności może 

odbywać się na rynku (zgodnie z teorią dobrobytu rynkowy prowadzi do jej efektywnej 

alokacji) bądź przez wykorzystanie form nierynkowych, od których nie oczekuje się efektywnej 

alokacji. W praktyce gospodarczej możliwości rynkowego obrotu są ograniczane, ale trudno 

jest określić znaczenie wpływu tych ograniczeń na rynek ziemi. Zachodzące relacje pomiędzy 

nierynkowym i rynkowym transferem ziemi można określić jedynie na podstawie transferu 

własności fizycznej gruntów (dzierżawa, transakcje kupna-sprzedaży).  

  

 
175 A. Sikorska, A. Wasilewski, Prawa własności dóbr oraz ich implikacje dla transferu ziemi rolnej, „Roczniki 

Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich” 2018, nr 105(2), s. 22–23. 



 

 

126 | S t r o n a  

 

Tabela 31. 

Ograniczenia w nabywaniu dzierżawionych nieruchomości rolnych pochodzących z 

Zasobu WRSP lub od prywatnych właścicieli wg respondentów 

Lp. Wyszczególnienie 

Ogółem N=96 Grupy obszarowe (ha UR) 

liczba 

wskazań 
% 

do 19,99 ha od 20 do 49,99 ha od 50 do 99,9 ha powyżej 100 ha 

liczba 

wskazań 
% 

liczba 

wskazań 
% 

liczba 

wskazań 
% 

liczba 

wskazań 
% 

1. Ogółem  96   100,0   13  100,0   39   100,0   28   100,0   16   100,0  

1.2 Brak ograniczeń w 

nabywaniu gruntów 

 80   83,3   12   92,3   32   82,1   24   85,7   12   75,0  

1.3 Wystąpiły ograniczenia 

w nabywaniu gruntów 

 16   16,7   1   7,7   7   17,9   4   14,3   4   25,0  

2. Ograniczenia w 

nabywaniu gruntów 

rolnych Skarbu Państwa 

i prywatnych od 1 maja 

2016r., z tego z 

powodu: 

 16   16,7   1   7,7   7   17,9   4   14,3   4   25,0  

2.1  na wprowadzone 

ograniczenia w 

sprzedaży gruntów 

rolnych Skarbu Państwa 

 3   3,1   -   -   2   5,1   -   -   1   6,3  

2.2 na brak stosownej 

zgody na nabycie 

gruntów rolnych Skarbu 

Państwa 

 8   8,3   -   -   2   5,1   3   10,7   3   18,8  

2.3 na sytuację 

ekonomiczno-finansową 

prowadzonego 

gospodarstwa rolnego 

 8   8,3   1   7,7   4   10,3   1   3,6   2   12,5  

3. Ograniczenia w 

nabywaniu gruntów 

rolnych Skarbu Państwa 

do 31 kwietnia 2016r., z 

tego powodu: 

 11   11,5   -   -   5   12,8   2   7,1   4   25,0  

 3.1 brak środków 

finansowych 

 4   4,2   -   -   3   7,7   -   -   1   6,3  

 3.2 wysoka cena gruntów 

rolnych – inwestycja 

nieopłacalna 

 3   3,1   -   -   1   2,6   -   -   2   12,5  

 3.3 na roszczenia 

reprywatyzacyjne 

 2   2,1   -   -   -   -   -   -   2   12,5  

 3.4 na niejednoznaczność 

zapisów w planach 

zagospodarowania 

przestrzennego 

 2   2,1   -   -   -   -   2   7,1   -   -  

 3.5  na atrakcyjne położenie  2   2,1   -   -   1   2,6   -   -   1   6,3  

 3.6  brak zdolności 

kredytowej 

 1   1,0   -   -   1   2,6   -   -   -   -  

 3.7 wysokie obciążenia 

związane ze spłatą już 

zakupionych gruntów 

rolnych i innych 

nieruchomości rolnych 

 1   1,0   -   -   1   2,6   -   -   -   -  

 3.8 na ograniczenia 

wprowadzone w ustawie  

 1   1,0   -   -   1   2,6   -   -   -   -  

* respondenci mogli wskazać więcej niż jeden wariant 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 
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Biorąc pod uwagę możliwość funkcjonowania i rozwoju gospodarstwa w długiej 

perspektywie konieczne jest podejmowanie działań związanych nie tylko z tworzeniem 

potencjału gospodarstwa, ale również warunków bytowych, które mają zachęcić potencjalnego 

następcę do przejęcia gospodarstwa rolnego i kontynuacji działalności rolniczej po osiągnięciu 

wieku emerytalnego przez obecnego rolnika. W przypadku decyzji dotyczącej sposobu 

zadysponowania gospodarstwa rolnego po osiągnięciu wieku emerytalnego wszyscy 

respondenci wskazali, że w zasadzie wiedzą, jaka ona będzie. Zdecydowana większość (79,2%) 

badanych osób wskazuje, że przekaże gospodarstwo rolne po osiągnięciu wieku emerytalnego 

następcy na podstawie darowizny, bądź wydzierżawi członkowi rodziny (6,3%) lub sprzeda 

dowolnemu nabywcy (6,3%). Nieliczni przewidują, że przekażą na podstawie umowy  

z następcą (2,1%) bądź za dożywocie (2,1%) lub będę dalej gospodarować na części gruntów, 

a cześć gruntów wydzierżawi rolnikom lub  kontrahentom pod fotowoltaikę (2,1%);  

1 respondent zamierza w dalszym ciągu prowadzić gospodarstwo, a kolejny – wydzierżawić je. 

Wyniki dotyczące potencjalnych decyzji związanych z perspektywą dalszego prowadzenia 

gospodarstwa rolnego wskazują, że respondenci swoją uwagę skupili nie tylko na tworzeniu 

podstaw funkcjonowania i rozwoju gospodarstwa rolnego, ale zabezpieczyli również następcę 

do kontynuacji (Tabela 32). 

Tabela 32. 

Potencjalne decyzje dotyczące sposobu zadysponowania gospodarstwa rolnego po 

osiągnięciu wieku emertytalnego 

Lp. Wyszczególnienie 

Ogółem N=96 Grupy obszarowe (ha UR) 

liczba 

wskazań 
% 

do 19,99 ha 
od 20 do 49,99 

ha 
od 50 do 99,9 ha powyżej 100 ha 

liczba 

wskazań 
% 

liczba 

wskazań 
% 

liczba 

wskazań 
% 

liczba 

wskazań 
% 

1. Tak, wiem, jaką podejmę 

decyzje 

 96   100,0   13   100,0   38   97,4   29   103,6   16   100,0  

1.1 Przekazać następcy na 

podstawie darowizny 

 76   79,2   10   76,9   32   82,1   23   82,1   11   68,8  

1.2 Sprzedać dowolnemu 

nabywcy 

 6   6,3   1   7,7   4   10,3   -   -   1   6,3  

1.3 Wydzierżawić członkowi 

rodziny 

 6   6,3   1,0   7,7   1   2,6   2   7,1   2   12,5  

1.4 Przekazać za dożywocie  2   2,1   1,0   7,7   1   2,6   -   -   -   -  

1.5 Przekazać w oparciu o 

umowę z następcą 

 2   2,1   -   -   -   -   1   3,6   1   6,3  

1.6 Będę dalej gospodarował 

na części gruntów, cześć 

gruntów wydzierżawię 

rolnikom, a część gruntów 

wydzierżawię pod 

fotowoltaikę 

 2   2,1   -   -   -   -   1,0   3,6   1   6,3  

1.7 Wydzierżawić dowolnej 

osobie 

 1   1,0   -   -   -   -   1   3,6   -   -  

1.8 Będę dalej prowadził 

gospodarstwo rolne 

 1   1,0   -   -   -   -   1,0   3,6   -   -  

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 
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Powiększanie powierzchni gospodarstwa na rynku może odbywać się zasadniczo na 

dwa sposoby: zakup bądź dzierżawę gruntów rolnych. Możliwe jest ich pozyskanie  

do użytkowania przez dziedziczenie, spadek, nieodpłatne przekazanie (darowiznę) bądź 

użyczenie itp. W ocenie respondentów można wyróżnić dwie grupy korzyści (kapitałowe i 

produkcyjne) wynikających z użytkowania nieruchomości rolnych dzierżawionych bądź 

zakupionych. Dokonali oni oceny siły wpływu uzyskiwanych korzyści w skali 5-stopniowej, w 

której 5 oznacza istotny wpływ …, a 1 nieistotny. W ich ocenie największy wpływ na decyzje 

związane z powiększaniem użytkowanych gruntów miało powiększanie zdolności 

produkcyjnych i obniżanie jednostkowych kosztów produkcji (4,2), a przypadku dzierżawy – 

brak konieczności ponoszenia wysokich nakładów finansowych na zakup nieruchomości 

rolnych (4,1), wzrost dochodów uzyskiwanych z prowadzenia gospodarstwa rolnego (3,9), 

lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów (3,5), zabezpieczenie racjonalnego wykorzystania 

posiadanych zasobów (3,5) umożliwienie zwiększania skali produkcji dzięki możliwości 

ulokowania/inwestowania w proces produkcji tzw. wolnych środków finansowych (3,1). Druga 

grupa korzyści, którą respondenci określają jako stabilną inwestycję pozwalającą uzyskiwać 

wymierne korzyści z tytułu dopłat ze środków Unii Europejskiej (3,5), wynika z traktowania 

gruntów rolnych jako inwestycji kapitałowej i dobrej alternatywy lokowania tzw. wolnych 

środków finansowych – umożliwia uzyskanie większych korzyści w porównaniu do lokat 

bankowych czy zakupu obligacji skarbowych (3,3) oraz zmniejsza ryzyko utraty kapitału 

zainwestowanego w porównaniu z innymi możliwymi inwestycjami na rynku (3,0). 

Charakterystyczne jest to, że w odpowiedziach wyżej były oceniane korzyści wynikające ze 

zwiększenia potencjału produkcyjnego i poprawy efektywności gospodarowania. Oczywiście 

korzyści z tytułu zakupu bądź dzierżawy gruntów rolnych respondenci postrzegają jako 

inwestycję kapitałową, „jako swoistą korzyść”, którą uzyskują przy okazji (Rys. 14.).  

W procesie prowadzenia działalności każde gospodarstwo stara się trwać i rozwijać 

dzięki maksymalizowaniu osiąganych dochodów długim okresie. Poziom i stabilność 

uzyskiwanych dochodów będą z jednej strony umożliwiały trwanie gospodarstwa, a z drugiej 

wpływają na jego rozwój. W swoich ocenach większość respondentów poziom osiąganych 

dochodów określała jako przeciętny (62,5%) lub niski (33,3%), ale wystarczający  

do utrzymania rodziny. Natomiast nieliczni (2,1%) respondenci wskazywali, że osiągają 

dochody na niskim bądź wysokim poziomie. Na wysokie dochody wskazywali prowadzący 

gospodarstwa rolne o obszarze powyżej 50 ha użytków rolnych, a z kolei na uzyskiwanie 

bardzo niskich dochodów wskazywali respondenci z grupy obszarowej od 50 ha do 99,99 ha 

(Rys. 15.). 
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Rys. 14. Korzyści wynikające z dzierżawy/zakupu nieruchomości rolnych 

 według opinii respondentów 
* - ocena siły wpływu w skali 5-stopniowej: 5 oznacza istotny wpływ …, a 1 nieistotny wpływ. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

 

 

Rys. 15. Dochody uzyskiwane z prowadzenia gospodarstwa rolnego wg respondentów 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 
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W przypadku efektywności prowadzonej działalności natomiast respondenci starali się 

ocenić znaczenie poszczególnych czynników, które mają wpływ na rozwój gospodarstw 

rolnych oraz go stymulują. Oceny dokonali na podstawie 5-stopniowej skali, w której 5 oznacza 

czynnik mający istotny wpływ, a 1 nieistotny. Na ocenę poszczególnych czynników zapewne 

wpływ miała obecna sytuacja ekonomiczno-finansowa gospodarstw rolnych determinowana 

m.in. przez poziom dokonanych nakładów inwestycyjnych (zakup gruntów rolnych i innych 

środków produkcji), obsługę zadłużenia zaciągniętego na ich nabycie, poziom płaconych 

czynszów za dzierżawione grunty rolne, relacje popytowo-podażowe na produkty rolnicze oraz 

ceny środków produkcji. Za najistotniejsze respondenci uznali czynniki zasobowe wpływające 

na efektywność prowadzenia gospodarstwa, która wynika w głównej mierze z cen na środki 

produkcji (4,7) i kosztów produkcji rolniczej (4,6), z wielkości gospodarstwa (powierzchnia 

użytków rolnych – 4,5) oraz jakości użytkowanych gruntów rolnych (4,5) stanowiących główny 

zasób każdego gospodarstwa rolnego. Kolejna grupa czynników, która ma bezpośredni wpływ 

na efektywność prowadzenia gospodarstwa rolnego wg respondentów, to poziom cen za grunty 

rolne (4,4), niestabilne ceny skupu produktów rolnych (4,4) i popyt na produkty wytwarzane w 

gospodarstwie (4,2), a także wyposażanie gospodarstwa rolnego w park maszynowy (4,3)  

i warunki prowadzenia produkcji rolnej wynikające z położenia geograficznego gospodarstwa 

i warunków klimatycznych (4,1). Istotne znaczenie, jak oceniają badane osoby, mają środki 

finansowe, które są odpowiedzialne za sprawność funkcjonowania każdego gospodarstwa 

rolnego. W tym względzie duże znacznie ma poziom uzyskiwanych dopłat ze środków 

finansowych Unii Europejskiej (4,0) i procedury uzyskania dotacji z Unii Europejskiej (3,8). 

Kolejną grupę czynników mających duże znaczenie w prowadzeniu i rozwoju gospodarstw 

stanowią zasoby kapitałowe własne (3,8), którymi rolnik może swobodnie dysponować, oraz 

koszty obsługi kredytu inwestycyjnego zaciągniętego m.in. na zakup maszyn i urządzeń, 

budowę budynków i budowli (3,8), jak i poziom spłat rat za zakupione mienie (budynki, 

budowle i inne obiekty –3,7) oraz poziom płaconego czynszu dzierżawnego (3,9)  

za nieruchomości rolne. Ponadto takie postrzeganie sytuacji finansowej gospodarstw rolnych 

wynika z regulacji formalno-prawnych dotyczących zakupu (3,7) oraz możliwości utrzymania 

płynności finansowej związanej m.in. z poziomem ogólnego zadłużenia (3,6), dostępu  

do kredytów kształtowanego przez wymagania formalno-prawne (3,5) oraz regulacji formalno-

prawnych dotyczących dzierżawy (3,4) wpływających na stabilność i pewność 

gospodarowania. Mniejsze znaczenie z punktu widzenia rozwoju i prowadzenia gospodarstwa 

mają kwalifikacje siły roboczej na lokalnym rynku (3,2).  
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Rys. 16. Czynniki wpływające na efektywność (rozwój i prowadzenie) gospodarstwa 

rolnego 
* - ocena w skali 5-stopniowej: 5 oznacza czynnik mający istotny wpływ, a 1 nieistotny. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

 

Wynika to m.in. z faktu, że respondenci w większości nie mają potrzeby i sporadycznie 

korzystają z siły najemnej w swoich gospodarstwach, zatrudniają niewielu pracowników 

stałych, jak i sezonowych, co z punktu widzenia możliwości intensyfikacji produkcji może mieć 

istotne znaczenie. Jedną z przyczyn niewielkiego poziomu zatrudnienia mogą być również 

wysokie koszty zatrudnienia i utrzymania pracowników, zwłaszcza ze względu na sezonowość 
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prac wykonywanych w rolnictwie, a także niewielką liczbę osób posiadających odpowiednie 

kwalifikacje i motywacje do podjęcia pracy. Mniejszy wpływ na w efektywność prowadzonej 

działalności rolniczej mają obciążenia publiczno-prawne (podatek gruntowy – 3,5 – którego 

poziom jest bezpośrednio uzależniony od jakości użytkowanych gruntów rolnych), a także 

koszty ubezpieczenia posiadanego majątku (3,3) oraz poziom składek na ubezpieczenia 

społeczne (3,1), m.in. ze względu na relatywnie niski poziom tego typu świadczeń.  

W sprawie potrzeby ograniczania maksymalnego poziomu czynszu dzierżawnego  

za grunty rolne w swoich ocenach respondenci byli zgodni. Większość z nich (80,2%) 

wskazała, że istnieje potrzeba stosowania ograniczeń, podkreślając jednocześnie, że 

wymagałoby takie rozwiązanie „instytucjonalnej ochrony” i wdrożenia stosownych rozwiązań 

formalno-prawnych. Wprowadzenie rozwiązań związanych z ograniczaniem maksymalnych 

poziomów czynszów dzierżawnych do praktyki gospodarczej znajduje swoje uzasadnienie  

w potrzebie obiektywizowania procesu wydzierżawiania gruntów oraz utrzymania 

stabilności/trwałości instytucji dzierżawy jako formy użytkowania gruntów rolnych. Z drugiej 

strony konieczne byłoby ustalenie rozwiązań, które w bezsporny sposób obiektywizowałyby 

proces wyłaniania w przetargach dzierżawców. Takie rozwiązania mogłyby w pewien sposób 

„uchronić” przed wyeliminowaniem z przetargów rolników, którzy prowadzą gospodarstwa  

o mniejszym potencjale ekonomiczno-finansowym, w sytuacji, gdyby oferowany był 

nieuzasadniony ekonomicznie poziom czynszu dzierżawnego za grunty rolne. Na takie oceny 

dotyczące potrzeby wprowadzenia maksymalnych czynszów dzierżawnych za grunty rolne 

mogą mieć wpływ relatywnie szybko rosnące wartości czynszów dzierżawnych, cen gruntów 

rolnych przy jednocześnie ograniczonych możliwościach ich „pozyskania”. Wylicytowane 

wysokie poziomy cen czynszów dzierżawnych nie zawsze są uzasadnione z ekonomicznego 

punktu widzenia, a w konsekwencji mogą doprowadzić do niewłaściwego ich rolniczego 

wykorzystania (Tabela 33.). 

Respondenci na temat wpływu wprowadzonych zmian w ustawie o kształtowaniu 

ustroju rolnego o zasadach obrotu gruntami rolnymi w Polsce formułowali zróżnicowane 

oceny. W kwestii wprowadzonych ograniczeń w nabywaniu gruntów i zmian w strukturze 

agrarnej zdania respondentów były podzielone. Większość (56,8%) z nich wskazuje,  

że spowodowały one spowolnienie zmian w strukturze agrarnej w rolnictwie, a pozostali 

oceniają z kolei, że przyczyniły się one do przyspieszenia zmian. Największe zmiany wg 

respondentów nastąpiły w postrzeganiu dzierżawy jako formy gospodarowania gruntami 

rolnymi – większość z nich (79,2%) wskazuje, że nastąpił wzrost popularności dzierżawy, co w 

konsekwencji, przy ograniczonych możliwościach ich pozyskania, mogło być przyczyną 
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wzrostu poziomu czynszów dzierżawnych (93,8%). Podobna struktura ocen dotyczy poziomu 

kształtowania się cen gruntów rolnych – w opinii większości badanych osób (93,8%) będzie  

on systematycznie wzrastał. W kwestii przyjętych rozwiązań dotyczących kontroli środków 

finansowych przeznaczonych na zakup ziemi przez kontrahentów większość respondentów 

(88,5 %) wskazuje, że wprowadzone zmiany w regulacjach formalno-prawnych wyraźnie  

ją zwiększyły.  

Tabela 33. 

Konieczność stworzenia regulacji formalno-prawnych wprowadzających ograniczenia 

dotyczące maksymalnych czynszów dzierżawnych za grunty rolne Skarbu Państwa i 

gruntów prywatnych wg respondentów 

Lp. Wyszczególnienie 

Ogółem N=96 Grupy obszarowe (ha UR) 

liczba 

wskazań 
% 

do 19,99 ha 
od 20 do 49,99 

ha 
od 50 do 99,9 ha powyżej 100 ha 

liczba 

wskazań 
% 

liczba 

wskazań 
% 

liczba 

wskazań 
% 

liczba 

wskazań 
% 

1. Tak  55   57,3   4   30,8   20   51,3   20   71,4   11   68,8  

2. Raczej tak  22   22,9   2   15,4   10   25,6   5   17,9   5   31,3  

3. 
Nie wiem/trudno 

powiedzieć 
 15   15,6   7   53,8   7   17,9   1   3,6   -   -  

4. Raczej nie   2   2,1   -   -   2   5,1   -   -   -   -  

5. Nie  2   2,1   -   -   -   -   2   7,1   -   -  

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

 

Mając na uwadze wdrożone ustawowe ograniczenia i tendencje dokonywanych zmian, 

można sądzić, że dzierżawa nieruchomości rolnych ma realną szansę stać się bardziej popularną 

formą w obrocie gruntami rolnymi na rynku, jak również może być uznana za trwałą formę 

zagospodarowania nieruchomości rolnych, a nie przejściową, z konieczności warunkowaną 

sytuacyjnie. Biorąc pod uwagę relatywnie dużą zmienność w podejściu do poszczególnych 

form zagospodarowania gruntów rolnych, trwałość stosowanych zasad i rozwiązań sprawia,  

że większość respondentów postrzega dzierżawę raczej jako przejściowe rozwiązanie,  

m.in. ze względu na częstotliwość dokonywanych zmian w rozwiązaniach formalno-prawnych 

dotyczących tej formy gospodarowania. Jednak zważywszy wysoki poziom cen i zmiany  

w polityce rolnej w Unii Europejskie (w tym i Polsce), może stać się ona jedną z głównych 

form gospodarowania umożliwiającą korzystne zmiany w strukturze obszarowej gospodarstw 

rolnych (Tabela 34.). 
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Tabela 34. 

Wpływ wprowadzonych zmian w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego dotyczących 

zasad obrotu w gruntami rolnymi w Polsce na kształtowanie się cen, popularność form 

gospodarowania i zmian w strukturze agrarnej 

Lp. Wyszczególnienie 

Ogółem N=96 Grupy obszarowe (ha UR) 

liczba 

wskazań 
% 

do 19,99 ha 
od 20 do 49,99 

ha 
od 50 do 99,9 ha powyżej 100 ha 

liczba 

wskazań 
% 

liczba 

wskazań 
% 

liczba 

wskazań 
% 

liczba 

wskazań 
% 

1. Ogółem liczba badanych osób 
 96  100,0   13   100,0   39   100,0   28   100,0   16   100,0  

2. Struktura agrarna w rolnictwie 

2.1 
 przyspieszenie zmiany w 

strukturze agrarnej w rolnictwie 

 42   43,8   5   38,5   17   43,6   14   50,0   6   37,5  

2.2 
 spowolnienie zmiany w 

strukturze agrarnej w rolnictwie 

 54   56,3   8   61,5   22   56,4   14   50,0   10   62,5  

3. Dzierżawa jako forma gospodarowania gruntami rolnymi 

3.1 

wzrost popularności dzierżawy 

jako formy gospodarowania 

gruntami rolnymi, 

 76   79,2   11   84,6   30   76,9   21   75,0   14   87,5  

3.2 

zmniejszenie popularności 

dzierżawy jako formy 

gospodarowania gruntami 

rolnymi, 

 20   20,8   2   15,4   9   23,1   7   25,0   2   12,5  

4. 
Poziom czynszów 

dzierżawnych 
          

4.1 wzrost czynszów dzierżawnych 
 90   93,8   11   84,6   36   92,3   27   96,4   16   100,0  

4.2 
zmniejszenie czynszów 

dzierżawnych 

 6   6,3   1   7,7   4   10,3   1   3,6   -   -  

5. Poziom cen gruntów rolnych 

5.1 
zwiększenie cen gruntów 

rolnych 

 90   93,8   12   92,3   36   92,3   27   96,4   15   93,8  

5.2 
zmniejszenie cen gruntów 

rolnych 

 6   6,3   1   7,7   3   7,7   1   3,6   1   6,3  

6. Kontrola środków finansowych przeznaczonych na zakup ziemi przez kontrahentów 

6.1 
większa kontrola środków 

przeznaczonych na zakup ziemi 

 85   88,5   9   69,2   35   89,7   26   92,9   15   93,8  

6.2 
mniejsza kontrola środków 

przeznaczonych na zakup ziemi 

 11   11,5   4   30,8   4   10,3   2   7,1   1   6,3  

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

 

4.7. KONCEPCJA INSTYTUCJI BANKU ZIEMI W ZASOBIE WRSP 

 

Sformułowane zasady zrównoważonego rozwoju znajdują się w najważniejszych 

aktach prawnych Unii Europejskiej, które tworzą instytucjonalne ramy polityki wspólnotowej. 

Odniesienia do zasady zrównoważonego rozwoju znajdują się w art. 5 w Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i innych ważnych dokumentach 

wyznaczających ramy polityki gospodarczej, społecznej, regionalnej, jak i środowiskowej  
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w Polsce176. Ponadto, jak wskazuje J. Wilkin177, także cele i zasady polityki rolnej oraz polityki 

rozwoju obszarów wiejskich zostały wpisane w ogólne zasady zrównoważonego rozwoju. 

Koncepcja rolnictwa społecznie zrównoważonego zakłada konieczność osiągnięcia trzech 

rodzajów równowagi. Pierwsza dotyczy osiągania równowagi ekonomicznej związanej  

z czynnikami wytwórczymi i stanowi podstawę dokonania analizy ekonomicznej – przy 

założeniu optymalizacji alokacji czynników wytwórczych, wykorzystaniu mechanizmu 

rynkowego – jak i zrównoważenia różnych rynków. Wykorzystanie tego mechanizmu jest 

niewystarczające m.in. ze względu na doprowadzenie relatywnie często do negatywnych 

skutków społecznych i środowiskowych. W związku z powyższym musi być uzupełniony 

dwoma innymi typami równowagi, tj. równowagą środowiskową i społeczną. Osiągnięcie 

równowagi środowiskowej pozwala na odtwarzanie zasobów naturalnych zużywanych przez 

społeczeństwa. Takie bieżące gospodarowanie zasobami nie wpłynie na zmniejszenie ich 

dostępności dla przyszłych pokoleń. Zgodnie z przyjętymi założeniami zasoby środowiskowe 

traktowane są jako dobra publiczne, mieszane, społeczne, czyli takie, które nie mogą podlegać 

wyłącznie regulacji rynkowej. Z kolei osiąganie równowagi społecznej związane jest  

z zapewnieniem pokoju społecznego, bezpieczeństwa własności i inwestycji, a także 

zachowania równowagi interesów poszczególnych grup społecznych. W rolnictwie społecznie 

zrównoważonym podejmuje się działania zmierzające do osiągania tych trzech typów 

równowagi, traktując je jako komplementarne. Należy zaznaczyć, że rolnictwo i obszary 

wiejskie mają duże znaczenie w realizacji zasad zrównoważonego rozwoju ze względu silne 

powiązanie w nich zarówno sfery gospodarczej, społecznej, jak i środowiskowej.  

Zaobserwować obecnie można stopniowe zmniejszanie się obszaru użytkowanych 

gruntów rolnych w Polsce. Wynika to w głównej mierze z ograniczania ich wykorzystania ze 

względu na niską ich jakość i niekorzystne warunki do produkcji rolniczej (są ugorowane bądź 

odłogowane). Jednak znaczną część stanowią grunty rolne o dobrej jakości, a z powodu różnych 

przyczyn są nieużytkowane (np. trudna sytuacja ekonomiczno-finansowa, śmierć właściciela, 

rezygnacja z prowadzenia gospodarstwa, brak zgodności co do sposobu zagospodarowania). 

Na proces gospodarowania gruntami rolnymi, jak wskazuje Marks-Bielska R.178, wpływ ma 

szereg sytuacji, które kształtują sposób postępowania z tym zasobem. Dla części polskich 

 
176 Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez 

Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 

25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. 
177 J. Wilkin, red., Ziemia ginącym i podlegającym degradacji zasobem rolnictwa i obszarów wiejskich, 

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA), Warszawa 2018, s. 7, 19–20. 
178 R. Marks-Bielska, Rynek ziemi rolniczej w Polsce – uwarunkowania i tendencje rozwoju, Olsztyn 2010. 
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rolników ziemia ma znaczenia sentymentalne, co niejako upoważnia ich do trwania na 

posiadanej ziemi. Ponadto coraz częściej obserwowanym zjawiskiem wśród użytkowników 

ziemi rolniczej w Polsce jest brak identyfikacji z zawodem rolnika, a wieś traktowana jest jako 

miejsce zamieszkania. Kolejną grupę stanowią osoby, które posiadanie prawa własności 

gruntów rolnych utożsamiają niejako ze swoistą lokatą kapitału. Obserwacja zachodzących 

zjawisk i wyniki badań prowadzonych w kolejnych latach wśród użytkowników gruntów 

rolnych (właścicieli i dzierżawców) związanych z zagospodarowaniem gruntów rolnych 

Skarbu Państwa i prywatnych zachęca do rozważenia możliwości utworzenia instytucji Banku 

Ziemi179 w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa (KOWR) na bazie nieużytkowanych 

przez właścicieli gruntów rolnych (wyłączonych z produkcji) w celu ich zagospodarowania 

przez innych rolników i przywrócenia funkcji produkcyjnej.  

W przeprowadzonych badaniach opinie respondentów na temat potrzeby utworzenia 

Banku Ziemi w Zasobie WRSP były równo podzielone. Połowa respondentów wskazała, że nie 

dostrzega takiej potrzeby, a druga połowa respondentów wskazała, że możliwe jest 

wprowadzenie takie rozwiązania do praktyki gospodarczej. Podkreślali, że proces jego 

tworzenia z założenia powinien opierać się na zasadzie dobrowolności i obustronnych korzyści 

stron zawieranej umowy. Co trzeci respondent uważa, że proces ten powinien dotyczyć głównie 

gruntów rolnych bezumownie użytkowanych, którymi właściciele nie interesują się (tzw. 

mienie okresowo porzucone), gruntów rolnych nieużytkowanych przez właścicieli 

(współwłaścicieli) z powodu braku środków technicznych i finansowych do ich uprawy czy też 

z powodu braku zainteresowania ich wykorzystaniem. Z kolei co piąty respondent sądzi, że 

umowy mogłyby dotyczyć nieużytkowanych gruntów rolnych, które mają nieuregulowany stan 

prawny (postępowania spadkowe, sądowe lub inne, które uniemożliwiają dysponowanie nimi), 

a co ósmy, że tym procesem mogłyby zostać objęte grunty rolne nieużytkowane przez 

właścicieli instytucjonalnych i inne podmioty. Natomiast praktycznie co dziesiąty respondent 

twierdzi, że można byłoby korzystać z instytucji Banku Ziemi w sytuacji, gdy grunty rolne są 

nieużytkowanych przez właścicieli (współwłaścicieli) ze względu na nieskuteczne 

poszukiwanie dzierżawcy lub nabywcy bądź z powodu braku zgody co do sposobu ich 

 
179 Z założenia Banki Ziemi nie są instytucjami finansowymi. Mają na celu nabywanie i utrzymywanie 

problematycznych nieruchomości, a następnie przekazywanie ich z powrotem do odpowiedzialnej własności i 

efektywne użytkowanie zgodnie z lokalnymi celami i priorytetami użytkowania gruntów, tworząc bardziej 

wydajny i skuteczny system eliminowania niechcianych nieruchomości. W Stanach Zjednoczonych tworzone są 

jako podmioty publiczne na mocy rozporządzenia lokalnego, zgodnie z uprawnieniami przewidzianymi w 

ustawodawstwie państwowym i wykorzystane są głównie w zagospodarowaniu porzuconych nieruchomości. 

Materiały informacyjne, 2016. Land bank. Southwest Georgia Regional Commission 181 E. Broad Street Camilla, 

Georgia 31730 229-522-3552 www.swgrcplanning.org.  
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użytkowania. Taka struktura ocen respondentów propozycji utworzenia Banku Ziemi  

w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa może mieć odzwierciedlenie w sytuacji na rynku 

lokalnym, gdzie prowadzą działalność i produkcję rolną. Potrzebę utworzenia instytucji Banku 

Ziemi w Zasobie WRSP można uzasadniać dodatkowo przyjętymi regulacjami formalno-

prawnymi zmieniającymi podejście do obrotu gruntami rolnymi w Polsce, zgodnie z którymi 

KOWR (a wcześniej ANR) został niejako zobowiązany do sprawowania bezpośredniego 

nadzoru nad obrotem gruntami rolnymi. Wprowadzone rozwiązanie mogłoby stanowić 

relatywnie proste rozwiązanie umożliwiające lepsze wykorzystanie cennego zasobu, jakim 

 są grunty rolne, oraz poprawę możliwości rozwojowych gospodarstw rolnych (Tabela 35.). 

Implementacja proponowanej instytucji Banku Ziemi w Zasobie WRSP wymagałaby 

zastosowania określonych sposobów/narzędzi oddziaływania na potencjalnych interesantów/ 

kontrahentów. Oceny skuteczności oddziaływania zaproponowanych narzędzi motywowania 

właścicieli nieużytkowanych gruntów rolnych do ich zagospodarowania lub powierzenia tego 

zadania Bankowi Ziemi dokonali wszyscy respondenci, przy czym robili to w sposób rozważny, 

ponieważ tylko nieliczni stosowali oceny skrajne, tj. 1 pkt – niska skuteczność, 5 pkt – wysoka 

skuteczność narzędzia/sposobu. Wartości ocen poszczególnych narzędzi kształtowały się  

na zbliżonym poziomie, tj. o 3,4 pkt do 3,7 pkt. Wśród zaproponowanych sposobów 

oddziaływania największe uznanie zyskały rozwiązania umożliwiające swobodę dysponowania 

nimi w przypadku chęci sprzedaży lub dzierżawy innym rolnikom, możliwość dzierżawy 

gruntów rolnych za pośrednictwem Banku Ziemi w ZWRSP i otrzymanie ustalonej części 

czynszu dzierżawnego, możliwość sprzedaży gruntów rolnych za pośrednictwem Banku Ziemi 

w ZWRSP lub innego uzgodnionego nabywcy, po akceptacji wyceny. Dość istotnym 

wariantem okazały się również bodźce związane z możliwościami zwolnień podmiotowych 

(właścicieli gruntów) z płacenia podatku rolnego za grunty rolne, w sytuacji złożenia wniosków 

o dopłaty bezpośrednie, płacenia podatku rolnego od gruntów rolnych w sytuacji okresowej 

lokaty do Banku Ziemi. Kolejne proponowane sposoby miały charakter negatywny i związane 

były ze stosowaniem kar związanych z obowiązkiem obligatoryjnego płacenia podatku rolnego 

od posiadanych gruntów rolnych, w tym również nieużytkowanych. 

  



 

 

138 | S t r o n a  

 

Tabela 35. 

Możliwość utworzenia Banku Ziemi w Zasobie WRSP (KOWR) na bazie gruntów 

rolnych nieużytkowanych przez właścicieli w celu zagospodarowania przez innych 

rolników wg respondentów 

Lp. Wyszczególnienie 

Ogółem N=96 Grupy obszarowe (ha UR) 

liczba 

wskazań 
% 

do 19,99 ha 
od 20 do 49,99 

ha 
od 50 do 99,9 ha powyżej 100 ha 

liczba 

wskazań 
% 

liczba 

wskazań 
% 

liczba 

wskazań 
% 

liczba 

wskazań 
% 

1.  Nie  48   50,0   8   61,5   24   61,5   11   39,3   5   31,3  

2.0 

Tak, na zasadzie 

dobrowolności i 

obustronnych korzyści i 

dotyczy: 

 48   50,0   5   38,5   15   38,5   17   60,7   11   68,8  

2.1 

gruntów rolne 

bezumownie 

użytkowanych – 

właściciele nie interesują 

się, tzw. mienie „okresowo 

porzucone”, 

 33   34,4   5   38,5   6   15,4   13   46,4   9   56,3  

2.2 

gruntów rolnych 

nieużytkowanych przez 

właścicieli 

(współwłaścicieli) z 

powodu braku środków 

technicznych i 

finansowych do ich 

uprawy, 

 30   31,3   1   7,7   12   30,8   11   39,3   6   37,5  

2.3 

gruntów rolnych 

nieużytkowanych przez 

właścicieli 

(współwłaścicieli) z 

powodu braku 

zainteresowania ich 

wykorzystaniem, 

 30   31,3   2   15,4   10   25,6   12   42,9   6   37,5  

2.4 

nieużytkowanych gruntów 

rolnych – nieuregulowany 

stan prawny gruntów 

(postępowania spadkowe, 

sądowe lub inne, które 

uniemożliwiają ich 

dysponowanie), 

 20   20,8   3   23,1   5   12,8   6   21,4   6   37,5  

2.5 

gruntów rolnych 

nieużytkowanych przez 

właścicieli 

instytucjonalnych i inne 

podmioty, 

 13   13,5   1   7,7   3   7,7   6   21,4   3   18,8  

2.6 

gruntów rolnych 

nieużytkowanych przez 

właścicieli 

(współwłaścicieli) – 

nieskuteczne poszukiwanie 

dzierżawcy lub nabywcy, 

 10   10,4   3   23,1   5   12,8   -   -   2   12,5  

2.7 

gruntów rolnych 

nieużytkowanych przez 

właścicieli 

(współwłaścicieli) z 

powodu braku zgody co do 

sposobu ich użytkowania, 

 8   8,3   -   -   4   10,3   3   10,7   1   6,3  

* respondenci mogli wskazać więcej niż jeden wariant 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 
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Wdrożenie tego typu rozwiązania w praktyce wymagałoby weryfikacji  

i doprecyzowania zasad funkcjonowania instytucji Banku Ziemi w Zasobie WRSP,  

co w perspektywie przyczyniłoby się m.in. do ochrony cennego zasobu, jakim są grunty rolne 

(Rys. 17.). 

 
Rys. 17. Skuteczność oddziaływania narzędzi w motywowaniu właścicieli 

nieużytkowanych gruntów rolnych do ich zagospodarowania lub powierzenia tego 

zadania Bankowi Ziemi utworzonemu w ZWRSP wg respondentów 

* - ocena w skali 5-stopniowej, gdzie 5 oznacza bardzo dużą skuteczność, 1 niewielką 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

 

Jak wskazuje J. Wilkin180, ziemia użytkowana rolniczo jest jednym z kluczowych 

zasobów, którego rezerwy systematycznie się zmniejszają. Jej zasoby ilościowe i jakościowe  

z jednej strony stanowią o potencjale wytwórczym całego sektora rolnego, a z drugiej 

odgrywają kluczową rolę w ochronie środowiska i zrównoważonym rozwoju kraju. Oczywiście 

 
180J. Wilkin, red., Ziemia ginącym i podlegającym degradacji zasobem rolnictwa i obszarów wiejskich. Fundacja 

na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Warszawa 2018, s. 7, 22.  

 -   1,0   2,0   3,0   4,0   5,0

Swoboda dysponowania nimi w przypadku

chęci sprzedaży lub dzierżawy innym rolnikom

Możliwość dzierżawy gruntów rolnych za 

pośrednictwem Banku Ziemi w ZWRSP –

otrzymanie ustalonej części czynszu …

Obligatoryjność płacenia podatku rolnego od

gruntów rolnych, w tym również

nieużytkowanych

Możliwość sprzedaży gruntów rolnych za

pośrednictwem Banku Ziemi w ZWRSP lub

innego uzgodnionego nabywcy, po akceptacji…

Zwolnienie z płacenia podatku rolnego od

gruntów rolnych, w sytuacji złożenia wniosków

o dopłaty bezpośrednie

Zwolnienie z płacenia podatku rolnego od

gruntów rolnych, w sytuacji okresowej lokaty

do Banku Ziemi

3,7    

3,6    

3,5    

3,5    

3,4    

3,4    

*pkt
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przejmowanie gruntów użytkowanych rolniczo przez inne sektory gospodarki stanowi niejako 

naturalne następstwo rozwoju społeczno-gospodarczego. W tym kontekście szczególnie ważne 

są działania ograniczające ubytek dobrych gleb z produkcji rolnej. Zaznacza, że Ziemia nie jest 

ani typowym towarem, ani typowym czynnikiem produkcji. Nie może być więc poddana 

wyłącznie regulacji rynkowej i rynkowym mechanizmom alokacji. 

Na temat postrzegania szczególnego zasobu, jakim są grunty rolne, wypowiedzieli się 

respondenci, uwzględniając potencjalne decyzje i działania dotyczące nabytych nieruchomości 

rolnych w trudnej sytuacji ekonomiczno-finansowej, której odzwierciedleniem mogą być 

problemy z regulowaniem zobowiązań publicznych, zobowiązań wobec dostawców sprzętu, 

maszyn i urządzeń oraz materiałów i usług, a w konsekwencji problemów z utrzymaniem 

płynności finansowej zagrażającej funkcjonowaniu prowadzonego gospodarstwa rolnego.  

W pierwszej kolejności,  jak wskazali respondenci, podejmowaliby działania niewymagające 

ponoszenia znaczących wydatków czy też ograniczających potencjał produkcyjny 

gospodarstwa rolnego, tj. ograniczenie wydatków i ubieganie się o prolongatę w spłacie 

zobowiązań. W drugiej kolejności respondenci podejmowaliby działania związane  

ze zmniejszaniem poziomu zapasów, zaciągnięciem pożyczki od rodziny, znajomych bądź  

z zaciągnięciem kredytu bankowego, zmniejszenie potencjału produkcyjnego poprzez sprzedaż 

części posiadanego majątku i zmniejszanie skali produkcji. Trzecią grupę stanowią działania, 

które byłyby niechętnie podjęte i są one mniej korzystne z ich punktu widzenia ze względu 

konieczność ograniczania zakresu i skali produkcji. Działanie te obejmowały sprzedaż część 

produkcji zwierzęcej, zmianę profilu produkcji, czy też ewentualny zwrot nabytych gruntów 

właścicielowi oraz sprzedaż części posiadanych maszyn i urządzeń. Czwartą grupę stanowią 

działania, które podjęliby w ostateczności. Wśród tych działań umożliwiających rozwiązanie 

trudnej sytuacji ekonomiczno-finansowej byłyby te związane ze sprzedażą części gruntów 

własnych czy też znalezieniem wspólnika dysponującego pieniędzmi oraz pożyczką spoza 

bankowej instytucji. Ocena kolejności potencjalnie podejmowanych działań i decyzji przez 

respondentów warunkowana jest w znacznej mierze bieżącym stanem posiadania  

i zorganizowaniem procesu produkcyjnego, a hierarchia podejmowanych działań świadczy  

o szczególnym traktowaniu gruntów rolnych stanowiących podstawę w prowadzeniu 

gospodarstwa rolnego jako warsztatu pracy i źródła utrzymania rodziny (Rys. 18.). 
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Rys. 18. Potencjalne decyzje i działania dotyczące nabytych nieruchomości rolnych w 

trudnej sytuacji ekonomiczno-finansowej (problemy z utrzymaniem płynności 

finansowej) wg respondentów 
* - kolejność podejmowanych działań, 1 oznacza działanie wykonane w pierwszej kolejności, a 5 – w ostatniej 

kolejności. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 
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5. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII (OZE) W BADANYCH GOSPODARSTWACH 

ROLNYCH  
 

5.2. CZYNNIKI DECYDUJĄCE O WYKORZYSTANIU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 

 

Termin „energia odnawialna” (OZE) obejmuje technologie, oparte na wietrze, biomasie, 

Słońcu, płynącej wodzie, naturalnym cieple Ziemi, które wytwarzają energię181. Czynnikami 

rozróżniającymi poszczególne źródła energii może być ich: forma (np. energia elektryczna, 

ciepło), wydajność zastosowanej technologii, poziom wykorzystania użytkowanych gruntów 

oraz koszty. Istotny jest również fakt, że jak produkty rolne różnią się w zależności od lokalnego 

środowiska, tak zastosowanie najlepszej technologii odnawialnej różni się w zależności od 

położenia geograficznego danego gospodarstwa rolnego. Istotne jest, że alternatywne źródła 

energii w rolnictwie, jakim są odnawialne źródła energii, gwarantują określoną niezależność 

energetyczną i bezpieczeństwo, a jednocześnie nie są uciążliwe dla środowiska.  

Według światowych badań osiąganie przez rolnictwo wysokich plonów z jednostki 

powierzchni ziemi uprawnej w dużej mierze uwarunkowane jest zewnętrznymi dostawami 

energii pozyskiwanej z paliw kopalnych. Współczesne rolnictwo jest zatem jednym z głównych 

użytkowników paliw kopalnych. Największe zużycie najbardziej wysokoemisyjnego paliwa, 

jakim jest węgiel, ma miejsce na obszarach wiejskich (według GUS), ok. 6% energii finalnej w 

Polsce jest zużywane w rolnictwie. Bezpośrednie zużycie węgla stanowi ponad 40% całkowego 

zużycia energii w rolnictwie, udział paliw gazowych wynosi mniej niż 3%, natomiast energii 

elektrycznej nie przekracza poziomu 4%182. Ma to odzwierciedlenie w cenach towarów rolnych 

zmieniających się równolegle z cenami energii i paliw183. W wielu przypadkach koszt energii 

może stanowić 20–50% całkowitych kosztów nakładów na produkcję rolniczą184. 

Rolnictwo jest również jednym z głównych emitentów gazów cieplarnianych na 

świecie, co wynika z realizacji konwencjonalnych działań rolniczych, wylesiania oraz 

bezpośredniego wykorzystania paliw kopalnych w procesie rolniczym i hodowli zwierząt185. Z 

drugiej strony rolnictwo odgrywa kluczową rolę jako jeden z najważniejszych sektorów 

produkcji alternatywnych źródeł energii186. Rolnictwo jest branżą, która może czerpać wiele 

 
181 U. Bardi, T. El Asmar , A. Lavacchi, Turning electricity into food: the role of renewable energy in the future 

of agriculture, „Journal of Cleaner Production” 2013, nr 53, s. 224–231. 
182 J. Pawlak, Nakłady energii w rolnictwie polskim i ich struktura, „Problemy Inżynierii Rolniczej” 2013, nr 2. 
183 U. Bardi, T. El Asmar , A. Lavacchi, Turning electricity…, s. 224–231. 
184 J. Bundschuh, G. Chen, (eds.), Sustainable energy solutions in agriculture, CRC Press 2014. 
185 P. Chefurka, Food Prices and Oil Prices,  2011, http://www. paulchefurka. ca/Oil_Food. html. 
186 A. Chel, G. Kaushik, Renewable energy for sustainable agriculture, „Agronomy for sustainable 

development” 2011, nr 31(1), s. 91–118. 
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korzyści finansowych i środowiskowych dzięki zastosowaniu technologii związanej z energią 

odnawialną187. Według nowoczesnego paradygmatu rolnictwo można postrzegać w obszarach: 

gospodarki wytwarzającej żywność, zapewniających dobra publiczne (krajobraz rolniczy, 

bioróżnorodność), działalności turystycznej, usług edukacyjnych oraz produkcji energii 

odnawialnej. Ten nowoczesny paradygmat rolnictwa, przyjaznego dla środowiska rozwoju, 

prowadzącego do efektywnego gospodarowania zasobami naturalnymi, jest w pełni powiązany 

z produkcją energii z odnawialnych źródeł energii188. Dlatego też zasoby odnawialne mają 

ogromny potencjał dla rolnictwa. Koncepcja zrównoważonego rolnictwa opiera się na 

delikatnej równowadze maksymalizacji wydajności upraw i utrzymania stabilności 

ekonomicznej, przy jednoczesnym zminimalizowaniu wykorzystania zasobów naturalnych i 

degradacji środowiska. 

Energia jest potrzebna na wszystkich etapach produkcji rolnej: w uprawie roślin, 

hodowli ryb, produkcji zwierzęcej, przechowywaniu i przetwarzaniu płodów rolnych, 

transporcie i dystrybucji oraz w przygotowaniu żywności. Połączenie tego z sytuacją na rynku 

energii związaną z cenami oraz jej dostępnością sprawia, że coraz większe znaczenie w 

kosztach działalności rolniczej ma ilość energii zużywanej w rolnictwie i sposób, w jaki jest 

ona wykorzystywana. W konsekwencji może to wpłynąć na bezpieczeństwo żywnościowe 

kraju, osiąganie celów zrównoważonego rozwoju oraz konkurencyjność sektora rolno-

spożywczego na rynku krajowym oraz zagranicznym. Odnawialne źródła energii oferują 

korzyści i są realną opcją dla konwencjonalnych źródeł energii. Istotne jest to, że nie ulegają 

wyczerpaniu oraz pozwalają osiągnąć korzyści środowiskowe (łagodzenie zmian 

klimatycznych i poprawa stanu zdrowia)189.  

Jednym z podstawowych czynników decydujących o wykorzystaniu odnawialnych 

źródeł energii w produkcji rolniczej w obszarze społeczno-gospodarczym są zmiany na rynku 

paliw kopalnych. Tanie dostawy energii z tych źródeł stają się coraz bardziej ograniczone, co 

doprowadziło do wyższych stawek za energię elektryczną. Powodować to może zmniejszenie 

produkcji żywności oraz braku rozwoju systemów rolnych. Opieranie się w modernizacji 

rolnictwa na energii pochodzących ze źródeł kopalnych wydaje się bardzo mało realne. Co 

więcej, przy założeniu, że energia elektryczna ma kluczowe znaczenie w rolnictwie, wzrosty 

 
187 B.Van-Campen, D. Guidi, G. Best, Solar photovoltaics for sustainable agriculture and rural development, 

2000, s. 76. 
188 S. Mekhilef, S.Z. Faramarzi, R. Saidur, Z. Salam, The application of solar technologies for sustainable 

development of agricultural sector, „Renewable and sustainable energy reviews” 2013, nr 18, s. 583–594. 
189 https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20052031684/O/D20051684.pdf D20051684.pdf 

(sejm.gov.pl). 
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cen energii sprawiają, że wytwarzanie energii w gospodarstwie staje się bardziej atrakcyjne 

oraz budzi większe zainteresowanie rolników. 

Czynniki decydujące o wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach 

rolnych można podzielić na czynniki związane z osobą kierującą gospodarstwem, czynniki 

gospodarstwa oraz czynniki społeczno-ekonomiczne190. Inny podział wskazuje na czynniki 

finansowe i pozafinansowe. Wśród determinant pozafinansowych wyodrębniono: przekonania 

a priori, presję instytucjonalną, skłonność do radykalnych innowacji technologicznych oraz 

wiedzę inwestorów na temat OZE191. Przedstawiciele teorii instytucjonalnej i ekonomiści 

behawioralni kwestionują modele racjonalnych aktorów ekonomii klasycznej; na tej podstawie 

zaproponowano, że czynniki poznawcze i kulturowe, a także osobiste przekonania wpływają 

na indywidualne decyzje192. Dlatego też zaczęto rozważać rolę osobistych przekonań w dyfuzji 

OZE. Zauważano, w jaki sposób podmioty wykorzystują swoje przekonania a priori do 

formułowania poglądów na temat OZE193. Zgodnie z tą perspektywą oczekujemy a priori 

przekonań, które podmioty kształtują w wyniku ich osobistej historii, edukacyjnego 

doświadczenia i wcześniejszego doświadczenia z inwestycjami w energię odnawialną, które 

mają również wpływ na decyzje inwestycyjne.  

Z wyników badań przeprowadzonych w gospodarstwach województwa warmińsko-

mazurskiego można wyodrębnić czynniki motywujące do wykorzystania OZE oraz czynniki, 

które zostały przez ankietowanych wskazane jako bariery wykorzystania OZE w działalności 

rolniczej. Obecna produkcja rolna i działalność gospodarcza są w dużym stopniu uzależnione 

od paliw kopalnych, takich jak ropa naftowa i węgiel. Te źródła energii są nieodnawialne, mogą 

powodować szkodliwe skutki dla środowiska. W przypadku wykorzystania zasobów 

odnawialnych w produkcji rolnej idealnie byłoby, aby zintegrować jako bardziej 

zrównoważone i przyjazne dla środowiska źródła energii w poszczególnych gospodarstwach. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że analizowani rolnicy są świadomi zagrożeń, jakie ich 

działalność ma dla środowiska. Połowa rolników wskazała, że motywatorem do podjęcia 

decyzji dotyczących inwestycji w urządzenia do pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł 

 
190 J. Beckman, I.M. Xiarchos, Why are Californian farmers adopting more (and larger) renewable energy 

operations?, „Renewable Energy” 2013, nr 55, s. 322–330;  J. Ge, L.A. Sutherland, J.G. Polhill, K. Matthews, D. 

Miller, D. Wardell-Johnson, Exploring factors affecting on-farm renewable energy adoption in Scotland using 

large-scale microdata, „Energy Policy” 2017, nr 107, s. 548–560. 
191 A. Masini, E. Menichetti, Investment decisions in the renewable energy sector: An analysis of non-financial 

drivers, „Technological Forecasting and Social Change” 2013, nr 80(3), s. 510–524. 
192 D. Kahneman, Maps of bounded rationality: Psychology for behavioral economics,  „American Economic 

Review” 2003, nr 93(5), s. 1449–1475. 
193 M. Woods, Conflicting environmental visions of the rural: windfarm development in Mid Wales, „Sociologia 

Ruralis” 2003, nr 43(3), s. 271–288. 
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(OZE) w prowadzonym gospodarstwie jest dbałość o środowisko naturalne (Tabela 36.). 

Jednak w porównaniu do roku 2021 jest to zmniejszenie znaczenie tego czynnika o około 20%. 

Tabela 36. 

Czynniki motywujące do podjęcia decyzji dotyczących inwestycji w urządzenia do 

pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł (OZE) w prowadzonym gospodarstwie* 

Lp. Wyszczególnienie 

Ogółem N=96 Grupy obszarowe (ha UR) 

liczba 

wskazań 
% 

do 19,99 ha od 20 do 49,99 ha od 50 do 99,9 ha powyżej 100 ha 

liczba 

wskazań 
% 

liczba 

wskazań 
% 

liczba 

wskazań 
% 

liczba 

wskazań 
% 

1. 

Niezależność 

energetyczna w 

przypadku zaniku 

prądu 

82 85,4 11 84,6 33 84,6 26 92,9 12 75,0 

2. 

Dbałość o 

środowisko 

naturalne 

48 50,0 5 38,5 19 48,7 16 57,1 8 50,0 

3. 

Popularność 

oferowanych 

rozwiązań do 

wytwarzania 

energii z OZE 

wśród 

znajomych/rodziny 

48 50,0 7 53,8 19 48,7 17 60,7 5 31,3 

4. 

Zmniejszenie 

dotychczasowych 

opłat za energię 

37 38,5 5 38,5 18 46,2 8 28,6 6 37,5 

5. 

Niewielkie 

negatywne 

odziaływanie 

instalacji do 

wytwarzania 

energii z OZE na 

środowisko 

27 28,1 5 38,5 11 28,2 4 14,3 7 43,8 

6. 

Rozwiązania 

techniczne 

instalacji do 

wytwarzania 

energii z OZE 

bezpieczne dla 

zdrowia 

24 25,0 3 23,1 10 25,6 7 25,0 4 25,0 

7. 
Wysoki poziom 

dofinansowania 
22 22,9 3 23,1 7 17,9 6 21,4 6 37,5 

* respondenci mogli wskazać więcej niż jeden wariant. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

 

Największe znaczenia tego czynnika występuje u posiadaczy większych gospodarstw 

(ponad 50 ha). Duże znaczenie w gospodarstwach powyżej 100 ha ma również czynnik 

określony jako „niewielkie negatywne oddziaływanie instalacji do wytwarzania energii z OZE 

na środowisko” (43,8% wskazań). Jednak największe znaczenie według respondentów na 

podjęciu decyzji o OZE ma niezależność energetyczna w przypadku zaniku prądu (85,4% 

wskazań). W rolnictwie zakłócenie dostaw energii nawet na krótki czas może oznaczać znaczne 
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zmniejszenie lub całkowitą utratę produkcji. Na trzecim miejscu z punktu widzenia znaczenia 

w podjęciu decyzji o zastosowaniu OZE ma „popularność oferowanych rozwiązań do 

wytwarzania energii z OZE wśród znajomych/rodziny” (50,0%). Szczególnie istotne jest to 

wśród gospodarstw mniejszych. W porównaniu z badaniami z roku 2021 czynnik ten zyskał na 

znaczeniu. W 2021 roku tylko 14,4% badanych wskazało, że ma to dla nich znaczenie  

w podejmowaniu decyzji o inwestycji w OZE. Należy ocenić to pozytywnie. Wpływ na to ma 

coraz większa liczba instalacji OZE na obszarach wiejskich. Jest to „naśladownictwo”  

w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Pozwala to wnioskować, że dalsze promowanie OZE 

powinno zwiększyć zainteresowanie inwestycjami w tym obszarze. W przypadku 38,5% 

rolników czynnikiem decydującym o inwestycji w OZE jest zmniejszenie dotychczasowych 

opłat za energię. Jest to wzrost o około 20,0% w stosunku do roku poprzedniego. Wpływ na to 

może mieć wzrost cen energii. Najmniejsze znaczenie w podjęciu decyzji o inwestycji w OZE 

ma według badanych poziom dofinansowania do instalacji. W poprzednich latach był to 

czynnik o bardzo dużym znaczeniu (około 50% wskazań). Wynikać to może ze zmian w 

sposobie finansowania inwestycji. Czynnik ten należy uznać za motywator, który ma znaczenie 

głównie w przypadku większych gospodarstw. Rolnicy posiadający większe gospodarstwa 

powinni być zachęcani dotacjami do korzystania z technologii energii odnawialnej. Ostatnio 

głównym celem polityki dotyczącej energii odnawialnej dla rządów jest promowanie 

produktów energii odnawialnej poprzez usuwanie różnych barier194. Rynek energii należy 

jednak poszerzyć, aby produkty energii odnawialnej stały się wszechobecne i mogły 

konkurować z produktami kopalnymi. 

Wśród szans wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych wymienia się między 

innymi195: zagospodarowanie pod potrzeby produkcji biomasy gleb marginalnych, 

nieprzydatnych do produkcji żywności; wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich; poprawę 

efektywności pracy w rolnictwie; stabilizację cen energii; wzrost dochodów rolników w wyniku 

rosnącego popytu na żywność i energię oraz lepsze wykorzystanie czynników produkcji. 

Można również zidentyfikować dużą grupę barier w przyjmowaniu 

niekonwencjonalnych, nowych technologii pozyskiwania energii w rolnictwie196. Z badań 

prezentowanych w literaturze wynika, że oprócz dobrze znanego syndromu NIMBY (Not In 

 
194 Y.D.J. Acosta-Silva, I.Torres-Pacheco, Y. Matsumoto, M. Toledano-A yala, G.M. Soto-Zarazúa, O. Zelaya-

Ángel, A. Méndez-López, Applications of solar and wind renewable energy in agriculture: A review,  „Science 

Progress” 2019, nr 102(2), s. 127–140. 
195 M. Matyka, Rolnictwo a odnawialne źródła energii – szanse i zagrożenia, [w:] Z badań nad rolnictwem 

społecznie zrównoważonym, red. J.S. Zegar, Warszawa 2011. 
196 C. Faucher, J. Bastien, IEEE EIC Clim Chang Technol Conf EICCCC 2007, s. 1–6.  
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My Back Yard – nie na moim podwórzu) i zwykłych względów techniczno-ekonomicznych, 

czynniki społeczne i osobiste wpływające na interakcje człowieka z instytucjami społecznymi 

i politycznymi mogą powodować opór wobec systemów OZE197 (Tabela 37). 

Tabela 37. 

Wymiary syndromu NIMBY 

Wymiary Charakterystyka 

Wymiar socjologiczny − istnieje rozbieżność czy występowanie syndromu NIMBY należy uzasadnić: 

egoizmem części społeczności lokalnej protestującej przeciwko lokalizacji 

inwestycji w ich sąsiedztwie czy racjonalnym działaniem grupy społeczeństwa 

protestującej przeciwko lokalizacji szkodliwej inwestycji,  

− realizacja spornej inwestycji będzie oznaczała korzyści dla części 

społeczeństwa,  

− występujące współcześnie normy społeczne powinny utrudnić poszczególnym 

jednostkom uzyskiwanie korzyści kosztem szerszych grup społeczeństwa,  

− realizacja projektu, który doprowadził do wystąpienie syndromu NIMBY 

oznacza przejście od interesu indywidualnego do interesu grupowego. 

Wymiar etyczny − odłożenie realizacji inwestycji związanej z wystąpieniem syndromu NIMBY 

oznacza zwycięstwo interesu jednostki (lub grupy społecznej) nad interesem 

całego społeczeństwa,  

− protesty społeczne uznawane za przejaw syndromu NIMBY mogą się okazać 

uzasadnione ze społecznego punktu widzenia i w ostatecznej ocenie są 

przejawem obrony dobra wspólnego (publicznego),  

− w przypadku wielu inwestycji istnieje wątpliwość, czy ich realizacja w danym 

miejscu rzeczywiście jest niezbędna ze społecznego punktu widzenia. 

Wymiar ekonomiczny − osoby korzystające z dobra publicznego nie chcą ponosić kosztów jego 

wytworzenia, a jednocześnie są zainteresowane korzystaniem z tego dobra, 

− dostrzegane wady poszczególnych inwestycji w dobra wspólne prowadzą do 

przenoszenia lokalizacji tych inwestycji w miejsca, gdzie liczba osób, które 

potencjalnie odczują skutki tej inwestycji, będzie mniejsza (np. budowa 

elektrowni jądrowych blisko granic kraju, aby w razie awarii w jak 

najmniejszym stopniu ucierpieli mieszkańcy danego kraju),  

− syndrom NIMBY prowadzi do wystąpienia kosztów efektów zewnętrznych, 

gdyż mamy tu do czynienia z utratą dobrobytu jednej osoby (jednej grupy osób) 

wywołaną przez działanie innej osoby (innej grupy osób). 

Wymiar polityczny − występowanie syndromu NIMBY może być przejawem braku zaufania do 

władz lokalnych i krajowych oraz do przedstawicieli inwestorów,  

− protesty są przejawem wątpliwości, czy realizacja inwestycji odbywa się w 

sposób uczciwy z punktu widzenia interesu całego społeczeństwa, 

− protestujący przeciw lokalizacji spornej inwestycji traktują opinie ekspertów, 

popierających realizację inwestycji, za przejaw obrony decyzji podjętej 

wcześniej przez decydentów bez przeprowadzenia obiektywnej analizy 

racjonalności ich wyboru,  

− obronę przed inwestycją można uważać za przejaw braku zaufania do 

rozwiązań promowanych przez instytucje rządowe i naukowe, co wiąże się z 

podejrzeniem, że władze nie chronią wszystkich obywateli, a jedynie wybrane 

grupy interesów. 

Źródło: P. Frączak, Wybrane uwarunkowania występowania syndromu NIMBY, Nierówności społeczne a wzrost 

gospodarczy 2010, z. 17. 

 

 
197 J. West, I. Bailey, M. Winter, Renewable energy policy and public perceptions of renewable energy: A cultural 

theory approach, „Energy Policy” 2010, nr 38(10), s. 5739–5748. 
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W literaturze zidentyfikowano następujące istotne bariery wykorzystania OZE198: (1) 

aspekty techniczne: inżynieryjne i operacyjne (można je również określić jako bariery 

technologiczne i produkcyjne); (2) nietechniczne: wszystkie inne czynniki, takie jak: a) 

ekonomiczne i handlowe: koszty instalacji, konkurencyjność pod względem źródeł 

konwencjonalnych, dostępność kompletnych „pakietów” itp.; b) eksploatacja i konserwacja: 

problemy w działaniu zakładu; c) społeczne: informacje o czynnikach ludzkich, szkolenia 

techniczne, chęć inwestowania w nowe technologie itp.; (d) instytucjonalne: prawa lub 

regulacje mające wpływ na daną technologię, procedury biurokratyczne, problemy 

bezpieczeństwa itp.; e) środowisko: potencjalne zanieczyszczenie wynikające z używania 

technologii. 

Wykorzystanie źródeł energii odnawialnej, takich jak energia wiatrowa, słoneczna  

i geotermalna w rolnictwie, poprzez początkowe duże inwestycje i wiążące się z tym duże 

ryzyko finansowe dla osób zaangażowanych w te projekty, prawdopodobnie będzie mocno 

ograniczone199. Potwierdzają to wyniki badań, w których stwierdzono, że „wysokie koszty 

inwestycji” są uznawane za czynnik potencjalnie utrudniający wykorzystanie energii  

z odnawialnych źródeł (OZE) w prowadzonym gospodarstwie rolnym (Tabela 38.). Ponad 

70,0% ankietowanych wskazało, że jest to czynnik najbardziej ograniczający inwestycje w 

OZE (ocena 5). Należy zwrócić uwagę, że ocena ta we wszystkich grupach badanych 

gospodarstw była wysoka, niezależnie od powierzchni gospodarstwa. Jednak w większych 

gospodarstwach ma mniejsze znaczenie (50,0% wskazań na ocenę 5)200.  

Czynnikiem o największym znaczeniu utrudniającym lub ograniczającym inwestycje w 

OZE dla rolników posiadających gospodarstwa powyżej 100 ha jest niski poziom dopłat i ulg 

dla producentów energii z odnawialnych źródeł (ponad 80,0% wskazań na ocenę 4 i 5). Jako 

istotny wskazywano również trudności ze sprzedażą wytworzonej energii (prawie 80,0% 

wskazań na ocenę 4 i 5). W porównaniu do roku poprzedniego czynnik ten znacznie zwiększył 

swoje znaczenie. Ankietowani zwracali uwagę również na występowanie skomplikowanych 

wymagań formalno-prawnych (przygotowanie dokumentacji i pozwoleń) w zakresie 

wykorzystania OZE w gospodarstwach (65,7% wskazań na ocenę 4 i 5).  

 

  

 
198 J. Mioduszewski, K. Krukowski, M. Oliński, Wybrane aspekty rozwoju gospodarstw dzierżawiących 

nieruchomości rolne Skarbu Państwa, Ostrołęka 2021. 
199 D. Dvoskin, Economic Realities of utilizing Renewable energy in agriculture, „Energy in Agriculture” 1988, 

nr 6(4), s. 283–293. 
200 Ocena w skali 5-stopniowej: 5 oznacza czynnik mający istotny wpływ …, a 1 nieistotny. 
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Tabela 38. 

Znaczenie czynników potencjalnie utrudniających wykorzystanie energii z 

odnawialnych źródeł (OZE) w prowadzonym gospodarstwie rolnym wg respondentów 

Lp. Wyszczególnienie 

Ogółem 

N=96 

Grupy obszarowe (ha UR) 

do 19,99 

ha 

od 20 do 

49,99 ha 

od 50 do 

99,9 ha 

powyżej 

100 ha 

Średnia ocena pkt* 

1. Wysokie koszty inwestycji 4,6 4,7 4,7 4,6 4,2 

2. 
Trudności ze sprzedażą energii z odnawialnych 

źródeł (OZE) 
4,0 4,1 3,9 4,2 3,8 

3. Wysokie koszty eksploatacji i utrzymania 3,9 4,0 3,8 4,4 3,6 

4. 
Skomplikowane wymogi formalno-prawne 

(przygotowanie dokumentacji i pozwoleń) 
3,9 3,6 4,1 3,8 4,1 

5. 
Niski poziom dopłat i ulg dla producentów energii 

z odnawialnych źródeł (OZE) 
3,9 3,6 3,7 4,1 4,3 

6. 
Wysokie koszty serwisu urządzeń do wytwarzania 

energii z odnawialnych źródeł (OZE) 
3,9 3,6 3,9 4,0 3,8 

7. Trudności z pozyskaniem kapitału na inwestycje 3,8 3,5 4,0 3,9 3,5 

8. Słaba dostępność do nowych technologii 3,6 3,5 3,6 3,6 3,8 

9. Niewielka opłacalność wytwarzania energii z OZE 3,4 3,5 3,2 3,8 3,6 

10. 
Brak rzetelnych informacji o technologiach 

wytwarzania energii z odnawialnych źródeł (OZE) 
3,4 3,5 3,2 3,6 3,5 

11. 

Niewielka liczba podmiotów oferujących instalacje 

do wytwarzania energii z odnawialnych źródeł 

(OZE) 

3,3 3,0 3,5 3,1 3,5 

12. 
Społeczne sprzeciwy/protesty związane z 

negatywnym oddziaływaniem OZE na środowisko 
3,3 3,7 3,2 3,2 3,1 

13. 
Brak wiedzy merytorycznej na temat instalacji 

OZE 
3,1 2,8 3,2 3,1 3,1 

* - ocena w skali 5-stopniowej, gdzie 5 oznacza czynnik mający istotny wpływ …, a 1 nieistotny 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

  

Barierą o najmniejszym znaczeniu według badanych rolników jest brak wiedzy merytorycznej 

na temat instalacji OZE (ponad 30,0% wskazań na ocenę 1 i 2). W poprzednich badaniach 

czynnik ten miał większe znaczenie, wskazywany był na ósmym miejscy wśród wszystkich 

barier. Jako bariery o nieistotnym znaczeniu wskazywano również społeczne 

sprzeciwy/protesty związane z negatywnym oddziaływaniem OZE na środowisko (28,1% 
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wskazań na ocenę 1 i 2). Według wyników badań zawartych w literaturze do zagrożeń w 

realizacji inwestycji w OZE w gospodarstwach rolnych zalicza się również201: ograniczone  

i stale zmniejszające się zasoby ziemi; wzrost kosztów pracy, słabą i niestabilną sytuację 

dochodową gospodarstw rolnych; brak gwarancji opłacalności produkcji na cele energetyczne; 

duże nakłady inwestycyjne w połączeniu z długim czasem zwrotu; brak klarownej polityki 

cenowej wśród odbiorców energii; słabo rozwinięty system umów wieloletnich oraz 

ograniczone zasoby wody. 

 

5.3. OBSZARY WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W BADANYCH 

GOSPODARSTWACH ROLNYCH 

 

Według publikowanych badań w polskich warunkach rolnictwo dysponuje 

największym ze wszystkich działów gospodarki potencjałem OZE, a w szczególności z 

biomasy, energii słonecznej i wiatru202. Potencjał ten jest, jak dotychczas, w znikomym zakresie 

wykorzystany. W polskich warunkach klimatycznych z 1 km2 przeznaczonego na produkcję 

energii z OZE można uzyskać odpowiednio: 1440 TJ z energii słonecznej termicznej (kolektory 

słoneczne o sprawności 40%), 360 TJ z energii słonecznej fotowoltaicznej (sprawność 10%)  – 

przy rocznych sumach promieniowania słonecznego na poziomie 1000 kWh/m2 (3600 TJ/km2)  

oraz odpowiednio do 70 TJ z energii wiatru (przy dużym zagęszczeniu wiatraków – 8 MW/km2) 

i do 15 TJ z biomasy (przy najbardziej wydajnych roślinach energetycznych)203. Technologie 

dotyczące pozyskania energii z odnawialnych źródeł w gospodarstwach rolnych mogą być 

różne. Najczęściej wskazuje się technologię opartą na biomasie, energię z wód płynących, 

wiatru, Słońca oraz geotermalną (Tabela 39.).  

Wśród badanych podmiotów tylko około 20% wykorzystuje energię z odnawialnych 

źródeł (OZE) w swoich gospodarstwach rolnych (Tabela 40.). Jednak w porównaniu do roku 

poprzedniego jest to wzrost aż o 8,0 %. Świadczy to o coraz większym zainteresowaniu OZE 

przez producentów rolnych. Jak wspomniano w poprzednim podrozdziale, podstawowym 

powodem nieinwestowania w OZE są wysokie koszty inwestycji204. Jednak wydaje się, że przy 

 
201 I. Wielewska, Przeznaczenie odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich województwa pomorskiego, 

„Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu” 2016, nr 18(5). 
202 G.Wiśniewski, Energia odnawialna – odnawialne źródła energii w rolnictwie – uwagi o polityce rolnej i 

energetycznej, Instytut Energetyki Odnawialnej 2016, https://leonardo-energy.pl/wp-

content/uploads/2016/08/EIM05150-Odnawialne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a-energii-w-rolnictwie-uwagi-

o-polityce-rolnej-i-energetycznej-3.pdf. 
203 G.Wiśniewski, Energia odnawialna ... 
204 Na przykład:  J.Wyrobek, Ł. Popławski, M. Dzikuć, Analysis of financial problems of wind farms in 

Poland,  „Energies” 2021,  nr 14(5), s. 1239. 
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coraz większych kosztach energii i coraz większym zapotrzebowaniu gospodarstw rolnych na 

energię elektryczną powstawać będzie coraz więcej inwestycji w OZE w gospodarstwach 

rolnych. 

Tabela 39. 

Odnawialne źródła energii możliwe do wykorzystania w gospodarstwach rolnych 

Źródło energii Charakterystyka Produkt końcowy 

Biomasa 
spalanie materiałów roślinnych, kompostowanie 

odpadów roślinnych oraz zwierzęcych 
ciepło, gaz, prąd 

Energia wodna wykorzystanie wód płynących prąd 

Wiatr turbiny wiatrowe prąd 

Geotermia wykorzystywanie naturalnego ciepła z ziemi ciepło, prąd 

Energia słoneczna wykorzystanie i magazynowanie ciepła ze słońca prąd, ciepło 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Najpopularniejszą technologią stosowaną w badanych gospodarstwach opartą na OZE są 

systemy fotowoltaiczne (15,6 % wskazań) oraz kolektory słoneczne (5,2%). Energia słoneczna 

ma najszersze zastosowanie w gospodarstwach rolnych ze względu na jej szerokie 

zastosowanie. Chociaż fotowoltaika jest drogą inwestycją, postęp techniczny sprawia, że jest 

najtańszą opcją spośród technologii OZE. Przykładowo energia słoneczna może być 

wykorzystywana do pasywnego ogrzewania, np. szklarni, jako ogrzewanie słoneczne do 

systemów ciepłej wody, lub – w przypadku fotowoltaiki – może być wykorzystana do konwersji 

wyprodukowanej energii elektrycznej. W rolnictwie fotowoltaika wykorzystywana może być 

do dostarczania energii elektrycznej do oświetlenia, ładowania akumulatorów, małych 

silników, pompowania wody i ogrodzeń elektrycznych205. Szczególnie istotne jest 

wykorzystanie energii elektrycznej w produkcji zwierzęcej. Zastosowanie rozwiązań opartych 

na energii słonecznej w istotny sposób może poprawić wyniki ekonomiczne tych gospodarstw. 

Na przykład gospodarstwa mleczne zużywają duże ilości energii do podgrzewania wody 

wykorzystywanej do czyszczenia sprzętu. Podgrzewanie wody i chłodzenie mleka może 

stanowić do 40% energii zużywanej w gospodarstwie hodującym bydło mleczne206. Słoneczne 

systemy podgrzewania wody mogą być wykorzystywane do dostarczania całości lub części 

ciepłej wody.  

  

 
205 J.R. Fischer, J.A. Finnell, B.D. Lavoie, Renewable Energy in Agriculture: Back to the Future? „Choices”  2006, 

nr 21(1). 
206 J.R. Fischer, J.A. Finnell, B.D. Lavoie, Renewable Energy… 
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Tabela 40. 

Wykorzystywanie energii z odnawialnych źródeł (OZE) gospodarstwie rolnym wg 

respondentów* 

Lp. 
Wyszczególnieni

e 

Ogółem N=96 Grupy obszarowe (ha UR) 

liczba 

wskazań 
% 

do 19,99 ha 
od 20 do 49,99 

ha 
od 50 do 99,9 ha powyżej 100 ha 

liczba 

wskazań 
% 

liczba 

wskazań 
% 

liczba 

wskazań 
% 

liczba 

wskazań 
% 

1.  Nie 77 80,2 12 92,3 30 76,9 23 82,1 12 75,0 

2. 
Tak, jeśli tak 

pochodzi ona z: 
19 19,8 1 7,7 9 23,1 5 17,9 4 25,0 

2.1 
 systemów 

fotowoltaicznych 
15 15,6 0  7 17,9 4 14,3 4 25,0 

2.2 
 kolektorów 

słonecznych 
5 5,2 1 7,7 2 5,1 1 3,6 1 6,3 

2.3  pompy ciepła 2 2,1 0 - 1 2,6 1 3,6 0 - 

2.4  biogazowni 1 1,0 0 - 0 - 1 3,6 0 - 

2.5 
 elektrowni 

wiatrowej 
- - - - - - - - - - 

2.6 
 kotłów na 

biomasę 
- - - - - - - - - - 

2.7 
 elektrowni 

wodnej 
- - - - - - - - - - 

* respondenci mogli wskazać więcej niż jeden wariant. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

 

 Wśród badanych gospodarstw rolnych tylko w dwóch przypadkach wykorzystywane  

są pompy ciepła. Coraz częściej wskazuje się, że pompy ciepła mają szerokie zastosowanie  

w rolnictwie. Zwraca się uwagę na wykorzystanie pomp ciepła w układzie alternatywnym 

zarówno do celów grzewczych, jak i chłodniczych207. Literatura podaje, że pompy ciepła 

umożliwią również wykorzystanie ciepła odpadowego. Źródłem ciepła odpadowego 

możliwego do odzyskania przez pompy ciepła są: podgrzane, wilgotne powietrze opuszczające 

suszarnie; schładzane produkty rolnicze (mleko, mięso, owoce, warzywa); powietrze 

wentylacyjne odprowadzane z obiektów, w których musi być zapewniona odpowiednia 

wilgotność (budynki inwentarskie, ogrodnicze obiekty pod osłonami); odchody zwierzęce  

w postaci stałej (obornik) oraz ciekłe (np. ze zbiornika na gnojowicę); piekarnie, kuchnie oraz 

ścieki z pensjonatów, domków letniskowych. W gospodarstwach rolnych odzyskane ciepło za 

pomocą pompy ciepła można wykorzystać przykładowo do208: ogrzewania pomieszczeń 

mieszkalnych oraz obiektów produkcyjnych (np. szklarni), podgrzewania wody 

 
207 Szeroko został ten temat opisany w opracowaniu: Zastosowanie pomp ciepła w rolnictwie, 

www.modr.mazowsze.pl/doradztwo-pdr/ekologia-i-srodowisko/energetyka-odnawialna/1330-zastosowanie-

pomp-ciepla-w-rolnictwie, (dostęp dnia 10.10.2022) 
208 Zastosowanie pomp ciepła w rolnictwie... 
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wykorzystywanej w produkcji, podgrzewania i osuszania powietrza w suszarniach oraz 

ogrzewania powietrza wentylacyjnego doprowadzanego z zewnątrz do pomieszczeń 

produkcyjnych.  

 W jednym z badanych gospodarstw pozyskuje się energię z biogazowni. Zgodnie  

z Ustawą o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw z 

dnia 19 lipca 2019 roku209 biogaz rolniczy to gaz otrzymywany w procesie fermentacji 

metanowej: surowców rolniczych, produktów ubocznych rolnictwa, płynnych lub stałych 

odchodów zwierzęcych, produktów ubocznych, odpadów lub pozostałości z przetwórstwa 

produktów pochodzenia rolniczego, biomasy leśnej, biomasy roślinnej zebranej z terenów 

innych niż zaewidencjonowane jako rolne lub leśne. Powstawanie biogazowni  

w gospodarstwach rolnych może stać się dla nich szansą poprzez zwiększenie i dywersyfikację 

źródeł przychodów, uniezależnienie od dostawców energii elektrycznej oraz zagospodarowanie 

produktów ubocznych rolnictwa zgodnie z przepisami ochrony środowiska210. Biomasa może 

być również wykorzystywana do produkcji ciepła w gospodarstwach rolnych. W żadnym z 

badanych gospodarstw nie jest ona jednak wykorzystywana do tego celu. Wydaje się, że kotły 

na biomasę są naturalnym kierunkiem rozwoju instalacji grzewczych w rolnictwie. Wynika to 

z jej dostępności praktycznie w każdym gospodarstwie rolnym. Należy zwrócić uwagę, że 

wykorzystanie energii z własnej biomasy jest jednym z istotnych czynników obniżających 

koszty produkcji i koszty utrzymania rodziny rolnika211. 

Żaden z badanych podmiotów nie stosuje również technologii związanej  

z pozyskiwaniem energii z wiatru. Wraz z obserwowanym spadkiem kosztów instalacji małych 

systemów opartych na pozyskaniu energii z wiatru instalacje tego typu mogą stać się 

ekonomicznie opłacalne. W przypadku podłączenia do sieci dystrybucji energii elektrycznej 

małe wiatraki mogą również generować przychody ze sprzedaży energii elektrycznej. Ponieważ 

następuje ciągłe udoskonalenie technologii małych wiatraków, producenci rolni 

prawdopodobnie zwiększą wykorzystanie energii wiatrowej, aby obniżyć koszty energii i stać 

się bardziej samowystarczalnymi energetycznie. Należy również wspomnieć, że  

w województwie warmińsko-mazurskim występują korzystne i bardzo korzystne warunki do 

rozwoju aeroenergetyki212. 

 
209 Dz.U. 2019 nr 14 poz. 1524. 
210 Z. Ginalski, Małe biogazownie rolnicze, 

www.cdr.gov.pl/images/Radom/pliki/oze/243E%20BIOGAZOWNIE%20ROLNICZE.pdf. 
211 www.modr.pl/zrodla-energii-odnawialnej/strona/biomasa-wazne-zrodlo-oze. 
212 Instalacje odnawialnych źródeł energii wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r., www.ure.gov.pl/pl/oze/potencjal-

krajowy-oze/8108,Instalacje-odnawialnychzrodel-energii-wg-stanu-na-dzien-31-grudnia-2019-r.html (dostęp 

25.03.21).  
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Technologie energii odnawialnej są wykorzystywane w różnych zastosowaniach  

w gospodarstwach rolnych (Tabela 41.). Do najczęstszych sposobów zagospodarowania energii 

wyprodukowanych w gospodarstwach rolnych zaliczyć można: ogrzewanie i chłodzenie 

pomieszczeń i produktów, oświetlenie gospodarstwa, suszenie płodów rolnych, podgrzewanie 

wody użytkowej, nawadnianie/osuszanie terenów, podgrzewanie i natlenianie stawów rybnych 

oraz napędzanie pojazdów i maszyn rolniczych.  

Tabela 41. 

Przeznaczenie pozyskiwanej energii z odnawialnych źródeł (OZE) w gospodarstwie 

rolnym wg respondentów* 

Lp. Wyszczególnienie 

Ogółem N=96 Grupy obszarowe (ha UR) 

liczba 

wskazań 
% 

do 19,99 ha 
od 20 do 49,99 

ha 
od 50 do 99,9 ha powyżej 100 ha 

liczba 

wskazań 
% 

liczba 

wskazań 
% 

liczba 

wskazań 
% 

liczba 

wskazań 
% 

1. 

 Energia z OZE 

wykorzystywana 

jest: 

19 19,8 1 7,7 9 23,1 5 17,9 4 25,0 

1.1 
 w gospodarstwie 

domowym  
16 16,7 1 7,7 8 20,5 3 10,7 4 25,0 

1.2 
do produkcji rolnej 

zwierzęcej  
9 9,4 - - 2 5,1 5 17,9 2 12,5 

1.3 
 do produkcji rolnej 

roślinnej  
3 3,1 - - 2 5,1 - - 1 6,3 

1.4 

 przekazuję energię 

odpłatnie do 

dystrybutora  

- - - - - - - - - - 

1.5 
 w przetwórstwie 

rolno-spożywczym  
- - - - - - - - - - 

* respondenci mogli wskazać więcej niż jeden wariant. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

 

Większość ankietowanych deklaruje przeznaczenie wyprodukowanej energii w celach 

związanych z gospodarstwem domowym (16,7%). Można tutaj wskazać głównie 

wykorzystanie energii elektrycznej pochodzącej z instalacji fotowoltaicznej do oświetlenia oraz 

ogrzewania gospodarstwa. Posiadane instalacje OZE pozwalają na zmniejszenie rachunków za 

energię elektryczną. Prawie co 10 gospodarstwo wykorzystuje energię do produkcji zwierzęcej. 

Systemy hodowli i zużycie energii w nich w poszczególnych krajach Unii Europejskiej różnią 

się. Wpływ na to ma między innymi: geografia, systemy produkcyjne i strefy 

agroekologiczne213. Jednak są to kierunki produkcji w rolnictwie o największym 

zapotrzebowaniu na energię. Przykładem może być produkcja, przetwarzanie i transport pasz 

 
213 A. Costantino, E. Fabrizio, A. Biglia, P. Cornale, L. Battaglini, Energy Use for Climate Control of Animal 

Houses: The State of th e Art in Europe,  „Energy Procedia” 2016, nr 101, s. 184–191. 
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wymagające znacznych nakładów energii stanowiącej dużą część kosztów w produkcji 

zwierzęcej. Produkcja zwierzęca wiąże się również z kosztami energii ponoszonymi  

na ogrzewanie, chłodzenie, wentylację, oświetlenie i funkcjonowanie urządzeń (dojenie, 

chłodzenie mleka), w szczególności w procesach udoju214.  

Trzecim kierunkiem wykorzystania energii z OZE w badanych gospodarstwach jest 

produkcja roślina (3,1%). Przykładem może być wykorzystanie słońca do suszenia upraw  

i zbóż, które jest jedną z najstarszych i najszerzej stosowanych zastosowań energii słonecznej 

w rolnictwie. Obecne systemy opierają się na energii elektrycznej wykorzystywanej do suszenia 

zbóż lub innych produktów pochodzenia roślinnego. Energia elektryczna i cieplna jest również 

niezbędna w produkcji roślin w szklarniach.  

Pod wieloma względami wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych jest 

swoistym „powrotem do przeszłości”, w kierunku bardziej samowystarczalnych gospodarstw. 

Zwiększona energia odnawialna w rolnictwie i z rolnictwa przywodzi na myśl Henry'ego Forda, 

który wyobrażał sobie samochody napędzane alkoholem i wiatraki zasilające pompy wodne215. 

Technologie odnawialne zaspokajają lub będą zaspakajać albo uzupełniać wiele potrzeb 

energetycznych w gospodarstwach rolnych w Polsce i na świecie. 

 

5.4. PRZYSZŁE WYKORZYSTANIE ENERGII ODNAWIALNEJ W BADANYCH PODMIOTACH 
 

Rozwój energii odnawialnej zależy od wielu czynników, takich jak koszt energii, 

instalacja i dostępność odpowiedniej sieci oraz wszelkie zachęty/dotacje zapewniane przez 

rządy w celu wprowadzenia energii odnawialnej. Osiągnięcie celów w zakresie energii 

odnawialnej może wymagać koordynacji wielu uczestników rynku. Liao i in. przedstawili 

badania, które pokazują, że kraje, które przyjmują więcej polityk dotyczących energii 

odnawialnej, wytwarzają więcej produktów energii odnawialnej216.  

Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że zainteresowanie OZE 

wśród badanych rolników jest coraz większe. Ponad połowa gospodarstw biorących udział  

w badaniach w przyszłości planuje rozpoczęcie pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł  

w gospodarstwie rolnym w perspektywie 5 lat (Tabela 42.). Wśród planowanych inwestycji  

 
214 P. Shine, J. Upton, P. Sefeedpari, M.D. Murphy, Energy Consumption on Dairy Farms: A Review of 

Monitoring, Prediction Modelling, and Analyses, „Energies” 2020, nr 13, s. 1288;  B. Paris, F. Vandorou, D. Tyris, 

A.T. Balafoutis, K. Vaiopoulos, G. Kyriakarakos, D. Manolakos, G. Papadakis, Energy Use in the EU Livestock 

Sector: A Review Recommending Energy Efficiency Measures and Renewable Energy Sources Adoption, „Appl. 

Sci.” 2022, nr 12, s. 2142.  
215 J.R. Fischer, J.A. Finnell, B.D. Lavoie, Renewable Energy… 
216 L.C. Hiao, H.H. Ou,  S.L. Lo,  P.T. Chiueh, Y.H. Yu, A challenging approach for renewable energy market 

development, „Renewable and Sustainable Energy Reviews”  2011, nr 15(1), s. 787–793. 



 

 

156 | S t r o n a  

 

na pierwszym miejscu są inwestycje w fotowoltaikę (44,8% wskazań). Pojedynczy rolnicy 

planują również inwestycje w elektrownie wiatrowe oraz w kotły na biomasę. Wynikać to może 

z faktu, że istnieje znaczny potencjał zaangażowania rolnictwa w produkcję i zużycie energii 

pochodzącej z odnawialnych źródeł. Obecnie jest dostępnych wiele komercyjnych technologii 

wykorzystujących zasoby odnawialne. Zwiększenie różnorodność źródeł energii powinno się 

przyczynić do poprawy bezpieczeństwa energetycznego w rolnictwie. Wzrost cen  

i ograniczony dostęp źródeł energii pochodzących z paliw kopalnych dodatkowo powinien 

wpłynąć na większe zainteresowanie technologiami opartymi na odnawialnych źródłach 

energii. Korzyści zastosowania OZE w gospodarstwach rolnych występują w postaci 

zmniejszenia wpływu na środowisko, promowania zdecentralizowanej infrastruktury 

przetwarzania i ograniczania pracochłonnych czynności przetwarzania płodów rolnych. Jednak 

zastosowanie odnawialnych źródeł energii w rolnictwie pozostaje na wczesnym etapie. 

 

Tabela 42. 

Plany dotyczące rozpoczęcia pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł (OZE) w 

gospodarstwie rolnym w perspektywie 5 lat wg respondentów* 

Lp. Wyszczególnienie 

Ogółem N=96 Grupy obszarowe (ha UR) 

liczba 

wskazań 
% 

do 19,99 ha 
od 20 do 49,99 

ha 
od 50 do 99,9 ha powyżej 100 ha 

liczba 

wskazań 
% 

liczba 

wskazań 
% 

liczba 

wskazań 
% 

liczba 

wskazań 
% 

1.  Nie 46 47,9 8 61,5 18 46,2 13 46,4 7 43,8 

2.0 

 Tak, jeśli tak 

pochodzić będzie 

ona z: 

50 52,1 5 38,5 21 53,8 15 53,6 9 56,3 

2.1 
 systemów 

fotowoltaicznych 
43 44,8 4 30,8 18 46,2 14 50,0 7 43,8 

2.2 
 kolektorów 

słonecznych 
6 6,3 1 7,7 3 7,7 1 3,6 1 6,3 

2.3 
 elektrowni 

wiatrowej 
3 3,1 - - 2 5,1 - - 1 6,3 

2.4  kotłów na biomasę 3 3,1 - - 2 5,1 - - 1 6,3 

2.5  pompy ciepła 2 2,1 - - - - - - 2 12,5 

2.6  biogazowni 1 1,0 - - - - 1 3,6 - - 

2.7  elektrowni wodnej - - - - - - - - - - 

* respondenci mogli wskazać więcej niż jeden wariant. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

 

Inwestycje w odnawialne źródła energii w połączeniu z oszczędzaniem energii 

pozwalają stać się gospodarstwom rolnym samowystarczalnymi. Energia odnawialna nie tylko 

pomaga rolnikom zaoszczędzić pieniądze, ale także zwalcza skutki globalnego ocieplenia. 
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Biomasa, energia geotermalna, hydroelektryczna, słoneczna i wiatrowa mogą wytwarzać 

energię elektryczną do ogrzewania, oświetlenia i paliwa do wykorzystania w gospodarstwie217. 

Rozwój przyszłości energetycznej w rolnictwie będzie wymagał badań, rozwoju, 

promowania, wdrażania i komercjalizacji nowych technologii. Każde z tych działań musi 

funkcjonować jako część kontinuum przepływającego od stanowiska badawczego  

do zastosowania komercyjnego. 

 

  

 
217 Renewable Energy Production on Farms, www.ag.umass.edu/sites/ag.umass.edu/files/fact-

sheets/pdf/RenewableEnergyProd.onFarms09-54.pdf. 



 

 

158 | S t r o n a  

 

PODSUMOWANIE 

 

W procesie przekształceń własnościowych w państwowym sektorze rolnictwa 

trwającym ponad 30 lat istotne znaczenie ma przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Ponad 

15-letni okres funkcjonowania na jednolitym rynku Unii Europejskiej wpłynął pozytywnie na 

rozwój rolnictwa, jak również zdynamizował proces zagospodarowywania nieruchomości 

rolnych Skarbu, m.in. korzystając ze wsparcia rolnictwa w ramach wspólnej polityki rolnej. 

Akcesja do Unii Europejskiej oznaczała dla polskiego rolnictwa istotną zmianę w podejściu do 

kwestii prawnych i ekonomicznych warunków funkcjonowania. W całym okresie 

funkcjonowania w Unii Europejskiej wykorzystano w polskim rolnictwie z budżetu WPR 

ponad 50 mld euro. Te środki, łącznie z innymi funduszami UE oraz dofinansowaniem 

krajowym, wpłynęły na wzrost konkurencyjności rolnictwa, dochodów rolniczych i poprawę 

jakości życia na wsi. Przyszła WPR w swoich założeniach opierać się będzie na 

wielofunkcyjności gospodarczej, środowiskowej i społeczno-terytorialnej. Wyniki badań 

umożliwiły wskazanie czynników warunkujących wykorzystanie instytucji dzierżawy w 

rozwoju gospodarstw dzierżawiących nieruchomości rolne od Skarbu Państwa oraz 

opierających się o dzierżawy międzysąsiedzkie w kontekście założeń Nowej Wspólnej Polityki 

Rolnej. Wskazanie tych czynników stało się podstawą do sformułowania wniosków 

dotyczących pożądanych decyzji i działań umożliwiających wykorzystanie instytucji 

dzierżawy w rozwoju gospodarstw. Proces zagospodarowania nieruchomości rolnych Skarbu 

Państwa, trwający już ponad 30 lat, w istotny sposób przyczynił się do zmniejszenia udziału 

własności państwowej w rolnictwie w kraju. Towarzyszyły mu istotne zmiany w regulacjach 

formalno-prawnych, preferencjach oraz kierunkach zagospodarowania nieruchomości rolnych. 

Były one wynikiem zmian w polityce dotyczącej gospodarowania Zasobem Własności Rolnej 

Skarbu Państwa. Obecnie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa realizuje zadania związane z 

rozwojem obszarów wiejskich oraz racjonalnym gospodarowaniem mieniem Zasobu WRSP. 

Ponadto stał się instytucją odpowiedzialną za obrót gruntami rolnymi, również prywatnymi,  

a także za kształtowanie struktury agrarnej w kraju na mocy wprowadzonych zapisów do 

ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Wyniki przeprowadzonych badań opinii dzierżawców 

i nabywców nieruchomości rolnych z Zasobu WRSP, jak i prywatnych właścicieli, 

zrealizowanych techniką ankietową pozwalają na sformułowanie wniosków końcowych: 

1. Dotychczasowa WPR wspierała głównie cele produkcyjne i reorganizację rolnictwa w 

kierunku wzrostu specjalizacji i towarowości produkcji. Takie podejście nie może być 

legitymizowane w dłuższej perspektywie, głównie ze względu na pogłębiające się 
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dysproporcje społeczne na obszarach wiejskich, pogorszenie jakości żywności oraz 

niekorzystne oddziaływanie rolnictwa na środowisko. Cele nowej WPR zorientowane są 

na zapewnienie rentowności gospodarstw rolnych, bardziej skuteczną ochronę 

środowiska i klimatu, a także na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, czyli 

zachowanie w dobrym stanie zasobów ziemi, wody, powietrza i różnorodności 

biologicznej dla kolejnych pokoleń. Ponadto podjęta zostanie modernizacja sektora 

rolnego poprzez wspieranie i dzielenie się wiedzą, innowacjami i cyfryzacją. WPR 

powinna zapewniać społeczeństwu UE niezależność żywnościową, w tym dostęp do 

żywności wysokiej jakości. WPR odpowiada za przewidywalność i stabilność warunków 

prowadzenia działalności rolniczej, aby przeciwdziałać sytuacjom kryzysowym w 

rolnictwie. Wymaga to aktywniejszego korzystania z instrumentów wspólnej organizacji 

rynków rolnych. Konieczna jest także poprawa funkcjonowania łańcuchów dostaw. 

2. Przemiany agrarne zachodzą w Europie niezależnie od zróżnicowanych uwarunkowań 

prowadzenia działalności rolniczej. Zróżnicowane regionalnie są jednak ich tempo  

i skala. Przemiany strukturalne w rolnictwie mają miejsce w zakresie struktury 

podmiotowej, jak i obszarowej. Dotyczy to również form własności i sposobów 

gospodarowania ziemią. Trend spadku liczby gospodarstw w sektorze rolnym zaznacza 

się we wszystkich krajach członkowskich UE (poza Czechami i Słowacją). Liczba 

podmiotów prowadzących działalność rolniczą sukcesywnie spada. Dotyczy to zwłaszcza 

małych podmiotów. Procesy koncentracji w różnych krajach przebiegają w odmiennej 

formie i stopniu nasilenia. O rozdrobnieniu agrarnym UE w dużym stopniu decyduje kilka 

państw członkowskich, a zwłaszcza Rumunia, Polska, Włochy i Hiszpania. W 

wymienionych trzech ostatnich państwach istnieje łącznie podobna liczba gospodarstw, 

jak w Rumunii. Razem natomiast posiadają dwie trzecie wszystkich unijnych 

gospodarstw. Ogólna liczba gospodarstw w Polsce zajmuje w strukturach rolnictwa UE 

dość istotne miejsce. Na terenie Polski funkcjonuje 13,5% gospodarstw rolnych UE. 

Niezależnie od rozwoju aglomeracji i rosnącego wykorzystania terenów zielonych pod 

przedsięwzięcia infrastrukturalne i gospodarcze, w przeciwieństwie do procesu 

dynamicznego ubytku gospodarstw rolnych, wielkość zasobów użytków rolnych w UE 

pozostaje relatywnie stabilna, aczkolwiek zróżnicowanie wśród państw członkowskich 

jest oczywiste. Największy przyrost użytków rolnych w badanym okresie odnotowano w 

Chorwacji (o 16%), Grecja zaś jest przykładem kraju z 12-procentowym zmniejszeniem 

powierzchni użytków rolnych. Powierzchnia gruntów rolnych w Polsce zajmuje ponad 

14 milionów hektarów i stanowi 8,3% użytków rolnych należących do wszystkich państw 
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członkowskich UE. W krajach Unii Europejskiej dzierżawa jest głównym narzędziem 

stymulującym przemiany w strukturze obszarowej rolnictwa. System dzierżaw w Polsce 

nie jest tak intensywny, jak w rozwiniętych krajach UE. Najwyższy udział gruntów 

dzierżawionych w gospodarstwach odnotowuje się w Słowacji, Bułgarii, Czechach  

i Francji. Dzierżawa ziemi jest najbardziej popularna w Luksemburgu, na Malcie,  

w Belgii i Niemczech. Co najmniej trzech na czterech rolników do sprawnego 

funkcjonowania gospodarstwa potrzebuje dodatkowych, wydzierżawionych gruntów. 

3. Problem wykorzystania zasobów ludzkich w gospodarstwach rolnych stanowi istotny 

element gospodarstw rodzinnych będących podstawowymi podmiotami w ekonomii. 

Wobec przemian nie tylko ustrojowych w Polsce, ale też związanych z dynamicznie 

kształtującym się rynkiem żywnościowym, ma on podstawowe znaczenie i przekłada się 

na sytuację osób zarządzających tymi gospodarstwami, osób współtworzących je oraz 

pracowników zatrudnionych w tych gospodarstwach według różnych form. Sytuacja 

gospodarstw rolnych jest różnie oceniana przez prowadzących te gospodarstwa218 i oceny 

te – jak wykazały badania – w dużej mierze zależą od wielkości gospodarstw rolnych.  

W Polsce jest około 1317,5 tys. gospodarstw rolnych219 i są to w przeważającej liczbie 

gospodarstwa małe, w których pracują tylko ich właściciele i członkowie rodzin. Jak 

wykazały badania, w gospodarstwach rolnych zatrudniani są pracownicy najemni  

i sezonowi i odnosi się to głównie do gospodarstw o powierzchni powyżej 20 hektarów. 

Pracującymi w gospodarstwach są przede wszystkim osoby legitymujące się 

wykształceniem średnim (około połowa pracujących) i wyższym – ok. 30%. W wielu 

gospodarstwach członkowie tych gospodarstw podejmują pracę poza gospodarstwem  

i dla ok. 10% jest to praca przede wszystkim w sektorze publicznym. Można przyjąć, że 

w gospodarstwie rolnym częstym zjawiskiem jest praca w tym gospodarstwie 

mężczyzny, który przede wszystkim zajmuje się realizacją podstawowych czynności 

związanych z produkcją rolną – jednak korzysta z pomocy pozostałych członków 

rodziny. Często jednak współmałżonkowie w gospodarstwach rolnych podejmują pracę 

poza rolnictwem, wzmacniając tym samym sytuację finansową gospodarstwa 

rodzinnego. Pomimo okresu pandemii w gospodarstwach nie planuje się dodatkowego 

zatrudnienia i też – co należy szczególnie podkreślić – w badanych gospodarstwach nie 

 
218 Koniunktura w gospodarstwach rolnych w I półroczu 2022 r., Urząd Statystyczny w Zielonej Górze, 

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rolnictwo-lesnictwo/rolnictwo/koniunktura-w-gospodarstwach-rolnych-w-

pierwszym-polroczu-2022-roku,10,20.html, (dostęp 2.11.2022). 
219 Por. Rocznik Statystyczny Rolnictwa. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2021, 

file:///C:/Users/Grom/Downloads/rocznik_statystyczny_rolnictwa_2021_r.pdf, (dostęp 2.11.2022). 

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rolnictwo-lesnictwo/rolnictwo/koniunktura-w-gospodarstwach-rolnych-w-pierwszym-polroczu-2022-roku,10,20.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rolnictwo-lesnictwo/rolnictwo/koniunktura-w-gospodarstwach-rolnych-w-pierwszym-polroczu-2022-roku,10,20.html
file:///C:/Users/Grom/Downloads/rocznik_statystyczny_rolnictwa_2021_r.pdf
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zatrudnia się najemnych pracowników cudzoziemców. Gospodarstwa rolne nie 

podejmują zazwyczaj działalności, która nakazywałaby zmianę formy prowadzonej 

działalności z gospodarstwa rolnego na działalność gospodarczą. Jest to wynikiem 

skomplikowanego i niekorzystnego w ocenie prowadzących gospodarstwa rolnicze 

systemu prawnego i przede wszystkim systemu przykładającego się na podwyższone 

zobowiązania podatkowe z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Prowadzone 

badania ukazały dużą stabilność w funkcjonowaniu polskiego rolnictwa i też 

ugruntowanie działalności rolniczej w polskiej tradycji. Konieczne wydaje się 

prowadzenie badań zmierzających do ukazania gospodarstwa rolniczego  

w niesprzyjającym kulturowo otoczeniu, nastawionego przede wszystkim na dochody,  

a nie jakość produkcji. 

4. W procesie przekształceń własnościowych w państwowym sektorze rolnictwa dzierżawa 

stała się najpopularniejszą formą zagospodarowania nieruchomości rolnych Zasobu 

WRSP. Według stanu na koniec 2021 r. w zasobie nadal znajduje się ponad 1354,6 tys. 

ha, z czego około 78,4% pozostaje w dzierżawie (1,06 mln ha). Większość jest położona 

głównie na obszarze północnej i północno-zachodniej części Polski, z czego 151,6 tys. ha 

(11,2%) znajduje się w województwie warmińsko-mazurskim, a ponad 85,1% jest 

dzierżawione. Udział tej formy w zagospodarowaniu nieruchomości rolnych w okresie 

ostatnich 7 lat utrzymuje się na zbliżonym poziomie, przy notowanej niewielkiej 

tendencji do wzrostu. Odzwierciedleniem trwającego procesu przekształceń 

własnościowych w państwowym sektorze rolnictwa są zmiany w strukturze agrarnej na 

obszarze woj. warmińsko-mazurskiego, jak i w kraju. Przekształcenia własnościowe 

przyczyniły się do powstania w województwie około 4,3 tys. gospodarstw o powierzchni 

powyżej 50 ha UR, z czego ponad 36,7% stanowią gospodarstwa powyżej 100,0 ha UR 

utworzone głównie na bazie gruntów pochodzących z Zasobu WRSP.  

5. Ziemia w każdym gospodarstwie rolnym stanowi podstawowy zasób, który determinuje 

zakres i skalę realizowanej produkcji. Decyzje o powiększaniu obszaru gospodarstwa 

rolnego są kluczowe dla ich funkcjonowania i rozwoju. Wyniki badań wskazują, że 

podstawą decyzji rozwojowych dotyczących powiększania powierzchni gospodarstwa 

przez dzierżawę lub zakup była wewnętrzna motywacja respondentów związana  

z nadarzającą się okazją wynikającą z bliskości położenia gruntów rolnych, a także 

możliwością uzyskiwania dopłat ze środków unijnych (z tytułu ich użytkowania). Do 

istotnych kryteriów warunkujących podjęcie decyzji o dzierżawie/nabyciu nieruchomości 

rolnych należały również osobiste motywy związane z posiadanym doświadczeniem 
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zawodowym w pracy w rolnictwie, możliwością poprawy sytuacji finansowej, a także 

chęcią utworzenia własnego gospodarstwa oraz samorealizacji i spełnienia życiowych 

pragnień oraz w dalszej perspektywie skorzystania z prawa pierwszeństwa przy nabyciu 

gruntów. Mniejsze znaczenie w podejmowaniu decyzji dotyczących dzierżawy/nabycia 

nieruchomości rolnych miało duże zainteresowanie dzierżawą gruntów rolnych w danym 

rejonie, czy też chęć zainwestowania posiadanych środków pieniężnych oraz zmiany 

regulacji formalno-prawnych w obrocie gruntami rolnymi. 

6. Istotnym elementem dzierżawy nieruchomości rolnych jest kwestia trwałości tej formy 

wynikająca z przyjętych warunków, m.in. okresu dzierżawy, wysokości czynszu 

dzierżawnego, zasad korzystania, ochrony interesów stron umowy. W ocenie większości 

respondentów (71,9%) dzierżawa powinna być uznawana za trwałą formę, ponieważ 

rolników nie stać na zakup gruntów ze względu na wysokie ceny, a ponadto państwo 

powinno zachować własność, która jednocześnie daje możliwość kontrolowania 

właściwego wykorzystania użytków rolnych oraz kształtowania obszaru gospodarstw 

rolnych. Trwałość tej formy ze względu na swoje cechy daje możliwość wpływania na 

stabilność i trwałość prowadzenia gospodarstwa rolnego, a także możliwość szybszego 

rozwoju gospodarstw rolnych ze względu na konieczność mniejszego zaangażowanie 

środków finansowych. Natomiast część respondentów (28,1%) uważa, że dzierżawa jest 

nietrwałą formą, ze względu na brak pewności gospodarowania (możliwość rozwiązania 

umowy dzierżawy lub wyłączenia gruntów z dzierżawy, ograniczenie swobody 

ponoszenia nakładów inwestycyjnych itp.). 

7. W rozwoju prowadzonej działalności najczęściej wykorzystywanym źródłem 

finansowania procesów produkcyjnych, jak i inwestycyjnych były źródła wewnętrzne,  

a w sytuacji, gdy okazywały się one niewystarczające, wykorzystywane były zewnętrzne 

źródła kapitału. Najczęściej na finansowanie decyzji o powiększaniu powierzchni  

i rozwijaniu działalności gospodarstwa rolnego respondenci wykorzystywali własne 

środki finansowe oraz te pozyskiwane z dopłat bezpośrednich, kredytu bankowego oraz 

preferencyjnych kredytów inwestycyjnych na zakup gruntów, maszyn i urządzeń, a także 

dotacje na modernizację gospodarstw. Dopłaty bezpośrednie i dotacje na modernizację 

gospodarstw są to środki bezzwrotne, które otrzymują rolnicy z tytułu użytkowania 

gruntów rolnych i prowadzenia produkcji rolniczej; postrzegane są przez respondentów 

jako „stałe i pewne” oraz jako „tanie” źródło środków finansowych od zaangażowanego 

kapitału np. na zakup lub dzierżawę gruntów. 
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8. Respondenci uznali, że największy wpływ na efektywność prowadzonej działalności  

i rozwój gospodarstw rolnych mają czynniki zasobowe; efektywność prowadzenia 

gospodarstwa wynika w głównej mierze z cen na środki produkcji i kosztów produkcji 

rolniczej, co wiąże się bezpośrednio z wielkością gospodarstwa (powierzchnia użytków 

rolnych) oraz jakością użytkowanych gruntów rolnych stanowiących główny zasób 

każdego gospodarstwa rolnego. Kolejną grupę czynników, które mają bezpośredni 

wpływ na efektywność prowadzenia gospodarstwa rolnego, stanowią: poziom cen za 

grunty rolne, niestabilne ceny skupu produktów rolnych i popyt na produkty wytwarzane 

w gospodarstwie, a także wyposażanie gospodarstwa rolnego w park maszynowy  

i warunki prowadzenia produkcji rolnej wynikające z położenia geograficznego 

gospodarstwa i warunków klimatycznych. Istotne znaczenie mają także środki finansowe, 

które są odpowiedzialne za sprawność funkcjonowania każdego gospodarstwa rolnego. 

W tym zakresie duże znacznie ma poziom uzyskiwanych dopłat ze środków finansowych 

Unii Europejskiej i procedury uzyskania dotacji z Unii Europejskiej. Kolejną grupę 

czynników mających duże znaczenie w prowadzeniu i rozwoju gospodarstw stanowią 

zasoby kapitałowe własne, którymi rolnik może swobodnie dysponować oraz koszty 

obsługi kredytu inwestycyjnego zaciągniętego m.in. na zakup maszyn i urządzeń, budowę 

budynków i budowli, jak i poziom spłat rat za zakupione mienie (budynki, budowle i inne 

obiekty) oraz poziom płaconego czynszu dzierżawnego za nieruchomości rolne. 

9. Obserwacja zjawisk zachodzących na obszarach związanych ze zmianami w strukturze 

agrarnej (wywołanej m.in. rezygnacjami z prowadzenia gospodarstw rolnych) wskazuje 

na możliwość utworzenia instytucji Banku Ziemi w Zasobie Własności Rolnej Skarbu 

Państwa (KOWR) na bazie nieużytkowanych gruntów rolnych (wyłączonych  

z produkcji) przez właścicieli w celu ich zagospodarowania przez innych rolników  

i przywrócenia funkcji produkcyjnej. W przeprowadzonych badaniach opinie 

respondentów na temat potrzeby utworzenia Banku Ziemi w Zasobie WRSP były 

podzielone. Połowa respondentów wskazała, że nie dostrzega takiej potrzeby, a druga 

połowa uznała, że możliwe jest wprowadzenie takiego rozwiązanie do praktyki 

gospodarczej. Podkreślali, że proces jego tworzenia z założenia powinien opierać się na 

zasadzie dobrowolności i obustronnych korzyści stron zawieranej umowy. Zgodnie  

z przyjętymi założeniami proces ten powinien dotyczyć głównie gruntów rolnych 

bezumownie użytkowanych, którymi właściciele nie interesują się (tzw. mienie okresowo 

porzucone), gruntów rolnych nieużytkowanych przez właścicieli (współwłaścicieli)  

z powodu braku środków technicznych i finansowych do ich uprawy, czy też z powodu 
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braku zainteresowania ich wykorzystaniem. Do Zasobu mogłyby trafić także 

nieużytkowane grunty rolne, które miały nieuregulowany stan prawny gruntów 

(postępowania spadkowe, sądowe lub inne, które uniemożliwiają dysponowanie nimi),  

a także grunty rolne nieużytkowane przez właścicieli instytucjonalnych i inne podmioty. 

Do „banku ziemi” mogłyby również trafiać grunty rolne nieużytkowane przez właścicieli 

(współwłaścicieli) ze względu na nieskuteczne poszukiwanie dzierżawcy lub nabywcy 

bądź z powodu braku zgody co do sposobu ich użytkowania. Potrzebę utworzenia 

instytucji Banku Ziemi w Zasobie WRSP można uzasadniać dodatkowo przyjętymi 

regulacjami formalno-prawnymi zmieniającymi podejście do obrotu gruntami rolnymi  

w Polsce, zgodnie z którymi KOWR (wcześniej ANR) został niejako zobowiązany do 

sprawowania bezpośredniego nadzoru nad obrotem gruntami rolnymi. Wprowadzone 

rozwiązanie mogłoby umożliwiać wykorzystanie cennego zasobu, jakim są grunty rolne, 

a także poprawić możliwości rozwojowych gospodarstw rolnych. Należy zaznaczyć, że 

problem nieużytkowania gruntów lub niewłaściwego ich wykorzystania może 

występować w regionach o dużym rozdrobnieniu gospodarstw rolnych. Funkcjonowanie 

instytucji Banku Ziemi w swoich założeniach mogłoby się opierać na zasadzie 

dobrowolnego wnoszenia gruntów rolnych na czas określony bądź bezterminowo  

z ograniczeniem „pełnych praw własności” w formie „lokaty” do dzierżawy, odroczonej 

sprzedaży za pośrednictwem KOWR, bądź bezpłatnej „lokaty” do wykorzystania 

(gospodarowania) na określonych zasadach. 

10. Z wyników badań przeprowadzonych w gospodarstwach województwa warmińsko-

mazurskiego wyłaniają się czynniki motywujące do wykorzystania OZE oraz czynniki, 

które zostały przez ankietowanych wskazane jako bariery wykorzystania OZE  

w działalności rolniczej. Połowa rolników wskazała, że motywatorem do podjęcia decyzji 

dotyczących inwestycji w urządzenia do pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł  

w prowadzonym gospodarstwie jest dbałość o środowisko naturalne, „wysokie koszty 

inwestycji” zaś uznawane są za jeden z głównych czynników potencjalnie utrudniających 

wykorzystanie energii z odnawialnych ze źródeł (OZE) w prowadzonym gospodarstwie 

rolnym. W badanych gospodarstwach najczęściej wykorzystuje się instalacje 

fotowoltaiczne. W większości przypadków służą one zaspokojeniu potrzeb w energię. 
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