
Opinia została sporządzona przez eksperta zewnętrznego, który został wskazany przez komisję sejmową.  

Opinia wyraża pogląd Autora i nie może być utożsamiana ze stanowiskiem służb prawnych Kancelarii Sejmu. 

 

1 
 

Biuro Analiz Sejmowych 

OPINIA ZLECONA 

 

Prof. dr hab. Józef Stanisław Zegar 

Instytut Ekonomiki Rolnictwa 

i Gospodarki Żywnościowej 

Warszawa 

 

 

BAS-2722/13A     Warszawa, 18 listopada 2013 r. 

 

 

EKSPERTYZA 

dotycząca opracowania wykonanego przez  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi pt. „Możliwości realizacji priorytetów Strategii Zrównoważonego Rozwoju 

Wsi, Rolnictwa i Rybactwa w ramach Polityki Spójności Unii Europejskiej 

w latach 2014-2020” oraz wykonanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 

„Informacji na temat możliwości realizacji priorytetów Strategii 

Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybołówstwa w ramach polityki 

spójności w latach 2014-2020” – w zakresie możliwości zrównoważonego 

rozwoju rolnictwa z uwzględnieniem stanu bieżącego i potrzeb. 

 

Spis treści 

1. Wprowadzenie 

2. Zmiany potencjału przyrodniczego rolnictwa 

3. Zmiany struktury agrarnej 

4. Industrializacja rolnictwa 

5. Struktura społeczno-ekonomiczna (typy gospodarstw) 

6. Cele i priorytety strategii w zakresie zrównoważonego rozwoju rolnictwa 

7. Polityka spójności 

8. Podsumowanie i wnioski 

 



2 
 

 

Opinia została sporządzona przez eksperta zewnętrznego, który został wskazany przez komisję sejmową.  

Opinia wyraża pogląd Autora i nie może być utożsamiana ze stanowiskiem służb prawnych Kancelarii Sejmu. 

1. Wprowadzenie 

 W wyniku prac nad nową perspektywą finansowania rozwoju wsi i rolnictwa 

w ramach polityki spójności Unii Europejskiej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

przedłożyło opracowanie pt. „Możliwości realizacji priorytetów Strategii 

Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa w ramach Polityki Spójności 

Unii Europejskiej w latach 2014-2020”, zaś Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 

„Informację na temat możliwości realizacji priorytetów Strategii Zrównoważonego 

Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybołówstwa w ramach polityki spójności w latach 2014-

2020”. 

 W dokumencie „Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa 

i Rybactwa na lata 2012-2020” (dalej Strategia lub SZRWRiR) sformułowano 

w ramach celu ogólnego „Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich oraz 

efektywne wykorzystanie ich zasobów i potencjałów, w tym rolnictwa i rybactwa, 

dla zrównoważonego rozwoju kraju” pięć celów szczegółowych, wśród których 

wyróżniono 22 priorytety. Przedmiotem ekspertyzy są tylko wybrane priorytety, 

które szczególnie odnoszą się do rolnictwa, aczkolwiek wszystkie priorytety, 

podobnie jak cele szczegółowe, są wzajemnie powiązane. Ekspertyza dotyczy 

priorytetów odnoszących się do celu 3. „Bezpieczeństwo żywnościowe”, celu 4. 

„Wzrost produktywności i konkurencyjności sektora rolno-spożywczego” oraz celu 

5. „Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu na obszarach wiejskich”. 

 Cele i priorytety SZRWRiR bezpośrednio dotyczą tylko lat 2012-2020, ale 

powinny być ujmowane na tle procesów długofalowych oraz wizji pożądanego stanu 

w dłuższej perspektywie czasu. To jest ważne z tego względu, iż osiągnięcia 

w okresach krótszych przybliżają lub oddalają proces rozwoju – w danym przypadku 

rolnictwa – od pożądanego stanu perspektywicznego (wizji), który jest 

kompromisem między wynikiem działania autonomicznych serwomechanizmów 

rynkowych oraz działań politycznych, mających na uwadze preferencje społeczne, 

długofalowe uwarunkowania i skutki uboczne działania mechanizmów rynkowych. 

Działania polityczne winny zatem brać pod uwagę także przebieg procesów 

w rolnictwie i otoczeniu rolnictwa w okresie objętym strategią z pewną 

perspektywą na przyszłość. 

 W procesie rozwoju rolnictwa szczególnego znaczenia ze względu na 

długotrwałość skutków nabierają zmiany potencjału przyrodniczego rolnictwa, 
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przemiany struktury agrarnej oraz zjawiska industrializacji rolnictwa. Mają one 

także zasadnicze znaczenie dla zrównoważonego rozwoju rolnictwa, na co 

zorientowana jest Strategia, jak też dla wykorzystania zasobów rolnictwa. Z tego 

względu tym zmianom poświęcimy najwięcej uwagi, tym bardziej że przedłożone 

do oceny materiały mają – można sądzić - jeszcze charakter wstępny i roboczy. 

Niemniej, w kontekście długofalowych tendencji (przemian) rozważymy cele 

i priorytety Strategii odnoszące się do rolnictwa, a następnie ich ujęcie 

w założeniach polityki spójności. Całość opracowania zamkniemy zwyczajowym 

podsumowaniem i wnioskami. 

 

2. Zmiany potencjału przyrodniczego rolnictwa 

Potencjał produkcyjny rolnictwa ma kluczowe znaczenie zwłaszcza dla 

dwóch celów  szczegółowych Strategii, a mianowicie: bezpieczeństwa 

żywnościowego i ochrony środowiska. W szczególności rzecz idzie o fizyczną 

wielkość gruntów rolnych oraz naturalną produktywność (żyzność) gleb. Specyfika 

w tym zakresie wynika z tego, iż czas zwiększania areału ziem uprawnych w Polsce 

bezpowrotnie minął. Od dawna bowiem nie ma wolnych ziem na potrzeby produkcji 

rolniczej, natomiast nasila się presja na przejmowanie gruntów rolnych na potrzeby 

innych sektorów gospodarczych, zwłaszcza budownictwa komunalnego, 

infrastruktury, przemysłu, leśnictwa. Odsetek gruntów wykorzystywanych rolniczo 

w ogólnej powierzchni kraju w ciągu 60 lat (1950-2010) obniżył się  z około 2/3 do 

½. Z rolniczego użytkowania ubyło bez mała 5 mln ha użytków rolnych (około ¼), 

a w tym samym okresie liczba ludności zwiększyła się o nieco ponad ½ (o 52%). 

Z prostego rachunku wynika, iż zapewnienie produkcji rolnej w przeliczeniu na 

1 mieszkańca tylko na poziomie 1950 r. wymagało podwojenia produktywności 

ziemi. A przecież od tego czasu spożycie żywności per capita zwiększyło się 

znacząco. Zmiany użytkowanych rolniczo gruntów dotyczyły w okresie do 

transformacji ustrojowej głównie rolnictwa nieuspołecznionego (rodzinnego), 

a następnie objęły także rolnictwo uspołecznione. 
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Tabela 1. Użytkowanie gruntów przez rolnictwo w latach 1950-2010a 

 

Wyszczególnienie 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 

Użytki rolne w 

rolnictwie (tys. ha) 

 

20 440 

 

20 403 

 

19 543 

 

18 947 

 

18 720 

 

17 812 

 

15 503 

 - rolnictwo 

uspołecznione (tys. 

ha) 

 

2 139 

 

2 676 

 

3 710 

 

4 828 

 

4 492 

 

2 356 

 

1 843 

- rolnictwo 

nieuspołecznione (tys. 

ha)  

 

18 301 

 

17 727 

 

15 833 

 

14 119 

 

14 228 

 

15 456 

 

13 660 

Użytki rolne w ogólnej 

powierzchni kraju (%)  

 

65,4 

 

65,2 

 

62,5 

 

60,6 

 

59,9 

 

57,0 

 

49,6 

Odsetek użytków 

rolnych w gospodarce 

nieuspołecznionej 

 

89,6 

 

86,9 

 

81,1 

 

74,5 

 

76,0 

 

86,8 

 

88,1 

 

a Przytoczone dane należy traktować jako przybliżenie rzeczywistości ze 

względu na liczne zmiany metodologiczne 

 

Źródło: Opracowano na podstawie danych GUS 

 

 Tendencja zmniejszania się areału gruntów użytkowanych rolniczo ma 

istotne znaczenie dla pełnienia przez rolnictwo jego rozlicznych funkcji, w tym 

zwłaszcza funkcji żywnościowej i funkcji środowiskowej. Funkcję żywnościową 

uznaje się – i słusznie – za podstawową funkcję rolnictwa i w istocie nie do 

zastąpienia. Rolnictwo należy do tych nielicznych rodzajów działalności ludzkiej, 

które tworzą rzeczywistą „wartość dodaną” planety Ziemia w postaci biomasy 

z wykorzystaniem darmowej energii słonecznej. A biomasa jest niezbędna dla 

wyżywienia − ludzi i innych organizmów żywych. Faktem jest zwiększający się 

surowcowy charakter rolnictwa, którego produkty podlegają coraz większemu 

przekształceniu w przemyśle spożywczym – słynna wartość dodana – przeciwko 

czemu narasta opór, ponieważ są wątpliwości – śmiem powiedzieć, iż uzasadnione – 

co do „wartości” owej wartości dodanej. Mówiąc wprost, wątpliwości te 
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sprowadzają się do pytania czy przetwórstwo spożywcze poprawia produkt rolniczy 

w jego funkcji żywnościowej czy psuje? Zapewne oba przypadki mają miejsce. 

Funkcja żywnościowa, wobec zmian w strukturze społeczno-zawodowej (wzrost 

liczby ludności pozarolniczej), znajduje wyraz w tendencji zwiększania 

towarowości produkcji rolniczej. Co więcej, nawet wśród ludności rolniczej 

zwiększa się znaczenie kupnych produktów żywnościowych, a maleje spożycie 

żywności z samozaopatrzenia (spożycie naturalne). Jest to wynik tak trendów 

kulturowych, jak i zmian w organizacji gospodarstw rolnych – postępującej 

specjalizacji stymulowanej przez ekonomikę. 

 Funkcja zarządzania środowiskiem była także pełniona przez rolnictwo „od 

zawsze”. Jednak dopiero od kilku dziesięcioleci znajduje to odbicie w świadomości 

społecznej i nieśmiało zarysowuje się w działaniach politycznych. Umniejszanie 

areału gruntów użytkowanych rolniczo, obiektywnie rzecz biorąc, działa w poprzek 

zarówno jednej jak i drugiej funkcji. Ale wpływ i skutki nie są takie same. 

W przypadku funkcji żywnościowej ubytek ziemi jest kompensowany z nawiązką 

przez kapitał – ściślej: plonotwórcze i wzrostotwórcze środki produkcji pochodzenia 

przemysłowego, w tym zwłaszcza nawozy sztuczne i chemiczne środki ochrony 

roślin oraz postęp biologiczny. Niestety, stosowanie środków chemicznych wraz 

z środkami technicznymi substytuującymi żywą siłę pociągową oraz pracę ludzką 

potęgowało skutki ubytku gruntów rolnych w zakresie użytkowania środowiska czyli 

pełnienie funkcji środowiskowej. Tymczasem współcześnie funkcja środowiskowa 

polegająca na dostarczaniu dóbr i usług środowiskowych gwałtownie nabiera na 

znaczeniu. Pojawia się zatem wyzwanie wielkiej wagi, o wymiarze zarówno 

planetarnym, jak i krajowym, sprowadzające się do konieczności zwiększenia 

produkcji rolniczej (tak na potrzeby wyżywienia, jak i surowców dla innych 

sektorów gospodarki), przy zmniejszaniu presji na środowisko1. Wymaga to 

w pierwszej kolejności bardziej racjonalnego stosowania szkodliwych dla 

środowiska środków produkcji, poprawy parametrów jakościowych tych środków w 

kontekście przyjazności dla środowiska oraz następnie stopniowego ich 

zastępowania przez środki biologiczne – postęp w zakresie agrobiologii. 

                                                             
1
 Zainteresowanych odsyłam do książki: J.S. Zegar, Współczesne wyzwania rolnictwa. WN PWN, 

Warszawa 2012. 
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 Spadek populacji ludzkiej w Polsce, przy ilościowym pokryciu 

zapotrzebowania na żywność oraz rosnącym zapotrzebowaniu na surowce rolnicze 

na potrzeby innych sektorów i jednoczesnym zwiększeniu wartościowania 

ekonomicznego ziemi (cen gruntów rolnych), powinien zachęcać do bardziej 

racjonalnego gospodarowania ziemią rolniczą, zwłaszcza lepszej jakości, a zatem 

powstrzymać występującą dotychczas rozrzutność i niefrasobliwość w tym zakresie. 

Dotyczy to także gruntów rolnych w dyspozycji ANR. Zamiast gorączkowo 

sprzedawać ziemię to raczej - poza wyjątkami - należałoby ją wydzierżawiać. Skarb 

Państwa powinien dbać o swoją własność2. Pożytki jakie przynosi ziemia sprawiają, 

iż także mimo własności prywatnej stanowi ona dobro publiczne. Rosnąca wartość 

rynkowa ziemi sprawia, iż można oczekiwać osłabienia wieloletniej tendencji 

umniejszenia areału gruntów użytkowanych rolniczo, co leży w żywotnym interesie 

państwa. 

 

3. Zmiany struktury agrarnej 

 Struktura agrarna ma kluczowe znaczenie w rozwoju rolnictwa. Wynika to 

z wielu powodów, z których najważniejsze to związek – statystyczny – wielkości 

obszarowej gospodarstwa z dochodami rolniczymi, wydajnością pracy oraz 

efektywnością ekonomiczną. Niejednoznaczny jest natomiast związek 

z produktywnością ziemi oraz zrównoważeniem środowiskowym. Mechanizmy 

rynkowe, w szczególności mechanizm konkurencji (ekonomicznej, rynkowej) 

wymuszają ciągłe powiększanie obszaru gospodarstw. W tym zakresie znaczenie ma 

także otoczenie rolnictwa, w szczególności zaś rozwój nierolniczych sektorów 

gospodarki, tworzących popyt na siłę roboczą, produkty rolne oraz wytwarzających 

środki produkcji na potrzeby rolnictwa.  

W Polsce proces uprzemysłowienia absorbował jedynie część nadwyżek pracy 

z rodzin chłopskich, a więc tworzył warunki jedynie dla powolnej koncentracji 

ziemi, którą dodatkowo hamowała doktryna polityczna uspołecznienia rolnictwa. 

Skutki tej doktryny szczególnie dawały o sobie znać do lat 80-ych zeszłego wieku, 

kiedy to areał użytków rolnych w rolnictwie uspołecznionym (wielka własność) 

zwiększył się o około 125% w stosunku do 1950 roku, podczas gdy w rolnictwie 

                                                             
2
 Często media podają informację, ile to Skarb Państwa zarobił sprzedając ziemię; tymczasem może 

okazać się, iż Skarb Państwa nie zarobił a stracił. Dotyczy to zresztą nie tylko ziemi.  
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nieuspołecznionym (w przybliżeniu gospodarstwa rodzinne) zmniejszył się o 23%. 

Niemniej także w rolnictwie rodzinnym zachodził proces koncentracji ziemi. 

Porównanie w dłuższym okresie jest trudne ze względu na brak stosownych 

szeregów czasowych, wobec czego ograniczymy się najpierw do dychotomicznego 

ujęcia, uwzględniając gospodarstwa indywidualne powyżej 1 ha UR w podziale na 

grupy do 15 ha i co najmniej 15 ha (tab. 2). 

Dalsze przemiany w strukturze agrarnej określają w decydującej mierze 

uwarunkowania makroekonomiczne oraz mechanizm konkurencji rynkowej. Rzecz 

idzie przede wszystkim o wzrost  gospodarczy, demografię oraz model rolnictwa. 

 

Tabela 2. Gospodarstwa indywidualnea (> 1 ha UR) według powierzchni użytków 

rolnych 

Rok 

Liczba 

gospodarstw 

(tys.) 

Struktura (%) Użytki 

rolne 

(tys. ha) 

Struktura (%) 

1 - 15 ha 
15 i 

więcej 
1 - 15 ha 

15  ha i 

więcej 

1950 2 762 95,1 4,9 18 081 96,0 4,0 

1960 2 764 97,4 2,6 16 498 87,6 12,4 

1970 2 726 95,3 4,7 16 197 86,3 13,7 

1980 2 390 94,4 5,6 13 654 85,5 14,5 

1990 2 138 93,7 6,3 13 400 79,7 20,3 

1996 2 041 91,5 9,5 14 260 64,5 35,5 

2002 1 952 89,9 10,1 14 462 55,4 44,6 

2010 1 559 87,8 12,2 13 683 48,7 51,3 

2020b 1 070 82,0 18,0 13 500 38,0 62,0 

aProwadzące i nieprowadzące działalność rolniczą; bPrognoza własna (na 

podstawie trendu długookresowego). 

Źródło: Zestawiono na podstawie danych GUS. 

Wzrost gospodarczy jest warunkiem koniecznym absorpcji nadwyżek zasobów 

pracy. Gospodarstwa rodzinne pełnią w tym zakresie dwoistą rolę – w pewnych 

sytuacjach wiążą te nadwyżki, tj. sprzyjają ograniczaniu bezrobocia jawnego, 

przekształcając je w bezrobocie ukryte (jak to miało miejsce w ostatniej dekadzie 

XX w.), lub uwalniają je w sytuacji ujawnionych niedoborów na rynku pracy. 

Mówimy tu o warunku koniecznym, ponieważ absorpcja siły roboczej zależy także 
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od „pracochłonności” wzrostu gospodarczego. Mechanizmy ekonomiczne sprzyjają 

wzrostowi gospodarczemu bez zwiększania zatrudnienia, co wynika zarówno ze 

zmian strukturalnych w gospodarce, jak i „pracooszczędnego” postępu 

technicznego. Okres transformacji w Polsce jest tego przykładem3. Mimo to, 

prognozy demograficzne skłaniają do tezy, że w nieodległym czasie pojawią się 

przesłanki uzasadniające wręcz konieczność uwolnienia pewnej części zasobów 

pracy z rodzin rolniczych. 

Odpływ ludności z rolnictwa do innych zajęć oraz migracja ze wsi zostały 

wyraźnie zahamowane w okresie transformacji − przede wszystkim z powodu 

pojawienia się ostrej bariery na rynku pracy, wysokich cen mieszkań w miastach 

oraz nowego postrzegania wsi jako miejsca zamieszkania. 

Polska wchodzi w fazę zmniejszającej się liczby ludności w wieku 

produkcyjnym (tab. 3) oraz pogarszającej się relacji ludności w wieku 

nieprodukcyjnym do ludności w wieku produkcyjnym, przy istotnej zmianie relacji 

ludności w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym. 

Tabela 3. Ludność miejska i wiejska według wieku ekonomicznego w wybranych 

latach (tys. osób) 

Wyszczególnienie 2000 2010 2015 2020 2025 2030 2035 

Ogółem 38 

254 

38 

200 

38 

016 

37 

830 

37 

438 

36 

796 

35 

993 

Miasto 23 670 23 265 22 898 22 650 22 300 21 800 21 215 

Wieś 14 584 14 936 15 118 15 180 15 139 14 996 14 778 

Wiek 

przedprodukcyjny 

9 333 7 140 6 918 6 959 6 816 6 253 5 632 

Miasto 5 307 3 977 3 904 3 975 3 898 3 578 3 234 

Wieś 4 026 3 163 3 014 2 985 2 919 2 675 2 398 

Wiek produkcyjny 23 

261 

24 

615 

23 

718 

22 

503 

21 

625 

21 

254 

20 

739 

Miasto 14 984 15 176 14 191 13 230 12 651 12 419 12 086 

Wieś 8 277 9 440 9 526 9 272 8 974 8 835 8 654 

Wiek 

poprodukcyjny 

5 660 6 445 7 380 8 368 8 997 9 289 9 622 

Miasto 3 379 4 112 4 803 5 445 5 751 5 803 5 895 

Wieś 2 281 2 333 2 578 2 923 3 246 3 486 3 726 

Źródło: [Rocznik Statystyczny 2011, GUS, Warszawa, s. 187, tab. 5(119) i s. 
198, tab. 20(134)]. 

                                                             
3
 W szczególności z powodu zdumiewającego „likwidowania” zakładów przemysłowych.  
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Wieś pod względem wartości cech demograficznych podąża za miastem. 

Podstawowe wskaźniki demograficzne pozostają jednak nadal korzystniejsze 

w przypadku wsi. Dotyczy to np. liczby osób w gospodarstwie domowym (tendencja 

spadkowa)4, liczby absolutnej i odsetka gospodarstw jednoosobowych (tendencja 

wzrostowa), gospodarstw 5- i więcej osobowych5 (tendencja spadkowa) oraz 

współczynnika dzietności ogólnej, który na wsi jest jeszcze wyższy niż w mieście, 

lecz według prognozy GUS różnica będzie systematycznie maleć6. Zwiększa się 

udział gospodarstw domowych bez dzieci, który w 2010 r. wyniósł na wsi 61% 

a w mieście 69%, zaś w 2035 r. ma wynieść odpowiednio 72 i 78%7. 

Na wsi szczególne znaczenie mają zasoby pracy rodzin związanych 

z rolnictwem, a ściślej z użytkownikiem indywidualnego gospodarstwa rolnego. Od 

dawna takie zasoby stanowiły rezerwuar siły roboczej – będąc jednocześnie 

problemem i szansą ogólnego rozwoju społeczno-gospodarczego. W 2010 r. 

z użytkowaniem gospodarstwa rolnego związanych było około 46% gospodarstw 

domowych na wsi, a odsetek gospodarstw utrzymujących się wyłącznie lub głównie 

z pracy w swoim gospodarstwie rolnym nie przekracza 13%, zaś w 2020 r. wg 

szacunku eksperckiego będzie to odpowiednio około 33% i 8%. Znaczna część tych 

rodzin, podobnie jak rodziny bezrolne, utrzymuje się z innych źródeł (z pracy 

najemnej, pracy na własny rachunek lub ma niezarobkowe źródło utrzymania). 

Na przemiany struktury agrarnej wpływ ma także model rolnictwa, a ściślej 

biorąc wybory polityczne w tym zakresie. Przeciwstawne opcje to sterowanie 

przeobrażeniami struktury agrarnej przez rynek oraz włączenie instrumentów 

politycznych na rzecz zrównoważonego rozwoju rolnictwa. W pierwszym przypadku 

                                                             
4 Przeciętna liczba osób przypadająca na 1 gospodarstwo domowe na wsi wynosiła w 1970 r. 3,9 (w 
mieście 3,0), w 1988 r. 3,5 (2,9), w 2002 r. 3,3 (2,6) oraz w 2010 r. 3,1 (2,4). Według prognozy GUS 
analogiczny wskaźnik dla 2015 r. wyniesie 3,0 (w mieście 2,3), 2020 r. 2,9 (2,3), 2030 r. 2,8 (2,3) i 
2035 r. 2,7 (2,2). Dane prognozy według [Prognoza gospodarstw domowych według województw na 
lata 2008-2035. Notatka informacyjna, GUS, Departament Badań Demograficznych, Warszawa 2010, 
s. 2, tab. 1]. 
5
 Prognoza GUS przewiduje zwiększenie się liczby gospodarstw domowych w miastach z 9612 tys. w 

2010 r. do 9705 tys. w 2015 r. po czym nastąpi spadek do 9338 tys. w 2035 r. Na wsi natomiast liczba 
gospodarstw domowych systematycznie będzie rosła z 4875 tys. w 2010 r. do 5434 tys. w 2035 r. 
Udział gospodarstw 1-osobowych zwiększy się na wsi z 19,5% w 2010 r. do 25,0% 2035 r., a w 
mieście odpowiednio z 31,3 do 36,9%. [Prognoza…, op. cit., s. 2, tab. 1]. 
6
   W 2010 r. wskaźnik ten w miastach miał wartość 1,31 a na wsi 1,49, natomiast dla wybranych 

dalszych lat ma wynosić (odpowiednio w miastach i na wsi): 2015 r. – 1,36 i 1,49, 2020 r. – 1,40 i 1,49, 
2025 r. – 1,42 i 1,48 oraz 2030 r. – 1,43 i 1,47. Przypomnę, że wartość tego wskaźnika wynosiła w 
1950 r. w miastach 3,24 i na wsi 4,03 a w 1960 r. odpowiednio 2,43 i 3,59. 
7
 Rocznik Statystyczny 2011, op. cit., s.2, tab. 1. 
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mamy do czynienia z orientacją na wzrost wydajności pracy, w drugim natomiast 

na wzrost produktywności ziemi. 

 Transformacja ustrojowa nadała mechanizmom rynkowym decydującą rolę 

w przeobrażeniach struktury agrarnej polskiego rolnictwa, które od dłuższego czasu 

polegają na dwóch tendencjach, a mianowicie: spadku absolutnej liczby 

gospodarstw oraz polaryzacji struktury obszarowej. Wypadkową zmian 

w powierzchni użytków rolnych oraz liczby gospodarstw jest wzrost powierzchni 

użytków rolnych przypadających na jedno gospodarstwo z 4,8 ha w 1996 r. do 6,0 

ha w 2010 r. (o 25%). W przypadku gospodarstw o powierzchni 1 i więcej ha areał 

użytków rolnych przeciętnie zwiększył się z 7,0 do 8,5 ha, tj. około 22%, co 

znacząco odbiega in minus od dynamiki w tym zakresie w krajach 

zachodnioeuropejskich a przede wszystkim wymogów sprawności produkcyjno-

ekonomicznej gospodarstw rolnych. Trzeba tu bowiem wziąć pod uwagę, iż średnia 

wielkość obszarowa odbiega kilkukrotnie od wielkości tworzącej potencjalne 

warunki sprawności. 

Z dużym prawdopodobieństwem można sądzić, iż w 2020 r. liczba 

gospodarstw indywidualnych będzie wynosić około 1,5 mln, z tego gospodarstw 

o powierzchni UR co najmniej 1 ha około 1,1 mln oraz gospodarstw (działek 

rolnych) do 1 ha około 0,4 mln. 

Jak będzie w rzeczywistości? Największa niepewność dotyczy działek rolnych 

(liczby gospodarstw do 1 ha UR), ponieważ rozwiązania prawne mogą istotnie 

wpływać na utrzymywanie takiej działki w ogóle oraz jej rolniczym użytkowaniu, 

bądź nie użytkowaniu. Można uznać, iż działki rolne do 1 ha w znacznej mierze 

rządzą się odmiennymi prawami. Zatem w odniesieniu do zmian w strukturze 

agrarnej pominiemy tą zbiorowość. 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

Opinia została sporządzona przez eksperta zewnętrznego, który został wskazany przez komisję sejmową.  

Opinia wyraża pogląd Autora i nie może być utożsamiana ze stanowiskiem służb prawnych Kancelarii Sejmu. 

Rysunek 1. Liczba gospodarstw indywidualnycha w latach 1996-2020 (tys.) 
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Źródło: Opracowanie własne z wykorzystaniem danych GUS. 

 Próbę szacunku liczby gospodarstw w 2020 r. dokonamy w dwóch 

wariantach. Pierwszy (wariant A) bazuje na trendzie z lat 1996-2010, drugi (wariant 

B) z lat 2002-2010 (tab. 4). W 2020 r. liczba gospodarstw (o pow. UR 1 ha i więcej) 

wyniesie około 1,1 mln, zaś pow. UR około 13,5 mln ha. 

Tabela 4. Gospodarstwa indywidualnea według powierzchni użytków rolnych  

w wybranych latach 

 

Lata 

Ogółem 1-5 ha 5-15 ha 15-30 ha 30-50 ha >50 ha 

tys. 
proc

. 
tys. proc. tys. proc. tys. 

proc

. 
tys. 

proc

. 
tys. proc. 

1996 2 041 100 1130 55,3 738 36,1 145 7,1 20 1,0 9 0,4 

2002 1 952 100 1147 54,8 610 31,3 148 7,6 31 1,6 17 0,9 

2005 1 782 100 1032 57,9 556 31,2 141 7,9 34 1,9 19 1,1 

2007 1 804 100 1037 57,4 566 31,4 143 7,9 37 2,1 22 1,2 

2010 1 559 100 862 55,3 504 32,3 133 8,5 35 2,2 24 1,5 

2020A 1 220 100 686 56,1 331 27,0 124 
10,

2 
46 3,8 35 2,9 

2020B 1 070 100 509 47,6 374 35,0 114 
10,

7 
40 3,7 33 3,1 

a prowadzące i nieprowadzące działalności rolniczej o pow. > 1 ha UR 

Źródło: Opracowano na podstawie danych GUS; dla 2020 r. szacunek własny. 
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 Przytoczone dane dowodzą drugiej tendencji, tj. polaryzacji struktury 

agrarnej. Z jednej strony mamy do czynienia z spadkiem liczby gospodarstw – 

przeciętnie rzecz biorąc ekonomicznie nieżywotnych (do 15 ha) – z drugiej zaś ze 

zwiększającą się liczbą  gospodarstw o areale pozwalającym na osiągnięcie 

żywotności ekonomicznej, tj. 30 ha i więcej. Liczba takich gospodarstw w 1996 r. 

wynosiła 29 tys. (a udział w ogólnej liczbie gospodarstw indywidualnych 1 ha UR 

i więcej 1,4%), w 2002 r. 48 tys. (2,5%),  w 2010 r. 59 tys. (3,7%), a w 2020 r. 

będzie się mieścić w przedziale 77-81 tys. (6,7-6,8%)8. 

W ślad za zmianami w strukturze agrarnej dokonuje się przesuwanie ziemi do 

gospodarstw o większym areale, co ma zasadnicze znaczenie dla potrzeb w zakresie 

nakładów pracy w rolnictwie. Obecnie około połowy użytków rolnych znajduje się 

w użytkowaniu gospodarstw o powierzchni 15 ha i więcej (rys. 2), w tym około 1/5 

w gospodarstwach co najmniej 50-hektarowych. W 2020 r. będzie to około 60% (57-

66%), w tym w gospodarstwach grupy obszarowej 50 ha i więcej 25-30% (rys. 3). Ta 

ostatnia grupa obszarowa obejmuje także gospodarstwa kilkusethektarowe a nawet 

większe. Świadczy o tym przeciętna powierzchnia gospodarstwa w tej grupie 

obszarowej, która w 2010 r. wynosiła 117 ha (w 2002 r. - 168 ha). 

Rysunek 2. Powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwach indywidualnych  

według grup obszarowych w wybranych latach 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

                                                             
8
 Należy dodać, iż z reguły prognoza ekstrapolacyjna jest korygowana przez nowe regulacje 

polityczne. 
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Rysunek 3. Odsetek użytków rolnych w użytkowaniu indywidualnych 

gospodarstw rolnych o powierzchni 15 ha i więcej (%)a 

 
a Podstawą do naliczenia odsetek jest powierzchnia użytków rolnych 

w gospodarstwach indywidualnych o areale co najmniej 1 ha UR 

 

Źródło: Opracowano na podstawie danych GUS i szacunków własnych. 

 

Przyjmując za postawę prognozy bardziej prawdopodobny wariant  zmian 

strukturalnych (wariant A) można oczekiwać, iż w 2020 r. nakłady pracy 

w gospodarstwach indywidualnych  o powierzchni 1 ha i więcej ukształtują się na 

poziomie 1,5 – 1,6 mln AWU9 (około 250 tys. AWU mniej niż w 2010 r.). Liczba 

pracujących osób fizycznych ukształtuje się natomiast na poziomie 3,0 - 3,1 mln 

osób czyli około 0,7 mln mniej niż w 2010 r. 

Dla przemian struktury agrarnej i sytuacji na rynku pracy istotne znaczenie 

mają zmiany demograficzne, które są niezwykle dynamiczne (zob. tab. 3). Wg 

prognozy demograficznej GUS w bieżącym dziesięcioleciu, tj. w okresie 2010-2020, 

nastąpi znaczący spadek liczby osób w wieku produkcyjnym (15-64 lat) oraz 

w wieku oficjalnej aktywności ekonomicznej (18-59/64 lat), jak też osób w wieku 

emerytalnym. Liczba osób w wieku produkcyjnym zmniejszy się o 8,2% (2,2 mln), 

zaś liczba osób w wieku emerytalnym wzrośnie aż o 30,5% (prawie o 2 mln). Ubytek 

osób w wieku produkcyjnym będzie zdecydowanie mniejszy na wsi, gdyż wyniesie 

                                                             
9
 AWU – Anual Work Unit – jednostka nakładów pracy równoważna w przypadku badań GUS pracy w 

wymiarze 2120 godz. rocznie. 
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2,3% (około 240 tys.), co powinno stymulować ssanie siły roboczej ze wsi, w tym 

zwłaszcza z rolnictwa, natomiast liczba osób w wieku emerytalnym w miastach 

wzrośnie o 1/3 a na wsi o ¼ (odpowiednio o 1,4 mln i 0,6 mln). W przypadku 

emerytów rolniczych może to powstrzymywać tendencję spadkową działek rolnych 

oraz statystycznie ujmowaną liczbę osób fizycznych pracujących w rolnictwie. 

Generalnie jednak w okresie do 2020 r., jeśli utrzymają się dotychczasowe trendy, 

nadal będą występowały nadwyżki siły roboczej w rolnictwie czy inaczej – zasoby 

pracy w rolnictwie nie będą czynnikiem wymuszającym przyspieszenie zmian 

strukturalnych. 

 Zmiany strukturalne w rolnictwie polegające na spadku liczby gospodarstw  

w niższych grupach obszarowych, a wzroście liczby gospodarstw o większym 

obszarze, powodują zmniejszenie zapotrzebowania na pracę. Korzystając z danych 

FADN i uwzględniając różnicę w jednostkach przeliczeniowych AWU (2120 godz. 

GUS, 2200 godz. FADN) oraz przyjmując, iż gospodarstwa FADN reprezentują 

gospodarstwa  wytwarzające ponad 90% produkcji towarowej, można oszacować 

nakłady niezbędne na produkcję rolniczą na około 1,45 mln AWU a w 2020 r. na 1,2 

mln AWU. To wskazuje na niedostatecznie wykorzystane możliwości zasobów  pracy 

obecnie na poziomie około 0,5 mln AWU a w 2020 r. – około 0,35 mln AWU. 

Różnice w zakresie wielkości nakładów pracy oraz pracochłonności między 

grupami obszarowymi gospodarstw są ogromne. Na przykład w badanych przez GUS 

gospodarstwach (ankieta strukturalna) w 2007 r. wydajność pracy (ESU10/AWU) 

w poszczególnych grupach obszarowych kształtowała się następująco (ogółem 

gospodarstwa = 100): do 1 ha – 33%, 1-5 ha – 44%, 5-25 ha – 109%, 25-50 ha – 274% 

oraz 50 ha i więcej – 534%. Jeszcze większe one są w przypadku grup wielkości 

ekonomicznej. Dane FADN za 2009 r. dotyczące pracochłonności (odwrotność 

wydajności pracy) w poszczególnych klasach wielkości ekonomicznej ukształtowały 

się następująco (ogółem gospodarstwa FADN = 100): do 4 ESU- 211%, 4-8 ESU – 

155%, 8-16 ESU – 98%, 16-40 ESU – 53%, 40-100 ESU – 31% oraz 100 ESU i więcej – 

28%. Przemiany struktury agrarnej oraz struktury ekonomicznej gospodarstw tworzą 

zatem możliwość znaczącego zmniejszenia zapotrzebowania na pracę dla 

wytworzenia produkcji rolniczej o tej samej wartości. Na przykład zastąpienie 

                                                             
10

 ESU – European Size Unit – jednostka mierzenia standardowej nadwyżki bezpośredniej stosowana 
przez Eurostat (1 ESU = 1200 euro). 
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produkcji o wartości 1 000 zł, wytwarzanej przez gospodarstwo należące do klasy 

ekonomicznej do 4 ESU przez analogiczną wartość produkcji wytwarzanej przez 

gospodarstwo klasy ekonomicznej 100 i więcej ESU zmniejszyłoby – przeciętnie 

rzecz biorąc – 7,5-krotnie nakłady pracy. Warto jednak odnotować, iż taka zamiana 

wypycha rodzinną siłę  roboczą, która w pierwszym przypadku stanowi 96% 

ogólnych nakładów pracy (4% przypada na najem), natomiast w drugim przypadku 

stanowi zaledwie 7% (93% przypada na najem) – z wszystkimi dalszymi skutkami 

społeczno-ekonomicznymi i kulturowymi. 

 

4. Industrializacja rolnictwa 

Koncentracja potencjału produkcyjnego tworzy zasadnicze warunki do 

koncentracji produkcji oraz specjalizacji. Specjalizacja umożliwia zwiększanie skali 

produkcji, co ma istotne znaczenie dla ekonomiki – wydajności i opłacalności. 

Koncentracja produkcji dotyczy zarówno powierzchni wybranych ziemiopłodów jak 

i wielkości stada zwierząt inwentarskich. W przypadku ziemiopłodów  koncentracja 

znajduje wyraz w różnokierunkowych tendencjach struktury zasiewów oraz 

zwiększaniu powierzchni poszczególnych upraw. Niewątpliwe przemiany są 

wyznaczane przede wszystkim przez czynniki ekonomiczne: popyt i opłacalność. 

W odniesieniu do opłacalności decydującą rolę odgrywają oczywiście ceny – od 

początku transformacji ustrojowej nie dekretowane, lecz wyznaczane przez rynek 

 coraz bardziej przez Jednolity Rynek Europejski i rynek globalny. Ważne są 

oczywiście zmiany działowe produkcji rolnej (roślinnej i zwierzęcej) oraz 

technologie w produkcji zwierzęcej. Te wielorakie siły (czynniki) spowodowały 

znaczący spadek uprawy żyta i ziemniaków (malejące znaczenie jako paszy oraz 

niższa opłacalność w porównaniu z innymi uprawami), wzrost upraw paszowych dla 

skoncentrowanego chowu (mieszanki zbożowe na ziarno, kukurydza na ziarno), 

wzrost uprawy rzepaku i rzepiku (popyt, opłacalność), wzrost, a następnie spadek 

powierzchni pszenicy (konkurencja oleistych, konkurencja rynków zagranicznych) 

oraz w miarę stabilna powierzchnia uprawy warzyw, co wynika z postępu 

w uprawie (plonowaniu) warzyw oraz zmiennej opłacalności produkcji warzyw 

(tab. 5). 
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Tabela 5. Powierzchnia zasiewów wybranych ziemiopłodów w gospodarstwach 

indywidualnych w wybranych latach (tys. ha) 

Wyszczególnienie  1960 1970 1980 1990 1996 2002 2010 

Zasiewy ogółem 13 294 12 568 10 995 10 930 10 684 9 651 9 169 

Pszenica 1 151 1 555 1 277 1 698 2 025 2 040 1 775 

Żyto 4 714 3 075 2 547 1 969 2 204 1 478 999 

Mieszanki zbóż na 

ziarno 

215 397 656 1 131 1 233 1 352 1 093 

Kukurydza na ziarno 17 4 5 26 36 88 255 

Ziemniaki 2 656 2 505 2 127 1 690 1 320 790 372 

Rzepak i rzepik 47 169 75 138 140 284 662 

Warzywa gruntowe 174 239 240 235 230 172 132 

Źródło: Dane GUS 

 Zasadnicze znaczenie dla uzyskiwania efektów skali produkcji ma 

koncentracja poszczególnych upraw oraz zwierząt gospodarskich. I w tym zakresie 

zachodzą stosunkowo szybkie zmiany. Zilustrujemy to na przykładzie trzech upraw, 

przeznaczonych na rynek różniących się ze względu na kierunek rozmiarów upraw: 

degresywny, progresywny i w miarę stabilny. Odpowiadają temu odpowiednio 

buraki cukrowe, oraz rzepak (i rzepik) i sady. W tym ostatnim przypadku  spada 

liczba gospodarstw, natomiast rośnie powierzchnia. 

 

Tabela 6. Gospodarstwa według powierzchni uprawy wybranych ziemiopłodów 

i sadów (tys.) 

Wyszczegól

nienie 

Buraki cukrowe Rzepak i rzepik Sady 

1996 2002 2010 1996 2002 2010 1996 2002 2010 

<1 ha 100,8 21,3 11,7 4,5 5,7 7,0 356,7 260,2 217,9 

1-2 ha 95,7 33,3 10,3 8,0 7,2 14,0 14,8 24,9 25,5 

2-5 ha 53,9 36,5 20,8 10,0 16,5 31,3 16,7 19,7 23,7 

5-10 ha 5,9 7,2 5,6 2,7 6,9 16,8 5,3 8,3 11,5 

10-20 ha 0,9 1,6 1,6 1,1 3,0 8,6 1,2 2,6 4,1 

>20 ha 0,5 0,8 0,7 1,1 2,3 6,3 0,2 0,5 1,4 

Ogółem 257,6 100,6 50,7 27,0 41,7 84,0 395,0 316,2 284,1 

Źródło: Dane GUS 
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Liczba gospodarstw z uprawami buraków cukrowych zmniejszyła się o 80% 

a z sadami o prawie 30%. W obu przypadkach z upraw rezygnowały gospodarstwa 

o niewielkiej skali uprawy -- do 5 ha w przypadku buraków cukrowych i do 1 ha 

w przypadku sadów. Zatem z tych upraw wycofują się gospodarstwa o niewielkim 

i średnim obszarze (tab. 6). Zwiększa się natomiast liczba gospodarstw o większej 

skali upraw. To mogą czynić gospodarstwa dysponujące dostatecznym areałem UR 

lub mniejsze, lecz pogłębiające specjalizację w wybranym kierunku. Zjawisko 

pogłębiania się skali upraw bardziej odnosi się do sadów aniżeli buraków 

cukrowych. 

 

Tabela 7. Powierzchnia uprawy wybranych ziemiopłodów i sadów według skali 

uprawy (tys. ha) 

Wyszcze- 

gólnienie 

Buraki cukrowe Rzepak i rzepik Sady 

1996 2002 2010 1996 2002 2010 1996 2002 2010 

<1 ha 51,5 8,2 3,5 2,3 1,4 4,2 90,8 65,5 57,5 

1-2 ha 117,9 42,2 14,5 10,3 9,5 19,8 20,9 31,5 34,3 

2-5 ha 141,2 100,2 61,2 27,4 48,8 98,5 48,9 59,2 73,8 

5-10 ha 35,4 43,9 36,1 17,0 44,4 113,3 35,2 56,1 79,1 

10-20 ha 11,4 19,4 20,3 5,5 38,3 114,9 15,0 33,4 53,9 

>20 ha 25,6 40,1 29,3 68,0 141,8 311,4 9,4 18,2 67,2 

Ogółem 383,0 254,0 164,9 139,0 248,0 662,1 220,0 264,0 365,8 

Źródło: Dane GUS 

 

Równolegle ze zmianami liczby gospodarstw z uprawą buraków cukrowych 

i sadów zachodziły zmiany w powierzchni upraw: w pierwszym przypadku 

powierzchnia upraw spadła o ponad połowę a w drugim zwiększyła się w podobnej 

skali. Dokonuje się widoczne przesunięcie strukturalne upraw do gospodarstw 

o większym areale uprawy. To powoduje, że średni areał uprawy buraków 

cukrowych przypadający na 1 gospodarstwo zwiększył się w okresie 1996-2010 

z 1,5 ha do 3,3 ha a w przypadku sadów z 0,6 do 1,3 ha. Jest to znaczące 

zwiększenie, aczkolwiek oczywiście te średnie nie są imponujące. 

W odniesieniu do rzepaku i rzepiku uprawy były „ciągnione” przez rosnący 

popyt, pod co „podczepiała” się coraz większa liczba gospodarstw (w 2010 r. 



18 
 

 

Opinia została sporządzona przez eksperta zewnętrznego, który został wskazany przez komisję sejmową.  

Opinia wyraża pogląd Autora i nie może być utożsamiana ze stanowiskiem służb prawnych Kancelarii Sejmu. 

3,1-krotnie więcej niż w 1996 r.), zwiększając  w tym samym okresie areał uprawy 

4,8-krotnie. Średnia powierzchnia uprawy rzepaku i rzepiku w tym samym okresie 

zwiększyła się z 5,1 do 7,9 ha. Wskazuje ona pośrednio, iż ta uprawa jest domeną 

gospodarstw obszarowo większych. 

W odniesieniu do zwierząt mamy do czynienia z wieloletnią tendencją 

spadkową w zakresie pogłowia bydła, w tym krów, ostrym trendem spadkowym 

w zakresie pogłowia owiec (od połowy lat 80. XX wieku) i koni. W ostatnich latach 

trend spadkowy dotknął także trzodę chlewną. Biorąc pod uwagę pogłowie czterech 

podstawowych gatunków zwierząt (bydło, trzoda chlewna, owce i konie) 

w sztukach przeliczeniowych, spadek pogłowia w okresie 1980-2010 wyniósł aż 40%. 

Tendencja spadkowa w przypadku pogłowia bydła i koni oraz stabilizacja – przy 

znacznych wahaniach − pogłowia trzody chlewnej ma znaczenie dla zmian skali 

pogłowia (tab. 8). 

 

Tabela 8. Zwierzęta gospodarskie w gospodarstwach indywidualnych  

w wybranych latach (tys. szt. fiz.) 

 

Wyszczególnien

ie 

1960 1970 1980 1990 1996 2002 2010 

Bydło  7 697 8 964 9 212 8 320 6 595 5 226 5 419 

Krowy  5 340 5 411 5 098 4 362 3 269 2 739 2 510 

Trzoda chlewna  11 285 11 734 15 281 13 948 15 439 17 133 13 133 

Owce  3 228 2 682 2 642 2 781 427 311 246 

Konie  2 610 2 493 1 741 917 555 321 255 

Drób kurzy  . . 71 696 43 250 47 147 43 323 115112 

Sztuki duże 

(SDa) 

11 345 12 033 11 614 9 888 8 181 7 113 6 579 

SD/100 ha UR 64 
76 

82 
70 54 48 48 

 

a  Bydło, trzoda chlewna, owce, konie 

Źródło: Dane GUS. 
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 W odniesieniu do bydła, w tym krów ma miejsce pogłębianie się zjawiska 

wycofywania się gospodarstw z ich chowu. Dwadzieścia lat wstecz bydło 

występowało w 70% gospodarstw, w tym krowy w 66%, natomiast w 2010 roku 

odpowiednio w 28 i 24%11. Transformacja ustrojowa – wymogi rynku i konkurencja – 

przyspieszyły wycofywanie się gospodarstw z utrzymywania bydła w ogóle i krów 

w szczególności oraz koncentrację pogłowia w gospodarstwach utrzymujących co 

najmniej 10 sztuk. W pierwszej połowie lat 90-ych XX wieku w dostosowaniu do 

malejącego popytu gospodarstwa ograniczały pogłowie krów, jednak w drugiej 

połowie tej dekady w jednych gospodarstwach proces rezygnacji z krów nasilił się, 

ale w innych – specjalizujących się w produkcji mleczarskiej – stada zaczęły rosnąć. 

Koncentracja produkcji mleka zaczęła postępować o wiele szybciej niż poprawa 

struktury agrarnej. Podstawowe przyczyny przyspieszenia koncentracji produkcji 

mleka w okresie transformacji ustrojowej to: wzrost wymagań jakościowych 

mleczarni (premiowanie wysokiej jakości higienicznej mleka oraz wielkości 

dostaw), kredyty preferencyjne ARiMR w związku z przygotowaniami do akcesji, 

wzrost mleczności krów. W 2010 r. w takich stadach było ponad 3/4 pogłowia bydła 

i krów w rolnictwie indywidualnym (tab. 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
11 Nadmienimy, że w 1950 r. krowy utrzymywało 81,8% gospodarstw indywidualnych a w 1960 r. 77,3%. 
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Tabela 9. Niektóre dane dotyczące pogłowia bydła i krów w wybranych latach 

Rok 

Pogłowie (tys. szt.); 

stan w czerwcu 
Odsetek 

pogłowi

a 

w gosp. 

indywid. 

Odsetek 

gospoda

rstw 

bez 

pogłowi

a 

Odsetek pogłowia 

w gospodarstwach o liczbie 

sztuk (%) 

Rolnict

wo 

ogółem 

Gospodars

twa 

indywidua

lne 

1-2 3-10 11 i w. 

Bydło 

1987 10 523 8 512 80,9 31,8 12,6 58,9 28,5 

1990 10 049 8 320 82,8 29,5 11,7 58,6 29,7 

1994 7 696 7 026 91,3 30,1 13,6 54,5 31,9 

1996 7 136 6 595 92,4 35,7 13,1 46,5a 40,4b 

2000 6 083 5 734 94,3 41,0 12,7 39,4a 52,1b 

2005 5 483 5 160 94,1 68,4 9,9 26,9 a 63,2b 

2010 5 761 5 419 94,1 72,2 5,0 17,2 a 77,8 b 

Krowy 

1987 4 937 4 295 87,0 34,3 43,8 55,9 0,3 

1990 4 919 4 362 88,7 31,5 43,1 56,4 0,5 

1994 3 863 3 626 93,9 32,3 46,3 53,3 0,4 

1996 3 461 3 269 94,5 38,4 36,6 48,4a 15,0b 

2000 3 098 2 955 95,4 43,9 33,3 44,6a 22,1b 

2005 2 795 2 648 94,7 70,5 23,5 29,1a 47,4b 

2010 2 657 2 510 94,5 76,0 14,0 20,4 a 75,6 b 

 

a3-9 szt; b10 i więcej sztuk 

 

Źródło: Dane GUS. 

 Podobne zmiany zachodzą w odniesieniu do pogłowia trzody chlewnej: 

rezygnacja z chowu świń przez coraz większą liczbę gospodarstw oraz 

przemieszczanie się pogłowia do gospodarstw o większych stadach. W 2010 roku 
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ponad 7/10 trzody przypadało na gospodarstwa o stadach liczących powyżej 50 szt. 

Dwadzieścia lat wcześniej była to 1/8 (tab. 10). 

 

Tabela 10. Niektóre dane dotyczące chowu trzody chlewnej w wybranych 

latach 

Rok 

Trzoda chlewna – 

tys. szt.; stan w 

czerwcua 

Odsetek 

pogłowia 

w gosp. 

indywid. 

Odsetek 

gospod.  

z trzodą 

chlewną 

Odsetek trzody chlewnej w 

gosp. o liczbie sztuk świń 

Rolnictwo 

ogółem 

Gospod. 

indywid. 
1-2 3-10 11-50 >50 

1987 18 546 13 227 71,3 59,9 7,1 27,6 52,9 12,4d 

1990 19 464 13 948 71,7 62,7 6,6 23,7 54,0 15,7d 

1994 19 446 16 759 86,1 59,5 3,3 16,8 50,5 29,4d 

1996 17 964 15 439 85,9 50,3 2,9 12,4b 46,6c 41,0 

2000 17 122 15 447 90,2 46,4 2,1 8,5b 39,3c 50,1 

2005 18 112 16 044 88,6 28,3 1,7 6,4b 34,2c 57,7 

2010 15 278 13 133 86,0 21,0 1,1 4,2 b 24,7 c 71,0 

 

a2000 r. – stan w lipcu; b3-9 szt.; c10-49 szt.; d51 i więcej sztuk 

 

Źródło: Opracowano na podstawie danych GUS. 

 

 Proces koncentracji zwierząt hodowlanych w malejącej liczbie gospodarstw 

będzie kontynuowany. Rachunek ekonomiczny w gospodarce rynkowej działa w 

sposób bezwzględny. 

 Możliwości zwiększania skali produkcji na drodze intensyfikacji stworzyła 

industrializacja  głównie poprzez podaż przemysłowych środków do produkcji 

rolnej. W szczególności rzecz idzie o nawozy chemiczne, środki chemicznej ochrony 

roślin, pasze przemysłowe oraz technikę rolniczą.  Przykładem tego może być 

zużycie nawozów mineralnych lub chemicznych w przeliczeniu na czysty składnik na 

1 ha użytków rolnych, co dla momentów 10-letnich zilustrowano na rys. 4. 
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Rysunek 4. Zużycie nawozów mineralnych (lub chemicznych) na 1 ha użytków 

rolnych 

(kg NPK)a 

 
 

a W latach 1950 i 1960 gospodarstwa indywidualne łącznie z spółdzielniami 

produkcyjnymi 

 

Źródło: Opracowano na podstawie danych GUS 

 

 Zwiększanie skali produkcji poprzez koncentrację upraw i stad zwierząt 

hodowlanych oraz intensyfikację nakładową prowadziło do podnoszenia plonów 

i produktywności zwierząt. Za przykład może posłużyć mleczność krów, która 

w rolnictwie indywidualnym zwiększyła się 2,8-krotnie w latach 1950-2010 (z 1577 

ltr. do 4382 ltr.). 

 

5. Struktura społeczno-ekonomiczna (typy gospodarstw) 

 Rozdrobniona struktura agrarna w kraju uprzemysłowionym wprost prowadzi 

do sytuacji, w której gospodarstwo rolne może zapewnić podstawowe źródło 

utrzymania tylko części rodzin związanych z gospodarstwem rolnym a jeszcze 

mniejsza frakcja gospodarstw posiada wyłącznie rolnicze źródło utrzymania. 

Większość rodzin (gospodarstw domowych) utrzymuje się głównie z innych źródeł: 

pracy najemnej, działalności nierolniczej na własny rachunek, emerytur i rent, 

pomocy socjalnej oraz innych źródeł niezarobkowych. Skutkiem rozdrobnionej 

struktury agrarnej jest także utrzymywanie się gospodarstw rolnych, których 
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produkcja w większości jest przeznaczana na potrzeby własnej konsumpcji. Są to 

tzw. gospodarstwa samozaopatrzeniowe, którym przeciwstawia się gospodarstwa 

przeznaczające większość wytworzonej produkcji na sprzedaż – tzw. gospodarstwa 

rynkowe. W sumie zatem według tych kryteriów wyróżnia się cztery typy 

gospodarstw rolnych, a mianowicie: A – gospodarstwa samozaopatrzeniowe 

rolników, B – gospodarstwa samozaopatrzeniowe pozostałe, C --  gospodarstwa 

rynkowe rolników oraz D – gospodarstwa rynkowe pozostałe.  

 

Tabela 11. Gospodarstwa indywidualne wg źródła utrzymania i orientacji 

produkcji w 2010 r. 

Wyszczególnienie Razem A B C D 

Liczba gospodarstw, tys. 1886,9 105,1 618,5 416,0 747,3 

Użytki rolne, tys. ha 13 385,8 691,3 1560,0 7 510,6 3623,9 

Grunty orne, tys. ha 9 626,6 495,5 940,9 5 695,2 2495 

Nakłady pracy, tys. AWU 2 052,6 168,6 551,6 785,9 546,5 

Pogłowie zwierząt, tys. SD 6 308,9 251,0 426,6 4 945,0 686,3 

Standardowa produkcja, mln. 

euro 

17 330,9 670,8 1378,6 11625,0 

3656,6 

Standardowa nadwyżka bezp., 

tys. ESU 

6 474,6 247,2 415,2 4 589,7 

1222,5 

Źródło:  

Opracowano na podstawie danych PSR 2010 naliczonych przez US w Olsztynie. 
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Rysunek 6. Znaczenie wyróżnionych typów gospodarstw w wybranych 

kategoriach 

 

Źródło: Opracowano na podstawie danych jak w tab. 11 

 

 Rys. 6 upoważnia do wniosku o potrzebie zróżnicowanego podejścia do 

poszczególnych typów gospodarstw rolnych. Gospodarstwa typu A wymagają 

wsparcia socjalnego – są to gospodarstwa – poza nielicznymi wyjątkami – skazane na 

upadek z przyczyn naturalnych (demografii). Gospodarstwa typu B korzystają 

z marginalnych zasobów pracy, które podobnie jak w przypadku gospodarstw typu 

A, nie mają alternatywnego zastosowania. Stymulacji wymaga natomiast bardziej 

produktywne wykorzystanie zasobu ziemi. Gospodarstwa typu D mają nierolnicze 

główne źródło utrzymania a jednocześnie prowadzą produkcję rolniczą 

ukierunkowaną na rynek. Podstawowe wyzwanie to zwiększenie produktywności 

ziemi. Trzon  rolnictwa tworzą gospodarstwa typu C, których podstawowe problemy 

to sprostanie konkurencji rynkowej oraz zwiększanie dochodów (opłaty pracy) 

w tempie wyznaczanym przez wynagrodzenia (dochody) poza rolnictwem. Te 

sugestie wspierają dane tab. 12, w której produktywność ziemi mierzono wartością 

standardowej produkcji na 1 ha UR a ekonomiczną wydajność pracy mierzoną 

wielkością standardowej nadwyżki bezpośredniej w przeliczeniu na jednostkę 
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nakładów pracy – AWU. Oczywiście sytuacja społeczna i ekonomiczna jest wielce 

zróżnicowana także ramach poszczególnych typów. 

 

Tabela 12. Produktywność ziemi i wydajność pracy w gospodarstwach według 

typów w 2010 r. 

Wyszczególnienie Razem 

Samoza-

opatrzeniowe 

rolnicze (A) 

Samoza-

opatrzeniowe 

pozostałe (B) 

Rynkowe  

rolnicze 

(C) 

Rynkowe 

pozostałe 

(D) 

Produktywność ziemi 

(euro/1 ha UR) 1295 970 884 1548 1009 

Wydajność pracy 

(ESU/1 AWU) 3,15 1,47 0,75 5,84 2,24 

 

Źródło: jak w tab. 11 

 

6. Cele i priorytety strategii zrównoważonego rozwoju rolnictwa 

 W kwietniu 2012 r. Rada Ministrów przyjęła dokument pt. „Strategia 

zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020”, w którym 

za strategiczny kierunek rozwoju rolnictwa przyjęto zrównoważony rozwój 

rolnictwa w ujęciu konwencjonalnym – trzech aspektów zrównoważenia 

(środowiskowego, ekonomicznego i społecznego). W tym kontekście trzeba 

rozpatrywać cele szczegółowe Strategii oraz podporządkowane im priorytety 

i kierunki interwencji. Oczywiście wszystkie cele, priorytety i kierunki interwencji 

są wzajemnie powiązane, jednak dla zakresu ekspertyzy szczególne znaczenie mają 

cele odnoszące się do bezpieczeństwa żywnościowego12, produktywności 

i konkurencyjności sektora rolno-spożywczego oraz ochrony środowiska 

przyrodniczego wraz z adaptacją do zmian klimatycznych. 

 W odniesieniu do celu w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego trzeba 

podkreślić nową sytuację, której podstawowe elementy sprowadzić można do: 1) 

zapewnienia dostatecznej podaży żywności  stosownie do rosnącego popytu jednak 

bez zwiększenia presji na środowisko przyrodnicze; 2) poprawy jakości produktów 

                                                             
12

 Bezpieczeństwo żywnościowe w ujęciu zapewnienia dostatecznej podaży produktów rolniczo-
żywnościowych było celem WPR od początku. Obecnie formułuje się je  jako utrzymanie potencjału 
produkcyjnego żywności – długofalowe bezpieczeństwo żywnościowe [KOM(2010)672]. 
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żywnościowych (bezpieczeństwo jakościowe) w związku z zagrożeniami dla 

zdrowia; 3) dostępności ekonomicznej żywności; 4) wytwarzania produktów 

żywnościowych w sposób uwzględniający eliminowanie ubóstwa. Doświadczenia 

ostatnich lat wykazały, iż bezpieczeństwa żywnościowego nie można opierać 

wyłącznie na rynku globalnym, abstrahując od rezerw produktów rolnych. 

W nowym świetle jawią się relacje między globalnym systemem żywnościowym 

(rynkiem globalnym) a lokalnymi systemami żywnościowymi. 

 Spośród priorytetów szczególnego znaczenia nabiera baza produkcyjna 

rolnictwa, obejmująca areał użytków rolnych, zachowanie żyzności gleb, 

efektywne wykorzystanie zasobów produkcyjnych rolnictwa oraz odtwarzanie 

majątku trwałego w żywotnych ekonomicznie gospodarstwach rolnych. Wykazany 

wyżej ubytek gruntów rolnych to skutek niewłaściwego podejścia do ziemi rolniczej 

– specyficznego dobra prywatnego, a jednocześnie dobra publicznego – 

beztroskiego i bezmyślnego szastania nawet gruntami dobrej jakości (vide Ożarów, 

Błonie, Ursynów). W zakresie żyzności gleb szczególne znaczenie ma zachowanie 

dodatniego bilansu substancji organicznej13, co ma kluczowe znaczenie nie tylko 

dla plonów, lecz także sekwestracji węgla, zachowania bioróżnorodności. Wyżej 

wykazano, iż część użytków rolnych i w ogóle potencjału produkcyjnego jest słabo 

wykorzystywana. Dotyczy to zwłaszcza części gospodarstw samozaopatrzeniowych 

posiadających pozarolnicze źródło utrzymania oraz gospodarstw rynkowych nie-

rolników. Ich wykorzystaniu sprzyja rozwój lokalnych systemów żywnościowych, 

a wspomagać powinny badania naukowe i doradztwo, które, niestety, zbyt 

jednostronnie zorientowane są na systemy wielkotowarowe. W zakresie 

odtwarzania majątku trwałego problem polega na tym, iż przeważający odsetek 

gospodarstw rolnych (do około 10 ha UR) nie generuje środków na odtwarzanie 

majątku trwałego co prowadzi do jego dekapitalizacji. Natomiast gospodarstwa 

większe dzięki transferom w ramach mechanizmów WPR dokonuje powiększenia 

majątku trwałego – często jednak nieuzasadnionego ekonomicznie (nadmierne 

wyposażenie techniczne). 

                                                             
13

 Niestety, analiza zrównoważenia polskiego rolnictwa wskazuje na nieznacznie ujemny bilans 
substancji organicznej gleby oraz stosunkowo mały odsetek gospodarstw spełniających kryteria 
zrównoważenia środowiskowego i ekonomicznego. Zob. Zrównoważenie polskiego rolnictwa. Praca 
zbior. pod kier. J.St. Zegara, GUS, Warszawa 2013. 
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 Jakość żywności – nawiasem mówiąc pozostająca w odwrotnej proporcji do 

wartości dodanej przemysłu spożywczego – ma krytyczne znaczenie, obok ruchu 

(aktywności fizycznej) dla kondycji zdrowotnej ludzi, a zatem i wydatków na 

ochronę zdrowia, dobrostanu oraz społecznej wydajności pracy. W tym zakresie 

szczególnego znaczenia nabiera polityka żywnościowa (której brak), skuteczna 

kontrola bezpieczeństwa i jakości produktów żywnościowych (to jeden 

z priorytetów), ale też podnoszenie świadomości konsumentów. W tym ostatnim 

zakresie ogromną pozytywną rolę mogłyby odegrać mass-media oraz cały system 

szkolnictwa i oświaty. 

  Dostępność ekonomiczna żywności to wyzwanie przede wszystkim dla 

krajów słabiej rozwiniętych, aczkolwiek również w krajach wysoko rozwiniętych są 

grupy społeczne żyjące w ubóstwie. Utrzymywanie cen żywności na niskim 

poziomie stanowiło zasadniczą cechę industrializacji w okresie kapitalizmu (tania 

siła robocza), co nota bene wymuszało procesy industrializacji rolnictwa. Także 

obecnie wywierana jest presja na utrzymywanie cen żywności (ściślej produktów 

rolno-żywnościowych) na niskim poziomie, gdyż jest to korzystne dla sektorów 

pozarolniczych. Tymczasem niskie ceny żywności to także niskie dochody rolników, 

których zjawisko ubóstwa najbardziej dotyczy. Formułuje się przeto pogląd, 

iż dostępność ekonomiczną żywności lepiej zapewniać nie przez politykę niskich 

cen żywności, lecz politykę zwiększania dochodów uboższych warstw społecznych. 

Wartością dodaną takiego podejścia byłaby stymulacja do zwiększania produkcji 

rolniczej oraz do ograniczania marnotrawstwa żywności. 

 Wytwarzanie dostatecznej masy (wolumenu) żywności w krajach 

o rozdrobnionej strukturze agrarnej wymaga uwzględnienia w alokacji produkcji 

kwestii ubóstwa. Chodzi tu o przywiązywanie większej uwagi przez instytucje sfery 

polityki do wytwarzania żywności w grupach gospodarstw rolnych użytkowanych 

przez ludność rolniczą, którą najbardziej dotyka zjawisko ubóstwa. 

W odniesieniu do celu produktywności i konkurencyjności Strategia 

formułuje cztery priorytety. Na wstępie wymaga refleksji pojęcie 

konkurencyjności. Konwencjonalnie rozumie się je jako zwiększanie udziału 

w rynku poprzez korzystniejszą  ofertę niż inni producenci w zakresie ceny, jakości, 

terminu dostaw itd. Problem w tym, iż tak rozumianą przewagę konkurencyjną 

można uzyskiwać pomijając efekty zewnętrzne (środowiskowe – degradacja 



28 
 

 

Opinia została sporządzona przez eksperta zewnętrznego, który został wskazany przez komisję sejmową.  

Opinia wyraża pogląd Autora i nie może być utożsamiana ze stanowiskiem służb prawnych Kancelarii Sejmu. 

środowiska przyrodniczego, ekonomiczne – niższe wynagrodzenia, społeczne – 

bezrobotni). W takim przypadku podmioty konkurujące na rynku uzyskują korzyści 

prywatne, natomiast koszty społeczne są przerzucane na podatników, ekosystemy, 

przyszłe pokolenia.  Podstawy długofalowej konkurencyjności tworzy internalizacja 

efektów zewnętrznych przez stosowne instrumenty polityczne czyli – inaczej 

stworzenie warunków brzegowych dla działania mechanizmów rynkowych, aby 

zbliżać do siebie optimum prywatne i optimum społeczne. Ważną sprawą jest także 

wybór pola konkurencji, biorąc pod uwagę warunki przyrodnicze produkcji 

rolniczej. Warunki te w Polsce są znacząco gorsze w porównaniu z krajami Europy 

Zachodniej oraz wieloma krajami innych regionów świata. Zatem, obok produktów 

o już uznanej renomie,  trzeba orientować się na produkty bardziej pracochłonne, 

charakterystyczne dla lokalnych warunków przyrodniczych (regionalne, lokalne, 

tradycyjne – niszowe). Podobnie, jak w odniesieniu do konkurencyjności, refleksji 

wymaga pojęcie produktywności, która jest ważnym czynnikiem konkurencyjności. 

W szczególności rozstrzygnięcia wymagają  relacje między produktywnością 

(wydajnością) pracy, ziemi, kapitału i łącznie wszystkich czynników produkcji. 

Innowacje stają się coraz ważniejszym czynnikiem rozwoju. Kreacja 

i upowszechnianie innowacji nie powinno przeto umykać uwadze polityki, ponieważ 

tej sfery nie można oddać wyłącznie rynkowi i podmiotom prywatnym. Osłabienie 

zaangażowania państw w sferze innowacji (badań i upowszechniania) uważa się za 

jedną z ważnych przyczyn osłabienia wzrostu w rolnictwie. Szczególna 

koncentracja uwagi instytucji politycznych powinna dotyczyć – zgodnie 

z priorytetem Strategii – badań i doradztwa w zakresie alternatywnych form 

rolnictwa i lokalnych systemów żywnościowych. Nauki rolnicze jeszcze nie dokonały 

przestawienia zwrotnic z badań nad modelem industrialnym systemu rolniczo-

żywnościowego na model zrównoważony, w tym na wzmacnianie systemów 

lokalnych i więzi bezpośrednich producentów i konsumentów. 

Temu ma służyć współpraca, która powinna wzmacniać siłę konkurencyjna na 

rynkach. Współpraca i konkurencja pozostają w symbiozie. Wsparcia wymagają 

systemy stojące w opozycji do wielkich korporacji, zwłaszcza handlowych. 

Rewitalizacji wymaga spółdzielczość okołorolnicza i handlowa, rozwijanie grup 

producenckich, usług rolniczych oraz agro-klastrów. 
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W odniesieniu do celu dotyczącego ochrony środowiska i adaptacji do zmian 

klimatu priorytety Strategii wymagają praktyk produkcji rolniczej przyjaznych dla 

środowiska, w tym dla bioróżnorodności. Sposoby rolnictwa precyzyjnego, 

integrowanego oraz ekologicznego zmniejszają presję produkcji rolniczej na 

środowisko przyrodnicze. Krytyczne znaczenie ma priorytet dotyczący 

kształtowania przestrzeni wiejskiej. Obecnie przestrzeń ta z rozproszoną zabudową 

pozostaje w dużym nieładzie – szpeci krajobraz wiejski, stanowi poważny hamulec 

dla przekształceń struktury agrarnej oraz generuje nadmierne koszty inwestycji 

i funkcjonowania infrastruktury technicznej i społecznej na terenach wiejskich. To 

wymaga zdecydowanych działań, aby nie niszczyć krajobrazu – wielkiego dobra 

publicznego o rosnącej wartości. 

 

7. Polityka spójności 

 Polityka spójności UE w okresie 2014-2020 będzie odgrywać jeszcze 

ważniejszą rolę w wspieraniu finansowym zrównoważonego rozwoju. Wskazuje na 

to projektowana Koperta finansowa na Politykę Spójności, Rozwój Obszarów 

Wiejskich i płatności bezpośrednie dla Polski14. Wydatkowanie środków z pięciu 

funduszy UE15 objęto wspólnymi zasadami, co tworzy tzw. Wspólne Ramy 

Strategiczne. Ważne ukierunkowanie stanowi to, aby cele funduszy objętych tymi 

ramami były osiągane w ramach zrównoważonego rozwoju. Temu ma służyć 

wdrożenie zasady partnerstwa (umowy partnerskie)16. 

 Przedmiotowe fundusze mają wspierać realizację 11 celów tematycznych 

(CT), z których większość może być odniesiona do rolnictwa. Dotyczy to zwłaszcza 

badań naukowych i innowacji (CT 1), podnoszenia konkurencyjności (CT 3), 

przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną (CT 4), dostosowania do zmian klimatu 

(CT 5), ochrony środowiska naturalnego (CT 6). Niektóre z celów tematycznych 

będą realizowane także w ramach PROW na lata 2014-2020, którego projekt 

                                                             
14 Wg szacunków MRiRW oraz MSZ koperta na lata 2014-2020 ma wynieść w latach 2007-2013 (mld 
euro, ceny 2011 r.): na politykę spójności  72,9 (69,0), na rozwój obszarów wiejskich 9,7 (13,7) a na 
płatności bezpośrednie 18,8 (13,3). Prezentacja W. Guba: Budżet ogólny UE i WPR na lata 2014-
2020 po szczycie Rady Europejskiej w dniu 7-8 lutego 2013 r. 
15

 Chodzi o Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz 
Spójności, Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejski 
Fundusz Morski i Rybacki. Zob. [KOM(2011) 615 wersja ostateczna; 2011/0276 (COD), Bruksela 
6.10.2011]. 
16

 Zob. dokument roboczy Zasada partnerstwa w procesie wdrażania funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych. Komisja Europejska. SWD(2012) 106 final, Bruksela 24.4.2012 r. 
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przyjmuje jako cele m.in. poprawę konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone 

zarządzanie zasobami natury i działania w dziedzinie klimatu17. Wskazują na to 

projektowane działania w ramach priorytetów PROW. W szczególności rzecz idzie 

o transfer wiedzy i doradztwo, modernizację gospodarstw rolnych 

i restrukturyzację małych gospodarstw rolnych, premie dla młodych rolników, 

tworzenie grup producentów i agro-klastrów, działania rolno-środowiskowo-

klimatyczne, rolnictwo ekologiczne, płatności dla obszarów ONW i obszarów Natura 

2000. 

 Przedłożone przez MRiRW oraz MRR materiały wskazują na wspieranie 

z Funduszu Spójności infrastruktury technicznej mającej znaczenie także dla 

rolnictwa, szkoleń i doradztwa, sfery badań naukowych w zakresie problematyki 

konkurencyjności i aspektu środowiskowego. W piśmie MRR  trafnie podkreśla się 

zamiar zintegrowanego podejścia na poziomie  regionalnym przez łączenie 

interwencji z różnych funduszy  tak, by efekt skumulowany był jak największy. Nie 

ma natomiast wyszczególnienia interwencji odnoszących się bezpośrednio do 

rolnictwa. Wskazane byłoby sporządzenie zestawu działań z wszystkich funduszy 

objętych Wspólnymi Ramami Strategicznymi w powiązaniu z najważniejszymi 

priorytetami SZRWRiR przy wykazaniu związku z osiąganiem celów strategicznych. 

 

8. Podsumowanie i wnioski 

 Podstawowe warunki rozwoju rolnictwa tworzy ogólny rozwój społeczno-

gospodarczy kraju. Na wykorzystanie możliwości tworzonych przez te warunki 

wpływają mechanizmy rynkowe oraz polityka państwa – przesądzając o kreacji 

i upowszechnianiu postępu (innowacji) oraz wykorzystaniu przyrodniczych 

i przemysłowych środków produkcji. 

 Polskie rolnictwo przechodzi przeobrażenia, którym nowe impulsy nadała 

transformacja ustrojowa oraz akcesja do Unii Europejskiej. Najważniejsze z tych 

przeobrażeń – długofalowych procesów – to: 

 Ubytek gruntów rolnych wykorzystywanych rolniczo. 

 Koncentracja ziemi (poprawa struktury agrarnej). 

 Zmiany demograficzne. 

 Specjalizacja gospodarstw rolnych. 

                                                             
17

 Zob. Projekt. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Wersja I, MRiRW, 26 lipca 2013 r. 
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 Zwiększanie skali produkcji: upraw roślin i stad zwierząt. 

 Intensyfikacja przemysłowa. 

Przebieg wymienionych procesów ma istotne znaczenie dla osiągania celów 

dotyczących rolnictwa – sformułowanych w SZRWRiR. Nie w każdym przypadku 

jest on jednoznacznie pozytywny. W konkretnych sytuacjach wpływ ten może 

sprzyjać osiąganiu jednego celu, lecz powstrzymywać osiąganie innego. Zależy to 

także od zaawansowania (etapu) i kształtu trajektorii przebiegu poszczególnych 

procesów18. Wskazuje to na potrzebę systemowego i holistycznego podejścia do 

sterowania przebiegiem wyróżnionych procesów, aby skutecznie i efektywnie 

(sprawnie) osiągać cele strategiczne. 

W zakresie wyróżnionych procesów pojawiają się pewne dylematy polityczne 

(publicznego wyboru), o charakterze strategicznym. Odnoszą się one m.in. do: 

granic koncentracji (ziemi, produkcji, upraw, stad) i specjalizacji gospodarstw, 

sposobu zwiększenia produktywności ziemi (intensyfikacja przemysłowa czy 

wykorzystanie osiągnięć agrobiologii), gospodarowania ziemią rolniczą, relacji 

między wydajnością ziemi i pracy, konkurencyjności oraz współpracy 

(spółdzielczość okołorolnicza, grupy producenckie, agro-klastry), przestawiania 

zwrotnic w badaniach naukowych i doradztwie rolniczym, zagospodarowania 

przestrzeni wiejskiej, relacji między systemami rolniczo-żywnościowymi: 

globalnymi, regionalnymi i lokalnymi. 

W toku dotychczasowych przeobrażeń w rolnictwie wykształciły się pewne 

typy społeczno-ekonomiczne gospodarstw rolnych, a mianowicie: 

 Typ A – gospodarstwa, w których przeważa produkcja na samo zaopatrzenia 

i rolnicze źródło utrzymania. 

 Typ B – gospodarstwa, w których przeważa produkcja na samo zaopatrzenie 

i nierolnicze źródło utrzymania. 

 Typ C – gospodarstwa, w których przeważa produkcja na rynek i rolnicze 

źródło utrzymania. 

 Typ D – gospodarstwa, w których przeważa produkcja na rynek i nierolnicze 

źródło utrzymania. 

                                                             
18 Z reguły procesy społeczno-gospodarcze przebiegają według krzywej wyznaczonej przez funkcję 
logistyczną lub wielomian trzeciego stopnia (krzywa rosnąco-malejąca). 
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Skuteczne osiąganie założonych celów strategicznych wymaga  zróżnicowania 

instrumentów polityki dla każdego z wymienionych typów gospodarstw rolnych. 

W szczególności gospodarstwa typu A wymagają wsparcia socjalnego, zwiększenie 

wydajności ziemi powinno szczególnie dotyczyć gospodarstw typu B i D oraz 

w miarę możliwości typu A. W odniesieniu do gospodarstw typu C instrumenty 

powinny być zorientowane przede wszystkim na zwiększanie konkurencyjności 

i dochodowości. 

Generalna konkluzja sprowadza się do potrzeby sporządzenia przejrzystego 

i kompleksowego zestawu działań (interwencji) wspieranych środkami z wszystkich 

funduszy objętych wspólnymi ramami strategicznymi w powiązaniu z celami 

i priorytetami SZRWRiR. Taka praca o charakterze międzyresortowym powinna być 

pilnie podjęta. 


