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Możliwości określenia definicji gospodarstwa rodzinnego 

 Dyskusja nad problematyką gospodarstw rodzinnych zdobywa w ostatnich latach 

coraz bardziej znaczące miejsce w literaturze światowej, w tym w opracowaniach OECD, 

FAO, USDA i innych renomowanych ośrodków i badaczy. Ważność problemu dostrzegło 

również ONZ ogłaszając bieżący, 2014 rok jako rok gospodarstw rodzinnych. Śladem tym 

podąża również Komisja Europejska i inne organy UE, czego dowodem jest 

zaimplementowanie szerszej niż w poprzednich latach palety instrumentarium skierowanej do 

gospodarstw rodzinnych.  

Zainteresowanie to wynika głównie z problemu występowania zjawiska ubóstwa 

przede wszystkim wśród ludności związanej z produkcją rolniczą niezależnie od kraju i 

kontynentu. W szczególności nasilonego w krajach rozwijających się, ale także mającego 

miejsce w znacznej skali w kilku nowych krajach członkowskich UE. W skali świata problem 

ten ma szczególnie silny wymiar na obszarach górskich, wpływając na skłonność 

mieszkańców do migracji, co wyraża się w depopulacji takich terenów. 

Rozwojowi rolnictwa, szczególnie w krajach rozwijających się jest przypisywana 

decydująca rola w ograniczaniu zasięgu tego zjawiska, w tym ograniczenia zjawisk głodu i 

niedożywienia. W UE oferowane instrumentarium wsparcia służące łagodzeniu skali 

występowania tego typu problemu ma szerszy zasięg i skupia się, także na tworzeniu 

warunków do dywersyfikowania dochodów poprzez tworzenie nowych i alternatywnych 

źródeł dochodów tak na bazie gospodarstw rolnych, jak i poza nimi.  

W rozważaniach tych gospodarstwa rodzinne z reguły są utożsamiane z 

gospodarstwami o małej powierzchni lub też o niewielkiej wielkości ekonomicznej. 

Gospodarstwa tego typu dominują w skali całego świata, w tym w szczególności we 

wspomnianych krajach rozwijających się, stanowiąc dla miejscowej ludności największe 

źródło dochodów i największy sektor oferujący pracę, zapewniając równocześnie dostęp do w 

żywności wiejskiej biedocie.  

W tej sytuacji jednym z największych wyzwań jakie jawi się w tej sprawie jest 

spowodowanie wzrostu produktywności i wielkości produkcji wytwarzanej w tych 

gospodarstwach, przyczyniając się do wzrostu uzyskiwanych dochodów i zwiększenia 



2 
 

poziomu bezpieczeństwa żywnościowego na poziomie krajów, jak i rodzin rolniczych. 

Ponadto może to stymulować całą gospodarkę, wnosząc w ten sposób wkład łagodzeniu 

ubóstwa. 

Już pobieżny przegląd literatury przedmiotu wskazuje, że precyzyjne zdefiniowanie 

kategorii gospodarstwa rodzinnego jest niezwykle trudne. W zasadzie nie występuje jedna, 

ściśle opisana i powszechnie zaaprobowana oraz uniwersalnie używana definicja 

gospodarstwa rodzinnego. Wynika to z trudności z ustaleniem przebiegu linii demarkacyjnej, 

do której gospodarstwo można jeszcze traktować jako rodzinne, a kiedy już nie. 

Do definiowania gospodarstw rodzinnych przyjmuje się różnorodne kryteria o 

charakterze ekonomicznym, społecznym, czy kulturowym. Wykorzystuje się także różne 

miary liczbowe, czy też opisowe.  

Istotną kwestią jest też określenie czemu ma służyć przyjęta definicja. Czy np. do 

kształtowania polityki rolnej, kreowania narzędzi polityki społecznej, czy też do celów 

analitycznych i badawczych?  

Generalnie w literaturze przedmiotu jako główne wyróżnik gospodarstwa rodzinnego 

przyjmuje się korzystanie z rodzinnych zasobów pracy, zarządzanie gospodarstwem przez 

członka rodziny, jak również wielkość posiadanego gospodarstwa lub też wielkość 

wytwarzanej produkcji rolnej. 

Jako niezwykle istotne traktuje się również relacje społeczne w rodzinie i w 

społeczności lokalnej, kontekst kulturowy i tradycje oraz zaangażowanie w życie 

społeczności lokalnych, jako funkcji podtrzymywania tkanki ludzkiej na obszarach wiejskich, 

często peryferyjnych i o trudnych naturalnych warunkach do pracy w rolnictwie. 

FAO (2012) podejmując próbę uniwersalnego zdefiniowania kategorii gospodarstwa 

rodzinnego, mając na względzie ogromne zróżnicowanie struktur rolnych w różnych 

częściach świata, jak i w różnych krajach, przyjęło do opisu trzy kluczowe cechy:  

 ograniczony dostęp do zasobów ziemi rolniczej i kapitału; 

 wykorzystywanie w procesach produkcyjnych głównie zasobów pracy członków 

rodziny, a w tym głowy gospodarstwa domowego, zarządzającej gospodarstwem 

rolnym; 

 pozyskiwanie większości dochodów z działalności rolniczej, leśnictwa, rybołówstwa 

lub akwakultury, które mogą być uzupełniane z pracy poza rolnictwem podejmowanej 

na bazie posiadanej substancji majątkowej lub poza gospodarstwem. 
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Nieco inne podejście proponują Gasson i Errington (1993) wyróżniając sześć 

kryteriów, które opisują kategorię gospodarstwa rodzinnego: 

 praca: zarówno członkowie rodziny, jak i zarządzający gospodarstwem biorą udział w 

pracach prowadzonych w gospodarstwie rolnym; 

 zarządzanie gospodarstwem: jedność własności gospodarstwa z zarządzaniem 

procesami produkcyjnymi w gospodarstwie; 

 miejsce zamieszkania: rodzina rolnicza mieszka na terenie gospodarstwa; 

 rodzina: zarządzający pozostaje w związku małżeńskim lub w więzach 

pokrewieństwa z innymi członkami rodziny; 

 generacja: własność i zarządzanie gospodarstwem są przekazywane z pokolenia na 

pokolenie; 

 inwestowanie: wszyscy członkowie rodziny wnoszą wkład kapitałowy w 

funkcjonowanie gospodarstwa. 

Bardziej uproszczone kryteria proponuje Djurfeldt (1996) charakteryzując gospodarstwo 

rodzinne jako nakładające się na siebie trzy jednostki funkcjonalne:  

 jednostkę produkcyjną, czyli gospodarstwo rolne; 

 jednostkę konsumpcji, czyli gospodarstwo domowe; 

 jednostkę pokrewieństwa, czyli rodzinę. 

Aby tak zdefiniowane gospodarstwo rodzinne było zdolne do reprodukcji, koniecznym 

jest bezpośrednie zaangażowanie zasobów pracy pozostających w gospodarstwie domowym 

w produkcji rolniczej, także w sferze zarządzania. Oznacza to, że jeśli w gospodarstwie nie 

jest wymagane zaangażowanie rodzinnych zasobów pracy w produkcji rolniczej, a wystarczy 

tylko funkcja zarządcza, to w takiej sytuacji gospodarstwo takie nie może być traktowane 

jako rodzinne. Jakkolwiek może być traktowana jako rodzinna firma zajmująca się produkcją 

rolniczą. 

 W USA zdecydowana większość spośród 2,2 mln gospodarstw rolnych
1
, licząca około 

87% zbiorowości jest zaliczana do grupy gospodarstw rodzinnych, jako że jest własnością 

rodzinną i jest zarządzana przez członków rodzin. Zgodnie z definicją wypracowaną przez 

USDA
2
 do gospodarstw rodzinnych zalicza następujące formy organizacyjne gospodarstw: 

 jednoosobowe, łączące funkcje właścicielskie z prowadzeniem gospodarstwa; 

                                                             
1 Farmy i rancza 
2 Odpowiednik polskiego MRiRW. 
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 korporacje rodzinne, 

 spółki rodzinne. 

Do grupy gospodarstw rodzinnych nie zalicza się: korporacji o szerszym niż rodzina 

składzie członków, spółdzielni oraz gospodarstw z najemnymi menadżerami [USDA 2007]. 

Dla celów spisu rolnego wyróżniono w USA w 2007 r. osiem typów gospodarstw 

rodzinnych, a te są podzielone na dwie grupy
3
. Pierwsza grupa to małe gospodarstwa rodzinne 

o rocznej sprzedaży do 250 tys. USD. W tej pierwszej grupie wyróżnia się pięć typów 

gospodarstw o różnych poziomach sprzedaży. Jak już wspomniano wszystkie są określane 

także mianem małych gospodarstw, co w tym przypadku jest tożsame z określeniem 

rodzinne. 

Ponadto wyróżnia się: 

 duże gospodarstwa rodzinne o sprzedaży 250-499,999 tys. USD; 

 bardzo duże o sprzedaży ponad 500 tys. USD; 

 inne formy nie spełniające kryteriów rodzinności. 

Należy podkreślić, że w USA wiele spośród największych przedsiębiorstw rolniczych 

to firmy właśnie o rodzinnym statusie. 

W jednym z badań prowadzonych w ostatnich latach przez FAO podjęto próbę 

identyfikacji funkcjonujących aktualnie różnych definicji gospodarstw rodzinnych. W 

wynikach badań zaprezentowane, że aktualnie można doliczyć się w świecie aż: 

 36 funkcjonujących definicji, 

 10 sformułowanych do celów badań naukowych, 

 10 sformułowanych przez rządy dla celów realizowanej polityki rolnej i w jej ramach 

programów wsparcia rolnictwa, 

 13 zidentyfikowano w różnych publikacjach i materiałach dystrybuowanych przez 

organizacje poza rządowe, 

 23 z nich funkcjonowały w krajach rozwijających się, 

 13 w krajach rozwiniętych. 

Wspomniane definicje posługiwały się od 1 do 6 kryteriów, przy czym najczęściej 

używanymi były: 

                                                             
3 Wyniki ostatniego spisu rolnego przeprowadzonego w USA mają być ogłoszone jeszcze w I kwartale 2014 

roku. 
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 zasoby pracy pozostające do dyspozycji rodziny, 

 zarządzanie gospodarstwem w rękach rodziny, 

 wielkość obszarowa gospodarstwa lub wielkość wytwarzanej produkcji [Garner E., 

Gender P., 2013}. 

FUNKCJE DROBNYCH GOSPODARSTW, KRYTERIA ICH DELIMITACJI 

W literaturze przedmiotu spotkać można podział gospodarstw według różnych 

kryteriów ich delimitacji i waloryzacji. Niejako wyjściowym etapem do prowadzenia 

różnorodnych ocen jest zdefiniowanie spektrum pełnionych przez nie funkcji. Są wśród nich 

raczej znane i oczywiste, ale także nowe, dotychczas niedostrzegane lub też niedoceniane 

społecznie. I tak, oprócz produkcji żywności i surowców dla przemysłu rolno-spożywczego, 

gospodarstwa rolne, zwłaszcza małe, pełnią funkcję: 

 bufora, przechowującego nadwyżki siły roboczej w relatywnie lepszych 

warunkach socjalnych niż w przypadku bezrobotnych w miastach, 

łagodzącego w ten sposób ewentualne występowanie zjawiska zagrożenia 

ubóstwem, 

 bazy do rozwijania rolniczej i pozarolniczej przedsiębiorczości, z 

wykorzystaniem endogennych zasobów, pozwalającej na 

dywersyfikowanie źródeł pozyskiwanych dochodów, 

 dostawcy dóbr publicznych, w szczególności w zakresie środowiska, 

tradycyjnych wartości kultury ludowej i dziedzictwa narodowego. 

Gospodarstwa rolne są obecnie w Polsce definiowane w sposób wysoce niejednolity, 

wydaje się doraźny i z założenia, raczej politycznego, adekwatny na potrzeby 

zainteresowanych nimi instytucji. Stąd też inna jest definicja gospodarstwa rolnego w 

kodeksie cywilnym, inaczej definiuje się gospodarstwo do celów podatkowych, na potrzeby 

objęcia wsparciem w ramach WPR, dla celów ustalenia składek i świadczeń emerytalno-

rentowych, dla potrzeb obliczania składek ubezpieczenia zdrowotnego dla NFZ czy też dla 

celów statystycznych (GUS).  

Potrzeba delimitacji gospodarstw wynika z powodu zachowania przejrzystości analiz 

statystycznych i opracowań naukowych, które powinny pełnić nie tylko funkcje poznawcze, 

ale także aplikacyjne. W ostatnich kilku miesiącach potrzebę delimitacji akcentują w 

szczególny sposób organizacje syndykalne rolników, chociażby z uwagi na finalizowanie 

reformy WPR czy prace trwające nad systemem opodatkowania gospodarstw rolnych. 
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Zapewne najprostszy i powszechnie stosowany oraz zrozumiały, nawet dla osób 

niemających jakiegokolwiek związku z rolnictwem, jest podział gospodarstw oparty na ich 

wielkości obszarowej. Wyróżnianie wielkości gospodarstw poprzez areał użytkowanej ziemi 

ma jednak wiele wad. Ziemia tworzy potencjał, który może być zastosowany w sposób 

wysoce zróżnicowany, zwłaszcza w przypadku relacji ziemi do pozostałych środków 

produkcji, w tym środków obrotowych. Stąd można by założyć, że areał ziemi jest adekwatną 

miarą wielkości gospodarstw typowo rolniczych, a więc prowadzących tzw. podstawową 

produkcję rolniczą. Nie jest natomiast adekwatny dla gospodarstw ogrodniczych, a zwłaszcza 

prowadzących produkcję pod osłonami. Podstawową wadą bezpośredniego pomiaru wielkości 

gospodarstw poprzez jego areał jest nieuwzględnienie podstawowej cechy tworzącej potencjał 

ziemi, jaką jest jej jakość i przydatność rolnicza, a także jej lokalizacja przyrodnicza.  

Inne sposoby pomiaru wielkości gospodarstw sprowadzały się do pomiaru poziomu i 

możliwości efektywnego zatrudnienia określonych zasobów siły roboczej, jaką dysponują 

rodziny rolnika. Wówczas na przykład 0,5 jednostek pracy (AWU) mogłoby być podstawą 

klasyfikowania gospodarstw do grupy bardzo małych, a w przedziale 0,5–1,0 AWU – do 

gospodarstw małych. 

RYSUNEK 

Nadal jednak w literaturze przedmiotu do najczęściej stosowanych kryteriów 

delimitacji drobnych gospodarstw można zaliczyć: 

 powierzchnię użytków rolnych wyrażaną w hektarach, przy czym w praktyce istnieje 

konsensus, że są to gospodarstwa o areale mniejszym niż 5 ha [Semi-subsistence… 

2010], z wyłączeniem gospodarstw zaliczanych do działów specjalnych i tzw. bez 

ziemi, prowadzących wysoko skoncentrowaną produkcję zwierzęcą, 

 wielkość ekonomiczną określaną w krajach UE do 2009 roku w ESU4, natomiast 

począwszy od 2010 r. w SO5, 

 udział wielkości sprzedaży produktów rolnych na rynku w wartości wytworzonej 

produkcji rolniczej. 

Należy przy tym zauważyć, że ta trzecia kategoria, ze względu na trudności w 

precyzyjnym określeniu, jest stosowana raczej w badaniach naukowych niż jako narzędzie 

polityki rolnej. 

                                                             
4EUROSTAT w badaniach dotyczących struktur obszarowych gospodarstw w poszczególnych krajach 

członkowskich jako gospodarstwa produkujące wyłącznie na własne potrzeby definiował te o wielkości 

ekonomicznej do 1 ESU, a jako niskotowarowe – osiągające wielkość ekonomiczną do 8 ESU.  
5 W nowej klasyfikacji FADN podstawową jednostką jest standardowa produkcja (standard output – SO), 

wynosząca 2000 euro. Nowa klasyfikacja obejmuje 14 kategorii wielkości ekonomicznej gospodarstw. 
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Z kolei w ramach FADN do grupy gospodarstw towarowych kwalifikujących się do 

próby objętej badaniami zalicza się te, które w uwarunkowaniach danego kraju przekraczają 

bardzo zróżnicowany, progowy poziom wielkości ekonomicznej. Waha się on od 2000 euro w 

Bułgarii do 25000 euro w Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii. W uproszczeniu można 

stwierdzić, że w realiach każdego z krajów członkowskich gospodarstwa o mniejszej 

wielkości ekonomicznej utożsamiane są z gospodarstwami drobnymi czy niskotowarowymi 

(tabela 1).  

Tabela 1. Minimalne górne progi kwalifikujące gospodarstwa do grupy gospodarstw 

nietowarowych – drobnych w badaniach prowadzonych w ramach FADN w wybranych 

krajach UE [w Euro] 
Państwo Wielkości progowe 

Bułgaria 2 000 

Grecja 4 000 

Hiszpania 4 000 

Polska  4 000 

Włochy 4 000 

Czechy 8 000 

Dania 15 000 

Słowacja  15 000 

Niemcy 25 000 

Francja 25 000 

Wielka Brytania 25 000 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Commission Regulation (EC) No 1291/2009 of 18 December 2008 

concerning the selection of returning holdings for the purpose of determining incomes of agricultural holdings. 

 

Na podstawie powyższych danych można sformułować uogólnienia, że im wyższy 

poziom rozwoju gospodarczego, w tym rolnictwa, tym większą wartość przyjmuje wielkość 

progowa, powyżej której gospodarstwa zaliczane są do pola obserwacji FADN i uznawane są 

za towarowe, a więc znajdują się w obszarze zainteresowań polityki rolnej. 

Istotne dla dalej prowadzonych dla Polski rozważań wydaje się zaprezentowanie 

przykładowych danych obrazujących, jaką minimalną powierzchnią upraw czy obsadą 

zwierząt hodowlanych powinno charakteryzować się gospodarstwo, aby mogło znaleźć się w 

polu obserwacji FADN w Polsce – a więc w sferze zainteresowań polityki rolnej. Wielkości te 

przedstawiono w ujęciu czterech regionów ustanowionych według wspólnotowej typologii 

gospodarstw rolnych (tabela 2).  

Analiza wielkości progowych dla poszczególnych upraw i zwierząt, według nowej 

klasyfikacji FADN, pozwalających zaliczać te gospodarstwa do grupy towarowych, 

umożliwia przyjęcie założenia, że w skali kraju do grupy gospodarstw drobnych 

niskotowarowych można zaliczyć te, które uprawiają poniżej: 10,5 ha pszenicy i orkiszu, 8,5 

ha rzepaku i rzepiku, 2,5 buraków cukrowych, 2,7 ha roślin sadowniczych, 4,7 ha warzyw i 
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owoców, lub posiadają mniej niż 4 sztuki krów mlecznych i 16 tuczników. Wielkości te są 

zróżnicowane w poszczególnych regionach Polski wyodrębnionych na potrzeby analiz 

FADN. 

Tabela 2. Przykłady powierzchni wybranych upraw i liczby zwierząt hodowlanych 

uprawniających do zaliczania gospodarstw do grupy towarowych w badaniach w 

ramach FADN* 

 

* w tabeli przedstawiono wielkości progowe w dwóch ujęciach: stosowanym do końca 2009 roku ESU oraz 

wprowadzonym począwszy od 2010 roku SO (standard output – standardowa produkcja) wyrażonych w EUR. 
Źródło: FADN i polski FADN, opracowali L. Goraj i E. Olewnik, IERiGŻ, Warszawa 2011. 

 

Gospodarstwa rolnicze można kwalifikować także według kryterium sposobu 

wykorzystania posiadanej ziemi oraz kierunków rozdysponowania wytwarzanej produkcji. 

Stosując wymienione kryteria, wyróżnić można cztery grupy gospodarstw rolniczych: 

 towarowe, produkujące głównie na rynek, 

 niskotowarowe, lokujące niewielką część produkcji rolniczej na rynku, 

 samozaopatrzeniowe, które praktycznie nie mają żadnych związków z rynkiem (po 

stronie podaży) i całą wytworzoną produkcję przeznaczają na konsumpcję w gospodarstwie 

domowym, 

 rezydualne, pełniące funkcje wypoczynkowo-rekreacyjną, w których w zasadzie nie 

prowadzi się produkcji rolniczej, ewentualnie użytkujące ogródki przydomowe. 

Spośród czterech wymienionych grup gospodarstw w głównym kręgu zainteresowania 

niniejszego opracowania znajdują się gospodarstwa niskotowarowe i samozaopatrzeniowe. 

Zajmują się one produkcją rolniczą, posiadają znaczne zasoby niewykorzystanej siły 
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roboczej, której zasoby mogłyby być wykorzystywane na bazie endogennych zasobów 

umiejscowionych w tych gospodarstwach. 

SKALA ZJAWISKA WYSTĘPOWANIA DROBNYCH GOSPODARSTW W UE 

Istnienie drobnych gospodarstw rolnych jest zjawiskiem powszechnym, występującym 

praktycznie we wszystkich krajach świata. Różna jest natomiast jego skala, uzależniona 

przede wszystkim od poziomu rozwoju gospodarczego danego kraju. W przypadku krajów 

Unii Europejskiej daje się zaobserwować prawidłowość, że skala ta jest mniejsza w krajach, 

w których procesy industralizacji i rozwoju usług dokonały się w pierwszych latach po II 

wojnie światowej, natomiast większe – w krajach Europy Wschodniej, w tym i w Polsce. 

Zjawisko to jest niezwykle istotne, gdyż jest przyczyną wielu narastających problemów 

społecznych i ekonomicznych dotykających rodziny rolnicze. Dotyczy ono m.in. 

niewydolności produkcyjnej i rynkowej (stąd dochodowej), a tym samym niskiego poziomu 

życia, nieefektywnego wykorzystania istniejących zasobów pracy, a co z tego wynika – 

konieczności poszukiwania dodatkowych źródeł dochodów.  

Porównując średnią wielkość gospodarstw w „starej UE-15” i w „nowych krajach 

członkowskich UE-12”, można zaobserwować, że w tych pierwszych jest ona prawie 3,5 razy 

większa niż w tych drugich. Już ten parametr wskazuje, że wyznaczenie jednolitego progu 

powierzchniowego dla całej UE jest w praktyce niemożliwe (rysunek 1). 

Rysunek 1. Średni obszar gospodarstwa [w ha] w krajach UE (27-15-12) 

 

Źródło: Farm Structure Survey, Eurostat, Brussels 2010. 

Jeśli w tym samym układzie porówna się średnią wielkość ekonomiczną gospodarstw 

wyrażaną wartością standardowej produkcji na gospodarstwo
6
, to okazuje się, że w „starej 

piętnastce” jest ona większa już ponad 7 razy niż w „nowej dwunastce”. Tak silne 

zróżnicowanie wielkości ekonomicznej gospodarstw w jeszcze większym stopniu wskazuje 

na trudności z ustanowieniem wspólnego progu dla całej UE (rysunek 2). 

Rysunek 2. Średnia wielkość ekonomiczna gospodarstwa [w Euro/gospodarstwo] 

                                                             
6 Wyrażaną w euro (SO – standard output). 
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Źródło: Farm Structure Survey, Eurostat, Brussels 2010. 

W tym samym czasie średni poziom zatrudnienia wyrażany w AWU
7
 na gospodarstwo 

wykazywał niewielkie zróżnicowanie i wynosił 0,8 w całej UE, 0,9 „w piętnastce” i 0,7 „w 

dwunastce”. Znacznie lepsza relacja zasobów siły roboczej w stosunku do pozostałych 

czynników wytwórczych determinowała osiąganie znacznie wyższej  produktywności ziemi 

oraz wydajności pracy w „starej piętnastce”.  

Przyjmując wielkość obszarową nie większą niż 5 ha jako kryterium delimitacji 

gospodarstw do grupy drobnych, w tabeli 3 zaprezentowano ich udział w strukturze 

gospodarstw w zakresie wybranych zasobów i w wielkości wytwarzanej produkcji 

standardowej w przekroju krajów „starej piętnastki”, „nowej dwunastki” oraz na tle całej UE. 

Tabela 3. Udział drobnych gospodarstw ≤ 5ha w wybranych zasobach oraz w 

wytwarzanej SO [w %] w krajach Unii Europejskiej (27-15-12) 
Udział w: EU - 27- EU - 15 EU – 12 

Ogólnej liczbie gospodarstw 69 53 81 

Posiadaniu użytków rolnych 7 4 15 

Pogłowiu zwierząt gospodarskich 18 15 33 

Zatrudnieniu 44 31 57 

Wytwarzanym SO 18 16 28 

Źródło: Farm Structure Survey, Eurostat, Brussels 2010. 

Tak zdefiniowanych drobnych gospodarstw jest aż 8,3 mln, co stanowi 69% ogólnej 

liczby gospodarstw funkcjonujących w UE. Absorbują one blisko połowę istniejących 

zasobów pracy. Gospodarstwa te dysponują relatywnie małymi zasobami użytków rolnych, 

jednakże wytwarzana przez nie standardowa produkcja (SO) jest relatywnie wysoka. 

Jeśli zaś za kryterium delimitacji przyjmie się wielkość ekonomiczną gospodarstw, 

wyrażoną standardową produkcją (SO), o wartości granicznej 4 tys. euro, to okazuje się, że w 

UE funkcjonuje 7,2 mln takich gospodarstw, stanowiących 60% ich ogółu. Przy czym w 

„starej piętnastce” stanowią one 38%, a w „nowej dwunastce” – 78%. Jednocześnie w całej 

UE wytwarzają one tylko 3% standardowej produkcji, podczas gdy w krajach „piętnastki” –

zaledwie 1,3%, a w „dwunastce” – stosunkowo dużo, bo 13,0%. 

                                                             
7 Roczna jednostka pracy (Annual Work Unit – AWU) – praca wykonywana przez jedną pełnozatrudnioną osobę 

w ciągu całego roku. 
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Porównanie wyżej przedstawionych wielkości wykazuje, z jak wielce zróżnicowanym 

rolnictwem można się spotkać w UE, charakteryzującym się znacznie silniejszym 

rozdrobnieniem obszarowym w „krajach dwunastki”, zarówno pod względem wielkości 

obszarowej, jak i wielkości ekonomicznej, co przedstawiono na rysunkach 3 i 4. 

Rysunek 3. Rozkład gospodarstw w przekroju grup obszarowych [w ha] w krajach Unii 

Europejskiej (27-15-12) 

 

Źródło: Farm Structure Survey, Eurostat, Brussels 2010. 

Rysunek 4. Rozkład gospodarstw według wielkości ekonomicznej [w SO]w krajach Unii 

Europejskiej (27-15-12). 

 

Źródło: Farm Structure Survey, Eurostat, Brussels 2010. 

Zróżnicowanie przestrzenne występowania drobnych gospodarstw w poszczególnych 

regionach i krajach UE zilustrowano na dwóch mapkach (rysunki 5 i 6). Skalę występowania 

zjawiska zaprezentowano zarówno od strony udziału gospodarstw do 5 ha, jak i gospodarstw 

o produkcji standardowej do 4 tys. euro w ogólnej liczbie gospodarstw w poszczególnych 

krajach UE. W obu przypadkach problem ten dotyczy przede wszystkim nowych krajów 

członkowskich, przy czym zdecydowanie wyróżniają się pod tym względem Rumunia, 

Bułgaria oraz Węgry, w których gospodarstwa o powierzchni do 5 ha stanowią ponad 80% 
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ogólnej liczby gospodarstw. Podobny wskaźnik charakteryzuje te kraje, jeśli analizuje się 

udział gospodarstw o produkcji standardowej (SO) do 4 tys. euro w ogólnej liczbie 

gospodarstw. Ze względu na liczbę gospodarstw problem ten dotyczy w dużej mierze Polski, 

jak również Włoch, Grecji, Portugalii, Hiszpanii oraz krajów bałtyckich.  

Mapka 1. Udział użytków gospodarstw rolnych do 5 ha w ogólnej liczbie 

gospodarstw na poziomie NUTS 2 w krajach UE [w %] 

 

 

Źródło: Farm Structure Survey, Eurostat, Brussels 2010. 
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Mapka 2. Udział gospodarstw o produkcji standardowej (SO) do 4 tys. Euro w ogólnej 

liczbie gospodarstw na poziomie NUTS 2 w krajach UE [w %] 

 

 

Źródło: Farm Structure Survey, Eurostat, Brussels 2010. 

Gospodarstwa drobne wyróżnia wiele cech, które nie stwarzają dobrych perspektyw dla ich 

długotrwałej egzystencji, a zwłaszcza rozwoju. Problemem jest też to, że gospodarstwa o 

powierzchni do 5 ha prowadzone są przez rolników o najgorszej strukturze wiekowej. W 

grupie tej około 35% rolników ma 65 i więcej lat, a blisko 25% znajduje się w grupie 

wiekowej 55–64 lata. Młodych rolników w wieku do 35 lat jest w tej grupie najmniej, bo 

zaledwie 7%  

Z kolei analiza stopnia przygotowania zawodowego rolników wskazuje na to, że w 

gospodarstwach o relatywnie małej sile ekonomicznej (do 4 tys. euro) około 80% rolników 

posiada wyłącznie praktyczne doświadczenie zawodowe. Odsetek rolników o takim 

przygotowaniu do wykonywania zawodu systematycznie spada w gospodarstwach o coraz 

większej wielkości ekonomicznej, by w grupie gospodarstw o największej wielkości 

ekonomicznej osiągnąć około 20%. Na drugim biegunie lokują się rolnicy o pełnym 

przygotowaniu zawodowym, posiadający wyższe studia. Rolników takich jest ogółem 

zaledwie kilka procent, ale w gospodarstwach o największej wielkości ekonomicznej 

stanowią oni ponad 30% (rysunek 7). 
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Rysunek 7. Przygotowanie zawodowe rolników według wielkości ekonomicznej 

gospodarstw w UE 

 

___________ tylko praktyczne doświadczenie zawodowe 

___________ podstawowe przygotowanie zawodowe 
___________ pełne przygotowanie zawodowe 
Źródło: Farm Structure Survey, Eurostat, Brussels 2010. 

 Porównanie struktury ekologicznych gospodarstw ze strukturą ogółu gospodarstw 

funkcjonujących w UE pozwala stwierdzić, że znacznie się one różnią pod względem udziału 

grup obszarowych do 5 ha. Wśród gospodarstw ekologicznych jest ich nieco ponad 20%, 

podczas gdy w całej zbiorowości stanowią blisko 69%. Dane te świadczą o ich relatywnie 

mniejszym zaangażowaniu w prowadzenie produkcji ekologicznej w stosunku do większych 

obszarowo gospodarstw. Ma to także wpływ na areał ziemi użytkowanej ekologicznie, co 

potwierdza średnia powierzchnia gospodarstwa ekologicznego, wynosząca w 2010 roku w UE 

33,6 ha, podczas gdy średnie konwencjonalne gospodarstwo liczyło około 24,0 ha. 

Rysunek 6. Struktura gospodarstw ekologicznych na tle struktury ogółu gospodarstw w 

UE 

 

 wszystkie gospodarstwa            gospodarstwa ekologiczne certyfikowane i w fazie przestawiania 

Źródło: jak do rysunku 1. 

Reasumując, można stwierdzić, że problem występowania drobnych gospodarstw jest 

w UE zjawiskiem powszechnym, ze szczególną intensywnością występującym w nowych 
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krajach członkowskich, ale także w krajach południowej Europy. Gospodarstwa te są w 

zdecydowanej większości prowadzone przez zaawansowanych wiekowo rolników, 

posiadających głównie praktyczne przygotowanie do zawodu rolnika. Wbrew obiegowym 

opiniom drobne gospodarstwa nie są zorientowane w większej skali niż gospodarstwa 

duże na produkcję ekologiczną i zapewne do takiej produkcji nie są predestynowane.  

Już tylko tych kilka wybranych czynników wskazuje, że jest to problem trudny do 

rozwiązania. 

PODSUMOWANIE 

Drobne gospodarstwa wpisują się w światową, europejską i polską rzeczywistość 

gospodarczą i strukturę agrarną, a po latach zapomnienia znajdują znaczące miejsce w 

polityce rolnej. Wskazuje na to obecna reforma WPR na lata 2014–2020, poświęcająca wiele 

miejsca drobnym gospodarstwom, doceniając ich wagę w dostarczaniu dóbr publicznych i 

podtrzymywaniu bioróżnorodności, zaproponowała dość szeroką paletę instrumentów 

wsparcia. Z jednej strony zachęcaa rolników do podejmowania wysiłków na rzecz rozwijania 

gospodarstwa rolnego w kierunku podtrzymywania jego żywotności, z drugiej zaś oferuje 

możliwość wyboru pozarolniczej ścieżki rozwoju. W tym kontekście rysują się przynajmniej 

trzy opcje możliwej do realizacji polityki państwa wobec tych gospodarstw, koncentrujące się 

na:  

 zachęcaniu do wychodzenia z rolnictwa poprzez przekwalifikowanie zawodowe bądź 

też, w przypadku rolników w wieku przedemerytalnym, stosowaniu instrumentów 

skłaniających do jednoczesnego zakończenia rolniczej aktywności zawodowej, 

 tworzeniu warunków do rozwoju różnego rodzaju przedsiębiorczości, sprzyjającej 

dywersyfikacji źródeł pozyskiwanych dochodów, a tym samym stwarzających możliwość 

zwiększania wielkości uzyskiwanych dochodów, 

 oferowaniu instrumentarium skłaniającego do podejmowania decyzji o inwestowaniu i 

rozwijaniu gospodarstwa, co w głównej mierze powinno być ukierunkowane na młodsze 

pokolenie rolników prowadzących gospodarstwa rolnicze, najlepiej tych zaliczanych do 

kategorii „młody rolnik”. 

Wachlarz oferowanego instrumentarium wsparcia powinien być adresowany odrębnie 

do każdej z wyżej wymienionych grup potencjalnych beneficjentów. W każdym z 

rozpatrywanych przypadków procesy przygotowania, jak również wdrażania każdej z 

projektowanych ścieżek rozwoju drobnych gospodarstw powinny być realizowane z 

aktywnym wsparciem instytucji doradztwa rolniczego. W ten sposób rolnicy prowadzący 
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drobne obszarowo gospodarstwa czy też o niewielkiej sile ekonomicznej będą mogli włączać 

się w szeroko rozumiane działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w wymiarze 

ekonomicznym, społecznym i środowiskowym. Dobre ukierunkowanie instrumentarium 

oferowanego w ramach WPR jednak w dużym stopniu zależeć będzie od decyzji na poziomie 

krajów członkowskich w aktualnie trwającym procesie podejmowania decyzji co do kształtu 

programów wsparcia w ramach obu filarów WPR. Zadaniem ich jest określenie grup 

docelowych wsparcia, z uwzględnieniem priorytetów interwencji zawartych zarówno w 

pakiecie rozporządzeń bazowych reformujących WPR, jak i w Strategii Europa 2020.  
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