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I. Gospodarstwo rodzinne w prawie polskim

Ukształtowane przez przepisy prawa pierwotnego i wtórnego zasady wspólnej polityki rol-
nej Unii Europejskiej niezmiennie zakładają, że mechanizmy interwencyjne oraz wspierające 
skierowane są na rzecz działalności prowadzonej w ramach gospodarstw rodzinnych, uzna-
wanych za podstawowe i najważniejsze jednostki wytwórcze w rolnictwie. Przepisy euro-
pejskie nie definiują samego pojęcia, ale orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości wskazało 
na przesłanki uznania określonych jednostek produkcyjnych za gospodarstwa rodzinne1. Pań-
stwa członkowskie konstruując normatywne definicje w ramach prawa krajowego, powinny 
uwzględniać tak ustaloną linię orzecznictwa. 

W przepisach prawa polskiego pojęcie gospodarstwa rodzinnego pojawiło się w art. 20 
Konstytucji RP, który uznał te jednostki gospodarcze za podstawę ustroju rolnego w Polsce. 
Przepis Konstytucji ani nie definiował, ani nie wskazywał kryteriów pozwalających na wyróż-
nienie spośród wszystkich gospodarstw rolnych gospodarstw rodzinnych. Wątpliwości stąd 
wynikające były obszernie sygnalizowane w piśmiennictwie, a także były przedmiotem roz-
strzygnięć Trybunału Konstytucyjnego oraz Sądu Najwyższego2. Z uwagi na dziś już histo-
ryczne znaczenie ówczesnej dyskusji, przytoczenie całości argumentacji nie jest konieczne3. 
Należy natomiast przypomnieć o powstałych wówczas konkluzjach, w myśl których art. 20 
Konstytucji RP nie może być traktowany jako deklaracja polityczna, ale tworzy normę pro-
gramową – optymalizacyjną, wyznaczającą ramy ochronne jej realizacji. Normy programowe 
skierowane do organów władzy publicznej określają cele i granice ich działalności. W konse-
kwencji w granicach ochrony konstytucyjnej mieści się zakaz podejmowania wszelkich dzia-
łań, a zwłaszcza wprowadzania w regulacjach zwykłych postanowień zmierzających do ogra-
niczenia lub osłabienia ustrojowego znaczenia gospodarstw rodzinnych. Regulacje takie mogą 
zostać uznane za sprzeczne z Konstytucją.

Kryteria wyróżnienia gospodarstw rodzinnych, stanowiące realizację normy programowej 
art. 20 Konstytucji RP, zawarte zostały w art. 5 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowa-
niu ustroju rolnego4, który zdefiniował pojęcie gospodarstwa rodzinnego zarówno dla potrzeb 
prawa krajowego, jak i mechanizmów wspólnej polityki rolnej. Przyjęta definicja budziła i na-

1  Zob. m.in.: orzeczenia ETS: 312/85 (1986), ECR 4039, 185/73 (1974) ECR 607, 07/80 (1981) ECR 1469, 
2  Szczególne znaczenie dla toczącej się dyskusji doktrynalnej miały orzeczenia: TK z 31 stycznia 2001 r. P 4/99; 

z dnia 5 września 2007 r. P 21/06 oraz SN z 2 czerwca 2000 II CKN 1076/98.
3  Zagadnienia znaczenia postanowień art. 20 w zw. z art. 23 Konstytucji oraz przegląd stanowisk doktryny oraz 

orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i sądów powszechnych w tym zakresie zaprezentowany zostały w mono-
grafii B. Jeżyńskiej: Producent rolny jako przedsiębiorca, Lublin 2008, s.66-69, 146 – 158. 

4  Tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 803. Ustawa weszła w życie z dniem 16 lipca 2003 r. i była szeroko 
komentowana w piśmiennictwie przedmiotu. Zob. m.in. S. Prutis: Kształtowanie ustroju rolnego – potrzeba nowej 
regulacji ustawowej, „Studia Iuridica Agraria” Tom V, Białystok 2005, s. 168 i nast. oraz powołana tam literatura.
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dal budzi poważne zastrzeżenia interpretacyjne oraz wykazuje istotne mankamenty legislacyj-
ne. Najdalej idące wynikają ze sposobu zdefiniowania pojęcia oraz przyjętych w ustawie kry-
teriów wyróżnienia gospodarstwa rodzinnego. Na gruncie przepisów ustawy o kształtowaniu 
ustroju rolnego wyraźnie widoczne jest personalne, funkcjonalne i gospodarcze powiązanie 
między rolnikiem indywidualnym a rodzinnym gospodarstwem rolnym, w którym prowadzo-
na jest działalność rolnicza. W takim ujęciu zakres definicji ustawowej rolnika indywidualne-
go wpływa bezpośrednio na definicję gospodarstwa rodzinnego i odwrotnie. Nie ma, przeto 
możliwości zinterpretowania każdego z tych pojęć samodzielnie, w oderwaniu od brzmienia 
pozostałego5. Tak dokonane powiązanie skutkuje też tym, że zarówno pojęcie rolnika indywi-
dualnego, jak i gospodarstwa rodzinnego samodzielnie nie ma znaczenia oraz nie ma możliwo-
ści skonstruowania względem nich odrębnych przesłanek podmiotowych i przedmiotowych. 

Problemy interpretacyjne widoczne były również w praktyce wdrażania mechanizmów 
wspólnej polityki rolnej zwłaszcza, co do kryteriów uznania osoby fizycznej za rolnika indy-
widualnego. I tak, wymóg osobistej pracy w gospodarstwie rozumiany był w przepisach eu-
ropejskich zdecydowanie szerzej niż tylko podejmowanie decyzji gospodarczych i nakazywał 
prowadzenie działalności na własny koszt i ryzyko. Wymagania kwalifikacyjne w świetle prawa 
europejskiego polegały na ukończeniu specjalistycznych studiów (na różnym poziomie), kursów 
czy wieloletniej, udokumentowanej praktyki. Odmiennie też, w obu porządkach prawnych, ro-
zumiany był stały pobyt w gospodarstwie. Reguły wspólnej polityki rolnej zakładały stały pobyt 
w gospodarstwie rodzinnym jako konsekwencję koncentracji życia rodzinnego i zawodowego 
oraz prowadzonych działalności w gospodarstwie rodzinnym, abstrahując od przyjętego w pol-
skiej ustawie faktu zameldowania na terenie nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa. 

Wskazane różnice formalnoprawne mają charakter przykładowy i nie wyczerpują innych 
ujawniających się wątpliwości i przeszkód w uzyskaniu środków wsparcia z funduszy eu-
ropejskich. Mimo dokonanej nowelizacji ustawy, która nieco dostosowała siatkę pojęciową 
prawa krajowego do europejskich wymagań, problemy interpretacyjne pozostały i należy się 
spodziewać, że w najbliższym czasie mogą ulec zaostrzeniu. Najnowsze założenia wspólnej 
polityki rolnej nakładają bowiem na gospodarstwa rodzinne dalsze wymagania, zaś od prowa-
dzących tę formę działalności gospodarczej oczekiwana jest realizacja funkcji znacznie wy-
kraczających poza obowiązki produkcji żywności. 

II. zrównoważony rozwój rolnictwa 

W ujęciu historycznym rolnictwo od zarania dziejów stanowiło działalność determinującą 
warunki przetrwania i rozwoju społeczności ludzkich. Jako podstawowa forma aktywności 
człowieka, przechodziło gruntowne zmiany organizacji i funkcjonowania. Ostatnie fazy tych 
przemian wiążą się z industrializacją rolnictwa i modernizacją powodowaną przez postęp bio-

5  Ocena poszczególnych przesłanek uznania rolnej jednostki produkcyjnej za gospodarstwo rodzinne doczekały 
się już wnikliwych i obszernych opracowań. Szczególne znacznie mają opracowania A. Lichorowicza: Regulacja 
obrotu gruntami rolnymi według ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego na tle ustawodawstwa 
agrarnego Europy Zachodniej, „Studia Iuridica Agraria” Tom IV, Białystok 2005, s. 9–30; K.Stefańska: Gospo-
darstwo rodzinne jako element ustroju rolnego, „Studia Iuridica Agraria” Tom III, Białystok 2004, s. 171 i nast.; 
T. Kurowska: Gospodarstwo rodzinne w świetle art. 23 Konstytucji RP /w:/ Własność i jej ograniczenia w prawie 
polskim. Materiały konferencyjne, pod red. K. Skotnickiego, K. Winiarskiego, Częstochowa 2004, s. 45-59; tejże: 
Gospodarstwo rodzinne czy gospodarstwo rozwojowe. Dylematy wyboru /w:/ Polskie prawo rolne u progu Unii 
Europejskiej, pod red. S. Prutisa, Białystok 1998, s. 109-118; P. Czechowski: Opinia indywidualna członka Rady 
Legislacyjnej do projektu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, „Prze-
gląd Legislacyjny” 2003, nr 2, pkt II.3.
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logiczny, technologiczny oraz funkcjonalny. Uprzemysłowienie doprowadziło do zwiększenia 
popytu na produkty rolne oraz ukształtowało nowe relacje z innymi dziedzinami gospodar-
ki, tworząc zaopatrzeniowe, handlowe, transportowe i przetwórcze sektory agrobiznesu, zaś 
samo rolnictwo stało się działalnością komercyjną. Proces uprzemysłowienia i modernizacji 
stanowił przez szereg lat podstawę rozwoju rolnictwa, zwłaszcza w Europie. W konsekwencji 
wieloletniej, nie do końca kontrolowanej intensyfikacji działalności rolniczej, możliwości pro-
dukcyjne wielokrotnie przekroczyły potrzeby konsumentów, wypaczyły reguły rynkowe przez 
nadmierne nakłady i koszty produkcji, spowodowały rabunkową eksploatację środowiska oraz 
wywołały dysproporcje społeczne. Konieczne okazały się daleko idące zmiany, tak w samej 
organizacji produkcji rolnej, jak i funkcji przypisywanych rolnictwu. 

Współczesne założenia rozwoju rolnictwa oparte zostały na koncepcji zrównoważonego 
i trwałego rozwoju oraz wielofunkcyjnego rolnictwa. Pierwszą próbę zdefiniowania zrówno-
ważonego rozwoju podjęła Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa ONZ (FAO), która w roku 
1987 określiła zrównoważy rozwój rolnictwa, jako takie wykorzystanie i konserwację zasobów 
naturalnych oraz zorientowanie technologii i instytucji, aby osiągnąć i utrzymać zaspokajanie 
ludzkich potrzeb obecnego i przyszłych pokoleń. Taki rodzaj rozwoju w rolnictwie, leśnictwie 
i rybołówstwie, konserwując glebę, zasoby wodne, rośliny oraz genetyczne zasoby zwierząt, 
nie degraduje środowiska, wykorzystuje odpowiednie technologie, jest żywotny ekonomicznie 
i akceptowany społecznie6. Światowa Komisja ds. Środowiska Naturalnego i Rozwoju w roku 
1996 uznała, że sednem koncepcji trwałego i zrównoważonego rozwoju jest taki rozwój, który 
zaspokaja potrzeby obecnego pokolenia, nie ograniczając możliwości zaspokajania potrzeb 
przyszłych pokoleń. Zasada ta wymaga przestrzegania równowagi w trzech podstawowych 
sferach, to jest ekonomicznej, środowiskowej i społecznej. Dalsza konkretyzacja koncepcji 
zrównoważonego oraz wielofunkcyjnego rozwoju rolnictwa pojawiła się w piśmiennictwie 
ekonomicznym7. Mimo pojawiających się pewnych różnic, co od zakresu omawianego poję-
cia, dość powszechnie przyjmuje się, że rolnictwo zrównoważone jest nowoczesną koncepcją 
takiego programowania rozwoju, która kojarzy cele produkcyjne z wymaganiami środowi-
skowymi 8. Zrównoważony rozwój skierowany jest na harmonizowanie celów społecznych, 
ekonomicznych i ekologicznych, prowadzących do wzrostu jakości życia w teraźniejszości, 
z zachowaniem możliwości zaspokajania potrzeb ludzkich w przyszłości9.

Postuluje się także dalsze poszerzenie koncepcji rozwoju zrównoważonego i trwałego, 
w ten sposób, by miał charakter wielowymiarowy, w którym poza dotychczasowymi aspekta-
mi oddziaływania (społecznymi, gospodarczymi, środowiskowymi) ujęte zostaną także nowe 

6  Szerzej problematykę tę prezentował J. Wilkin: Podstawy strategii zintegrowanego rozwoju rolnictwa i obszarów 
wiejskich w Polsce, Warszawa 2003.

7  M. Adamowicz dokonał przeglądu stanowisk piśmiennictwa w zakresie zrównoważonego rozwoju rolnictwa 
w publikacji pt.: Zrównoważony i wielofunkcyjny rozwój rolnictwa a agronomia, Annales Universitatis Mariae 
Curie – Skłodowska Lublin – Polonia, Sectio E, Vol. LX 2005, s. 71 – 91, zob. też: M. Adamowicz, M. Zwolińska-
-Ligaj: Koncepcja wielofunkcyjnego jako element zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, PEFIM 2008, nr 
51,.s. 11 - 19. 

8  S. Zawisza: Zarządzanie zrównoważonym rozwojem obszarów wiejskich, Bydgoszcz 2004.
9  M. Adamowicz: Rola polityki agrarnej w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich, Roczniki Naukowe Seria 

II, z 2000, nr 1, s. 69 – 81. Natomiast A. Woś [w ]: Rolnictwo zrównoważone, Encyklopedia Agrobiznesu, Warszawa 
1998, wskazuje na następujące cechy wyróżniające rolnictwo zrównoważonego: 1) zasoby naturalne powinny być 
wykorzystywane tak, aby nie została zdławiona ich zdolność do samoodnawiania 2) przyrost produkcji żywności 
może następować przez wprowadzenie technologii, które jednocześnie chronią zasoby i zachowują ich wysoką 
jakość dla przyszłych pokoleń, 3) zrównoważone systemy rolnicze zakładają pełną symbiozę celów produkcyjnych 
i ekologicznych, 4) zarządzanie zasobami naturalnymi umożliwia zaspakajanie potrzeb, zachowując wysoką jakość 
środowiska naturalnego i chroniąc jego zasoby oraz 5) rolnictwo wykazuje małą podatność na wahania i wstrząsy. 
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wymiary, takie jak rozwój instytucjonalny, technologiczny, przestrzenny, kulturowy i etycz-
ny10. W pewnym uogólnieniu można, zatem przyjąć, że najnowsza koncepcja rolnictwa zrów-
noważonego przekracza ramy samego rolnictwa, jako działu gospodarki, ma charakter wielo-
płaszczyznowy i wieloaspektowy11.

III. wielofunkcyjność rolnictwa oraz gospodarstw rodzinnych

Wdrożenie koncepcji zrównoważonego rozwoju rolnictwa wymagało zmiany w zasadach 
funkcjonowania gospodarstw rolnych oraz odmiennego od dotychczasowego pojmowania 
funkcji, jakie realizowane były w takich jednostkach gospodarczych. Tradycyjna funkcja pro-
dukcyjna musiała stać się tylko jedną z wielu, związanych z zaspokajaniem potrzeb publicz-
nych. Nowe oczekiwania środowiskowe i społeczne, jak też poszukiwanie dodatkowych źródeł 
dochodów przez rolników i ich rodziny w warunkach kurczenia się rolnictwa i zmniejszania 
jego udziału w gospodarce narodowej i gospodarce wiejskiej, ukształtowały model wielofunk-
cyjnych gospodarstw rolnych. 

Pojęcie wielofunkcyjności jest definiowane i interpretowane na różne sposoby. Często wie-
lofunkcyjność jest utożsamiana z innymi pojęciami, takimi jak dywersyfikacja produkcji czy 
wieloaktywność (wielozawodowość) producentów rolnych. Dywersyfikacja dotyczy miejsca 
pracy lub produkcji i oznacza poszerzenie wachlarza wytwarzanych produktów i usług na 
sprzedaż. Wieloaktywność zaś, jest określana jako kombinacja działalności rolniczych i nie-
rolniczych wykonywanych przez rolników lub członków gospodarstwa domowego rolników. 
Oznacza łączenie dochodów rolniczych z dochodami spoza gospodarstwa rolnego. Różne for-
my rolniczej i pozarolniczej aktywności mogą być źródłem różnorodnych funkcji, które zaspo-
kajają potrzeby społeczne12.

IV. współczesne funkcje gospodarstw rodzinnych 

Wspólna polityka rolna od połowy lat dziewięćdziesiątych XX wieku, wyraźnie poszerzała 
spektrum swojego oddziaływania na sferę pozaprodukcyjną, tworząc podwaliny pod koncep-

10  Tak J. L. Siemiński: Koncepcje „instainable development” rozwoju zrównoważonego i trwałego obszarów 
wiejskich w Polsce (szanse i możliwości). Referat Konferencji IUNG w Puławach, cyt. za M. Adamowiczem Annales 
Sec. E. 2005.; 

11  Szeroko koncepcję zrównoważonego rozwoju traktuje również Wilkin, wskazując na konieczność przechodzenia 
od polityki sektorowej do polityki zintegrowanego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. W strategii i polityce 
zintegrowanego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich proponuje przyjęcie pewnej hierarchii celów rozwojowych. 
Strategia zintegrowanego rozwoju  rolnictwa i wsi w Polsce powinna być zorientowana na następujące cele 1) roz-
wój i wszechstronne wykorzystanie zasobów ludzkich istniejących na obszarach wiejskich, 2) podnoszenie jakości 
czynnika ludzkiego, zarówno od strony człowieka jako tzw. kapitału ludzkiego, jak i od strony człowieka, jako tzw. 
kapitału społecznego, 3) instytucjonalizacja dialogu społecznego między interesariuszami zamieszkującymi obszary 
wiejskie jak też sił społecznych i politycznych zajmujących się problematyką rozwoju wsi i rolnictwa, 4) stworzenie 
odpowiednich i wzmocnienie istniejących instytucji niezbędnych dla zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich, 
5) opracowanie odpowiedniej strategii i polityki rozwoju oraz systemu publicznego wsparcia dla rolnictwa i obszarów 
wiejskich, 6) stworzenie mechanizmu zarządzania publicznego zasobami wiejskimi, które nie poddają się mechani-
zmom regulacji rynkowej, a są niezbędne dla podtrzymania zainteresowania rolników nie tylko produkcją rolną, ale 
także rozwojem pozaprodukcyjnych funkcji rolnictwa i obszarów wiejskich. Por. J. Wilkin op. cit., Warszawa 2003 

12  G. Durand, G.van Huylenbroeck: Mulitfunctional and rural development: A general framework [in:] Multi-
functionality Agriculture. A New Paradigm for European Agriculture and Rural Development, 2003, Ashgate 1 – 16. 
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cję wielofunkcyjnego i zrównoważonego rolnictwa, w której szczególne znaczenie przypisane 
zostało ochronie i konserwacji środowiska. Rolnictwo europejskie przez lata gospodarowania 
stworzyło specyficzne środowisko przyrodnicze, charakteryzujące się bogatymi ekosystema-
mi stanowiącymi połączenie środowisk naturalnych (dzikich) i rolniczo przekształconych, na 
których zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju, prowadzone muszą być czynności 
gospodarcze związane z produkcją żywności wraz z proekologicznymi związanymi z zapo-
bieganiem degradacji i erozji gruntów, ochroną krajobrazu czy zapobieganiem wyludnianiu 
terenów wiejskich. Koncepcja wielofunkcyjnego rolnictwa przyjęta została na mocy posta-
nowień szczytu w Luksemburgu w 2003 r., a następnie  sprecyzowana w ramach Strategii 
Lizbońskiej w roku 200513. Dalsze zmiany wprowadzone zostały po dokonaniu w roku 2008 
przeglądu wspólnej polityki rolnej, którego wyniki stały się podstawą do przyjęcia dokumen-
tów modyfikujących dotychczasowe strategiczne wytyczne14 oraz priorytety europejskiej go-
spodarki rolnej, konsolidując je z szerzej zakrojonymi celami polityki społeczno-gospodarczej 
Unii Europejskiej15. Lista dotychczasowych priorytetów WPR została poszerzona o tzw. nowe 
wyzwania koncentrujące się na przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym, zachowaniu róż-
norodności biologicznej, propagowaniu wytwarzania energii odnawialnej oraz prowadzeniu 
racjonalnej gospodarki wodnej. Nowe wyzwania wyznaczyły dodatkowe płaszczyzny oddzia-
ływania wspólnej polityki rolnej oraz nałożyły nowe funkcje, jakie realizować miały gospo-
darstwa rodzinne. 

Kolejne poszerzenie funkcji rolnictwa ustalił Komunikat Komisji do Parlamentu Europej-
skiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego i Komitetu Regionów 
z dnia 18 listopada 2010 r.: WPR do 2020 r.: sprostać wyzwaniom przyszłości związanych 
z żywnością, zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnymi16. Komisja przyjęła, że 
rolnictwo jest integralną częścią gospodarki i europejskiego społeczeństwa. Aktywne go-
spodarowanie zasobami stanowi zaś kluczowy środek do zachowania krajobrazu wiejskiego, 
utrzymania różnorodności biologicznej oraz łagodzenia klimatu. Osłabienie, czy ograniczenie 
europejskiej aktywności rolnej pociągnęłoby negatywne skutki, tak dla sektora produkcyjne-
go, jak i sektorów pozarolniczych takich jak turystyka, transport oraz usługi publiczne i lo-
kalne. Wspólna polityka rolna wdrożyć miała mechanizmy poprawiające konkurencyjności 
produkcji, przeciwdziałające zmianom klimatu i utracie bioróżnorodności oraz zmierzające do 
utrzymania równowagi terytorialnej i społecznej. Zmiany promować miały wytwarzanie zróż-
nicowanej żywności wysokiej jakości, produkowanej w sposób zrównoważony. Proponowane 
zmiany zostały normatywnie ujęte w najnowszych założeniach wspólnej polityki rolnej ujętej 
w ramach  Pakietu legislacyjnego WPR 202017. 

13  Komisja Europejska: Plan działań w zakresie pomocy państwa. Dokument końcowy KOM 2005, Bruksela 
7.6.2005. 

14  Decyzja Rady z dnia 19 stycznia 2009 r. zmieniająca decyzję 2006/144/WE w sprawie strategicznych wytycz-
nych Wspólnoty dla rozwoju obszarów wiejskich, Dz.Urz. L 30, z 31.1.2009, s. 112 -115.

15  Zob. Komunikat Komisji Europejskiej: Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego 
rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela dnia 3.3.2010r. KOM (2010) 2020 wersja ostateczna. 

16  Bruksela 18.11.2010 KOM (2010) 627 wersja ostateczna.
17  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 

wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, Dz.Urz.UE L 3467 z 20.12.2013, s. 320; 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia 
rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) 
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Uwzględniając dotychczasowe wymagania oraz najnowsze założenia wspólnej polityki 
rolnej, wielofunkcyjność gospodarstw rolnych ma charakter wielopłaszczyznowy. Wskaza-
nie i choćby wstępne omówienie realizacji zadań powierzonych gospodarstwom rodzinnym 
wymaga ich ujęcia w grupach, odpowiadających konkretnym sferom oddziaływania. Kryteria 
wyodrębnienia poszczególnych grup nie są do końca precyzyjne z uwagi na to, że pewne 
funkcje gospodarstw wymykają się jednoznacznemu ujęciu i mogą zostać zakwalifikowane do 
różnych sfer działania. Stąd przyjęty podział należy traktować jako porządkujący, wskazujący 
kierunki i tendencje zmian w sferze wielofunkcyjności gospodarstw rodzinnych. Nie wyczer-
puje on też w pełni wszystkich dających się wskazać, nowych funkcji. Dalsze ich doprecy-
zowanie będzie możliwe po wdrożeniu wszystkich nowych mechanizmów wspólnej polityki 
rolnej, a zatem dopiero w roku 2015.

1. Funkcja produkcyjna

Funkcja produkcyjna gospodarstw rodzinnych, przesądza o rolniczym charakterze danej 
jednostki produkcyjnej. Zatem, dla uznania za gospodarstwo rolne konieczne jest, choć w mi-
nimalnym zakresie wykonywanie funkcji produkcyjnej. Polega na wytwarzaniu żywności 
i produktów nieżywnościowych, z uwzględnieniem parametrów ilościowych, jakościowych, 
zróżnicowaniu oraz zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego. Funkcje produkcyjne rol-
nictwa kształtowane są wymaganiami konsumentów oraz zmianami w agrobiznesie i syste-
mach dystrybucji towarów. Funkcje produkcyjne niosą za sobą skutki społeczne związane 
z wykorzystaniem zasobów, określają miejsce i rolę rolnictwa w gospodarce narodowej. Funk-
cja produkcyjna należy do najstarszych i tradycyjnie realizowanych w gospodarstwie rodzin-
nych. Sprowadza się do wytwarzania produktów żywnościowych lub pasz i wiąże się z obsłu-
gą cyklów biologicznych (w całości, określonej części lub wskazanych częściach). 

Tradycyjny charakter funkcji produkcyjnej nie oznacza jednak, że pozostaje ona niezmien-
na. Podkreślić należy, że w ramach obowiązków produkcyjnych współcześni producenci rolni 
wytwarzający w gospodarstwach rodzinnych, związani są wielorakimi ograniczeniami i speł-
niać muszą liczne wymagania formalnoprawne. W szczególności:

 y Podlegają reżimom właściwym dla limitowania produkcji, ograniczeniom wynikającym 
z zawartych specjalistycznych umów kontraktacji, dostawy, chowu czy hodowli. Nadto, 
prowadzenie produkcji wymaga dopełnienia licznych obowiązków rejestrowych, 
w szczególności rejestru gospodarstw rolnych, wielkości areału, umów produkcyjnych, 

i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005, Dz.Urz. UE L 347, 20.12.2013, s. 487; Rozporządzenie Parla-
mentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki 
rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, 
(WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008, Dz.Urz.UE L 347, 20.12.2013, s. 549; 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 
przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej 
polityki rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009, 
Dz.Urz. UE L 347, 20.12.2013, s. 608; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 
17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia 
Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007, Dz.Urz. UE L 347 20.12.2013, 
s. 671; Rozporządzenie (UE) NR 1310/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 
niektóre przepisy przejściowe w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1305/2013 Parlamentu 
Europejskiego i Rady w zakresie środków i ich rozdziału w odniesieniu do roku 2014, a także i zmieniające rozpo-
rządzenie Rady (WE) nr 73/2009 oraz rozporządzenia (UE) nr 1307/2013, (UE) nr 1306/2013 i (UE) nr 1308/2013 
Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie ich stosowania w roku 2014, Dz.Urz. UE L 347, 20.12.2013, s. 865.
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cen produktów, jednorodności plantacji i innych. Zobowiązani są do składania 
określonych informacji rolniczych, pozwalających ocenić efektywność gospodarowania.  
Organizacja procesu produkcji i wprowadzania do obrotu nakłada na producentów 
nieznane innym procesom produkcyjnym obowiązki, takich jak  funkcjonowanie 
w ramach grup producentów rolnych czy konieczność prowadzenia co najmniej trzech 
rodzajów produkcji w określonych rozmiarach. 

 y Prowadzenie produkcji zwierzęcej wymaga dopełnienia obowiązków związanych 
z zachowaniem dobrostanu zwierząt, przestrzegania wymogów prawa weterynaryjnego, 
szczególnych obowiązków związanych z rejestracją i identyfikacją zwierząt, badań 
weterynaryjnych, przeciwdziałaniu epidemiom chorób zwierzęcych oraz chorób 
odzwierzęcych mogących wywołać epidemie wśród ludności (zoonozy). 

 y Produkcje specjalistyczne, takie jak ekologiczna, produktów regionalnych i tradycyjnych, 
bądź produktów GMO wymagają spełnienia rygorystycznie określonych wymogów 
zawartych w odrębnych aktach prawa UE i prawa krajowego. Podobnie z wytwarzaniem 
i wprowadzeniem do obrotu produktów reglamentowanych, takich jak mak lekarski czy 
konopie. 

 y Szczególne zasady sanitarne, higieniczne oraz informacyjne nakładają przepisy 
prawa żywnościowego w zakresie produkowania bezpiecznej żywności, znakowania 
produktów spożywczych oraz odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez produkt 
niebezpieczny.

 y Ograniczone są także uprawnienia właścicielskie związane z dysponowaniem oraz 
wykorzystywaniem gruntów rolnych. Normy obszarowe ograniczają areał gospodarstwa 
rodzinnego, przepisy szczególne regulują obrót nieruchomościami rolnymi Skarbu 
Państwa, w tym prawo pierwokupu i odkupu Agencji Nieruchomości Rolnych. 
Szczególne zasady wiążą  znoszenie współwłasności gospodarstwa rolnego, w pewnych 
okolicznościach także w pewnych przypadkach dziedziczenie gospodarstwa rolnego 
oraz przy ustanawianiu dzierżawy gruntów rolnych, zwłaszcza z zasobów ANR. 
Zmiana przeznaczenia gruntów rolnych na cele pozarolnicze także podlega wyraźnej 
reglamentacji i spełnienia ustawowo określonych wymagań. 

Wskazane warunki realizacji współczesnej funkcji produkcyjnej mają charakter przykła-
dowy. Nie wyczerpują wszystkich, jakie muszą być spełnione przez producentów rolnych. 
Ale już to przykładowe wyliczenie obrazuje poziom komplikacji i złożoność warunków 
formalnoprawnych prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie. Warunki formalno-
prawne, o których mowa, zawarte zostały w przepisach prawa europejskiego i krajowego. 
Regulacje krajowe obejmują przepisy prawa cywilnego i administracyjnego, a niekiedy 
także karnego – zwłaszcza w zakresie sankcji z tytułu naruszeń poszczególnych reżimów. 
Regulacje europejskie mają z reguły charakter administracyjny, ale zawarte są w aktach 
o różnej mocy wiążącej, niekiedy nie mającej odpowiednika w prawie polskim. Dotyczy to 
przede wszystkim aktów soft low, nieznanych polskiemu porządkowi i implementowanych 
w różny sposób, niekiedy trudny do akceptacji. Dobitnym przykładem jest sposób wprowa-
dzenia do polskiego porządku prawnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 
2007 – 2013, który był załącznikiem do obwieszczenia właściwego ministra. Podobnych 
problemów należy oczekiwać po podpisaniu i wdrażaniu umowy Partnerskiej na lata 2013 – 
2020. Problemy stąd wynikające dotyczą zarówno samych producentów rolnych, jak i orga-
nów administracji rolnej stosujących prawo. Tym samym zawsze rzutują na sposób realizacji 
funkcji produkcyjnej.
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2. Funkcja gospodarcza – agroprzedsiębiorczość gospodarstw rodzinnych 

Omówienie agroprzedsiębiorczości, jako kolejnej funkcji gospodarstw rodzinnych, poprze-
dzić należy uwagą natury ogólnej dotyczącą uznania działalności rolniczej za gospodarczą. 
Zagadnienie było wielokrotnie sygnalizowany w piśmiennictwie i orzecznictwie, ale jak do-
tychczas, niestety, nie doczekało się jednoznacznej oceny. W prawie polskim działalność rol-
nicza nadal nie została jednolicie zdefiniowania. Ustawodawca dla określenia czynności go-
spodarczych producentów rolnych posługuje się na gruncie ustaw szczególnych różnorodnymi 
pojęciami takimi jak rolnictwo, produkcja rolna lub rolnicza, rolnicza działalność wytwórcza 
czy prowadzenie gospodarstwa rolnego, przy czym określenia te nie zawsze odwołują się do 
aspektów gospodarczych. Brakuje nowoczesnego określenia działalności rolniczej uwzględ-
niającej aktywne współistnienie odpowiednio zorganizowanej jednostki produkcyjnej, pod-
miotu prowadzącego działalność przy wykorzystaniu składników takiej jednostki oraz efektu 
końcowego, jakim jest produkt rolny przeznaczony do obrotu gospodarczego18. W obecnym 
stanie prawnym działalność rolnicza ma naturę gospodarczą, ale jest wyłączona z powszech-
nych reguł przedsiębiorczości. Podlega przepisom szczególnym właściwym ze względu na 
profil produkcji, jej wielkość, stopień i zasady powiązania z rynkiem oraz reguły wprowa-
dzania do obrotu. Takie ujęcie skutkuje licznymi wątpliwościami interpretacyjnymi oraz nie 
pozwala na sformułowanie stanowiska ustawodawcy, co do działalności rolniczej jako sektora 
gospodarki narodowej, określenia statusu prawnego jednostek gospodarczych, w których re-
alizowane są zadania produkcyjne (i inne funkcje społeczne) oraz podmiotów prowadzących 
taką działalność. W kontekście funkcji produkcyjnej gospodarstw rodzinnych braki legislacyj-
ne są szczególnie widoczne, gdyż funkcja ta nie ma jednolitego charakteru. W ramach tejże 
można wskazać pewne szczególne formy realizacji, właściwe dla pewnych grup gospodarstw 
rolnych, które powinny być uregulowane odrębnie.

2.1. Gospodarstwa wielkotowarowe – przedsiębiorstwa rolne

Gospodarstwa rodzinne w Polsce uległy daleko idącej polaryzacji obszarowej oraz produk-
cyjnej. Dane statystyczne GUS oraz zgromadzone w ramach systemu FADN dowodzą istnie-
nia zarówno gospodarstw bardzo dużych, stanowiących trzon produkcji towarowej; jak i zde-
cydowanie mniejszych, ale uczestniczących – choć z różnym skutkiem – w mechanizmach 
rynkowych; a także zupełnie małych, o niskim udziale rynkowych, a nawet utrzymujących się 
na poziomie samozaopatrzenia. 

Znacząca wielkość obszarowa i produkcyjna gospodarstwa, determinuje funkcje polegające 
na takiej organizacji i funkcjonowaniu gospodarstw, która zbliżona jest, lub odpowiada przed-
siębiorstwom. Tak rozumiane funkcje gospodarcze przypisywane są jednostkom produkcyj-
nym określanym w typologii gospodarstw rolnych jako bardzo duże i duże. Gospodarstwo jest 
wówczas miejscem pracy zatrudnionych pracowników, podlega odmiennym reżimom organi-
zacyjnym (np. spółki osobowe, spółki kapitałowe, spółdzielnie) rachunkowym i podatkowym, 
a także tworzy bardzo wyraźne powiązania około rynkowe – w sferze przetwórstwa, usług, 
transportu, przechowywania i innych zależnych od profilu produkcji. Przepisy polskiego pra-
wa nie znają jednak pojęcia przedsiębiorstwa rolnego i nie tworzą dla tej grupy gospodarstw 
szczególnego reżimu prawnego. Jest to rozwiązanie odmienne od przyjętych w Unii Euro-

18  Szerzej zob. R. Budzinowski: Koncepcja gospodarstwa rolnego w prawie polskim, Poznań 1992 s. 103 i nast. 
oraz powołana tam literatura; tenże: R. Budzinowski: Prawne pojęcie działalności rolniczej, Prawo i Administracja, 
t.II Piła 2003, s 167; zob. też M. Budzinowska: Kilka uwag w kwestii kwalifikacji oraz pojęcia działalności wytwórczej 
w rolnictwie w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, Prawo i Administracja Tom IX, Piła 2010, 
s. 219 – 230.
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pejskiej, gdzie wyróżnia się przedsiębiorstwa rolne. Jest nawet bardziej konserwatywne niż 
obowiązujące w okresie międzywojennym, kiedy to kodeks handlowy z 1934 r.19 przewidywał 
powstanie i funkcjonowanie gospodarstw rolnych w większym rozmiarze, będących szczegól-
ną formą przedsiębiorstwa (kupca).

2.2. Działy specjalne produkcji rolnej

Z punktu widzenia podatkowego, formą działalności gospodarczej podlegającej powszech-
nym regułom przedsiębiorczości, jest działalność rolnicza prowadzona jako działy specjalne. 
Regulacje prawne tej formy aktywności gospodarczej sięgają swoimi korzeniami ustawodaw-
stwa produkcji planowej, a ich celem było ograniczenie poziomu uzyskiwanych dochodów 
z określonych działalności rolniczych. Przepisy te, mimo przyjęcia reguł gospodarki wolno-
rynkowej, w niewielkim stopniu uległy zmianie. Paradoksalnie, stanowią jedno z nielicznych 
rozwiązań prawnych dostosowujących przynajmniej w sferze podatkowej rolniczą produkcję 
towarową do warunków wyznaczanych przez zasady swobodnej przedsiębiorczości. Z uwagi 
na to, że działy specjalne z reguły prowadzone są przez gospodarstwa rolne klasyfikowane 
w typologii jako średnio duże, średnio małe i małe, stanowią przejaw realizacji funkcji go-
spodarczej, innej niż wielkotowarowa. W literaturze przedmiotu podkreśla się, że działy spe-
cjalne stanowią formę przejściową między typową funkcją produkcyjną, realizowaną przede 
wszystkim w oparciu o aktywne wykorzystywanie gruntów rolnych, a nowoczesną funkcją 
gospodarczą, która może w szerszym zakresie wykorzystywać inne sposoby wytwarzania oraz 
prowadzić do specjalizacji produkcji20.

2.3. Produkcja z odnawialnych źródeł energii (OzE) w gospodarstwach rodzinnych

Dodatkowa, komplementarna działalność, jaka może i coraz powszechniej jest prowadzona 
w rodzinnych gospodarstwa rolnych o różnym potencjale gospodarczym, polega na wytwarza-
niu agroenergii. Produkcja z odnawialnych źródeł energii stanowi jeden z obszarów łączących 
politykę rolną, energetyczną, klimatyczną i ochrony środowiska. Wykorzystanie OZE wiąże 
się ze zmniejszeniem emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, a tym samym jest działaniem 
sprzyjającym ochronie środowiska i walce ze zmianami klimatu. Produkcja z OZE stanowi 
jedno z dodatkowych źródeł pozyskiwania dochodów przez producentów rolnych. Z tych też 
względów funkcje energetyczne gospodarstw rolnych są oceniane pozytywnie. Taka ocena nie 
jest jednak bezdyskusyjna. Coraz powszechniej podnoszony jest argument, że działalność ta 
niesie ze sobą poważne ryzyko, gdyż zwiększanie produkcji na cele energetyczne prowadzi do 
zmian w sposobie wykorzystania gruntów rolnych (tzw. bezpośrednia zmiana wykorzystania 
gruntów land use change – LUC ; pośrednia zmiana wykorzystania gruntów indirect land use 
change – ILUC21) oraz wpływa na bezpieczeństwo i wielkości produkcji żywności. Produkcja 
agroenergii stanowi przedmiot monitoringu na skalę światową. Prowadzona jest przez Bio-
energy and Food Security (BEFS) przy FAO, która analizuje wpływ rozwoju bioenergetyki na 

19  Ustawa z dnia 27 czerwca 1934 r. Kodeks handlowy, Dz.U. z 1934 r. Nr 57, poz. 502.
20  Problematyka działów specjalnych doczekała się opracowania monograficznego. Zob. J. Bieluk: Działy specjalne 

produkcji rolnej. Problemy prawne, Białystok 2013.
21  LUC – co do zasady sprowadzają się do przeznaczenie gruntów rolniczych na cele pozarolnicze, nie związane 

z produkcja żywności; ILUC – są to zmiany w sposobie wykorzystania gruntów, polegające na tym, że wyparte 
przez uprawy energetyczne uprawy rolne lub pastwiska pojawiają się na nowych obszarach nie będących wcześniej 
gruntami rolnymi; Szerzej zob. U.S. Departament of Energy, Office of Energy Efficiency and Renewable Energy, 
Biomass Program, Land – Use Change and Bioenergy, lipiec 2011. A także K. Błażejewska: Pozyskiwanie biomasy 
z gruntów rolnych a bezpieczeństwo żywnościowe – wybrane aspekty prawne. Przegląd Prawa Rolnego 2012, Nr 
2(11), s. 11 – 29. tejże: Wsparcie produkcji bioenergii na obszarach wiejskich w świetle propozycji legislacyjnych 
dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 r., Przegląd Prawa Rolnego 2011, nr 2(9), s. 157 – 178. 
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bezpieczeństwo żywnościowe w kontekście globalnym. W analizach BEFS brane są pod uwa-
gę aspekty ekonomiczne, demograficzne, przyrodnicze, polityczne i społeczne, jakie związane 
są z wytwarzaniem przez rolnictwo agroenergii. Opinie wskazują, że funkcje energetyczne 
rolnictwa mają znaczący wpływ na bezpieczeństwo żywności w czterech aspektach – dostęp-
ności, osiągalności, wykorzystania oraz stabilności22.

2.4. Działalność rekreacyjna i usługowa gospodarstw rodzinnych

Coraz powszechniej prowadzoną, kolejną działalnością komplementarną gospodarstw ro-
dzinnych jest agroturystyka, usługi na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich oraz różne formy 
działalności rzemieślniczej, często o charakterze tradycyjnym. Funkcje rekreacyjne oraz usłu-
gi i rzemiosło tradycyjne związane z obsługą ruchu turystycznego. Z reguły podejmowane 
są przez małe gospodarstwa rodzinne położone na obszarach atrakcyjnych turystycznie lub 
na terenach o nie dość korzystnych warunkach produkcyjnych oraz chronionych, na których 
działalności produkcyjna jest ograniczana wymogami środowiskowymi. Funkcje rekreacyjne 
i turystyczne cieszą się coraz większą popularnością wśród mieszkańców dużych miast, zaś 
dla gospodarstw rolnych stanowią alternatywne źródło dochodów. 

Różne formy działalności usługowej dla rolnictwa oraz działalność rzemieślnicza w go-
spodarstwach rodzinnych są natomiast prowadzone bez względu na miejsce położenia go-
spodarstwa, ale i wiąże się z potrzebami lokalnymi oraz organizacją otoczenia produkcji 
wytwórczej. Ma to istotne znacznie dla aktywizacji zawodowej oraz rozwoju obszarów 
wiejskich. Funkcje usługowe obejmują wkład rolnictwa w utrzymanie produktywności 
zasobów ziemi oraz bogactwa środowiska naturalnego i społecznego dla potrzeb rozwoju 
ekonomiczno-społecznego, zatrudnienia istniejących zasobów pracy, właściwego gospoda-
rowania odpadami, a także dla zachowania równowagi między sferą środowiskową, ekono-
miczną i społeczną.

Reasumując uwagi na temat funkcji produkcyjnej gospodarstw rodzinnych, trzeba zwrócić 
uwagę na ich niejednolitość oraz postępującą specjalizację właściwą i zależną od potencjału 
ekonomiczno - społecznego poszczególnych gospodarstw. Różnicowaniu funkcji powinno to-
warzyszyć różnicowanie instrumentów wspierających, regulacji prawnych i warunków orga-
nizacyjno – technicznych.

3. Funkcja środowiskowo - przestrzenna  

Funkcje środowiskowo-przestrzenne dotyczą sposobu wykorzystania środowiska, jako-
ści krajobrazu, obecności skażeń środowiskowych, gospodarki odpadami, ochrony przyrody 
i bioróżnorodności.

Rozwój wielofunkcyjności wiąże się z oddziaływaniem gospodarstwa rolnego na otoczenie 
zewnętrzne, a więc na środowisko lokalne wsi, gminy, powiatu (mikro- i mezoregionu). Po-
nieważ wkład rolników przy realizacji wskazanych zadań związanych z ochroną środowiska 
i zachowaniem dziedzictwa kulturowego nie może być wynagradzany poprzez mechanizmy 
rynkowe, dlatego też potrzebne są różne formy wsparcia ujęte w ramach polityki rolnej i roz-
woju wsi. 

Funkcje środowiskowe przypisane gospodarstwom rolnym w mechanizmach wspólnej po-
lityki rolnej w ostatnich latach nabrały szczególnego znaczenia. Dotychczasowe instrumenty, 

22  Impacts of Bioenergy on Food Security. Guidance for Assessment and response at National and Projects Level, 
Raport przygotowany w ramach projektu “Bioenergy and Food Security Criteria and Indicators” – BEFSCI, Rzym 
2012.
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które generowały podejmowanie zadań ekologicznych w ramach I Filaru Wspólnej Polityki 
Rolnej (WPR) wynikały z obowiązku realizowania zasady cross compiliance, zwanej zasadą 
wzajemnej zgodności (lub współzależności)23. Natomiast oddziaływanie o charakterze śro-
dowiskowym i przestrzennym w ramach II filaru WPR obejmowało wsparcie gospodarowa-
nia na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania 
(ONW); realizację programów rolno-środowiskowych; zalesianie gruntów rolnych oraz zale-
sianie gruntów innych niż rolne; odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez 
katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych. 

Najnowsze założenia wspólnej polityki rolnej znacząco poszerzają dotychczasowy zakres 
instrumentów finansowych promujących działania proekologiczne. Zwiększona została liczba 
kategorii i rodzajów świadczeń możliwych do pozyskania, przy jednoczesnym zwiększeniu 
obowiązków ciążących na wszystkich producentach rolnych prowadzących produkcję w wa-
runkach, założonej w WPR, wzmożonej ochrony środowiska. Zwiększenie obowiązków doty-
czy zarówno mechanizmów I jak i II filaru WPR. 

Czyniąc pewne uogólnienie należy zauważyć, że funkcje środowiskowe i przestrzenne stały 
się najważniejszymi w ramach zasady zrównoważonego rozwoju wsi i obszarów wiejskich. 
Będą też niewątpliwie  realizowane przez wszystkie gospodarstwa rodzinne, które choćby 
w minimalnym stopniu korzystają z mechanizmów wspólnej polityki rolnej. Zakres i wielkość 
realizowanych zadań proekologicznych może być różna. Z natury rzeczy wyższy stopień pre-
zentować będą gospodarstwa prowadzące produkcję ekologiczną czy funkcjonujące w strefach 
ochronnych, na obszarach Natura 2000 czy innych o kontrolowanym sposobie wykorzystania 
środowiska naturalnego (parki, otuliny parków). Także szczególne obowiązki ciążyć będą na 
przedsiębiorstwach – działających w sferze rolnictwa – ubiegających się lub posiadających 
status przedsiębiorstw przyjaznych bioróżnorodności. Natomiast obowiązująca względem nie-
mal wszystkich gospodarstw konieczność dywersyfikacji upraw, podejmowania działań rolno-
-środowiskowo-klimatycznych, praktyk korzystnych dla klimatu oraz tworzenia zadrzewień, 
zalesień i zakrzewień śródpolnych, utrzymywania i konserwacji obszarów ekologicznych po-
woduje, że funkcja środowiskowa została zrównana z funkcją produkcyjną, a w praktyce może 
okazać się determinująca dla funkcjonowania gospodarstw rodzinnych korzystających z in-
strumentów wsparcia wspólnej polityki rolnej 24.

4. Funkcja innowacyjna

Wchodzący w skład Strategii Europa 2020 dokument pt. Unia Innowacji, stawia przed 
państwami członkowskimi konieczność skonstruowania efektywnego systemu organizacji, 
nauki, innowacji. W sferze rolnictwa działalność innowacyjna ma realizować koncepcję 
zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju. Zasadnicze znaczenie ma ukształtowanie 
procesu transferu wiedzy z nauki (badań, doświadczeń, prób) do praktyki oraz wskazanie 
działań, które powinny być podjęte przy wdrażaniu rozwiązań innowacyjnych w sektorze 
rolno – spożywczym oraz na obszarach wiejskich. Realizacja funkcji innowacyjnej wymaga 

23  Zasada wzajemnej zgodności sprowadzała się do uzależnienia uzyskania oraz ustalenia wysokości płatności 
bezpośrednich od wypełnienia przez uprawnionego producenta rolnego szeregu wymagań z zakresu ochrony 
środowiska (Obszar A), ochrony zdrowia publicznego (Obszar B) oraz dobrostanu zwierząt (Obszar C).

24  Problematyka ekologicznych aspektów wspólnej polityki rolnej w Pakiecie Legislacyjnym WPR 2020, została 
szerzej zaprezentowana w ekspertyzie OE-186 z marca 2012r. Zob. B. Jeżyńska, R. Pastuszko: Pakiet legislacyjny WPR 
2020 w świetle podstaw prawa UE i prawa międzynarodowego. Kompleksowa analiza prawna. Opinie i Ekspertyzy 
Kancelaria Senatu. Biuro Analiz i Dokumentacji, Warszawa marzec 2012.



14

Biuro Analiz i Dokumentacji, Zespół Analiz i Opracowań Tematycznych

podjęcia różnorodnych zadań edukacyjnych konstruujących tzw. trójkąt wiedzy – edukację, 
badania, innowacje25. 

Na gruncie obowiązujących rozwiązań organizacyjnych i prawnych można wyróżnić dwa 
aspekty innowacji realizowanych przez gospodarstwa rodzinne: innowacje organizacyjne oraz 
innowacje produkcyjne.

4.1. Innowacje organizacyjne

Innowacje organizacyjne, w jakich mogą i powinny uczestniczyć gospodarstwa rodzinne 
ukształtowane zostały stosunkowo niedawno i określane są mianem klastrów innowacyjnych 
(sieci współpracy) oraz Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego (EPI). 

Pojęciem klastra26, określa się struktury współpracy przedsiębiorców danej branży, z jed-
nostkami naukowymi oraz administracją samorządową w danym regionie. Funkcjonowanie 
sieci współpracy między różnego typu podmiotami działającymi w danym regionie w ramach 
tych samych branż pozwala w krótszym czasie osiągnąć wzrost konkurencyjności i innowa-
cyjności całej branży. Zaś współdziałanie z jednostkami naukowymi, władzami lokalnymi i re-
gionalnymi zapobiega wewnętrznej konkurencji oraz wzmacnia rynkową pozycję zrzeszonych 
podmiotów 27. 

W polskich realiach gospodarczych tworzenie klastrów na obszarach wiejskich napotyka 
na daleko idące utrudnienia. Zasadnicze wynikają z braku tradycji i woli współpracy zarów-
no między samymi producentami rolnymi, jak i między producentami a innymi podmiotami 
rynku rolnego. Jednakże dla sprawnego i efektywnego działania klastrów rolniczych udział 
gospodarstw rodzinnych stanowi element niezbędny, zarówno dla pozyskiwania produktu in-
nowacyjnego, jak i tworzenia nowych struktur organizacyjnych. Praktyka wskazuje, że mimo 
barier organizacyjnych i społecznych, gospodarstwa rodzinne (z reguły duże i bardzo duże) 
uczestniczą w polskich organizacjach klastrowych.

Europejskie Partnerstwo Innowacyjne (EPI) stanowi element wsparcia rozwoju gospodarki 
rolnej. Dla potrzeb działań innowacyjnych przepisy europejskie przewidują tworzenie pomostu 
między najnowszymi badaniami i technologiami a rolnikami, przedsiębiorcami i usługami do-
radczymi w ramach grup operacyjnych EPI. Cele polityki rolnej mogą zostać osiągnięte tylko 
wówczas, gdy dostępność do współpracy dotyczyć będzie wszystkich gospodarstw, a pomoc 
obejmie szeroką grupę beneficjentów, od małych podmiotów po duże, wskutek czego stanie 
się możliwie przezwyciężanie trudności wynikających z rozdrobnienia i niekorzystnej struk-
tury agrarnej, różnic w sposobach organizacji produkcji i wprowadzania do obrotu produktów 
rolnych oraz różnic potencjałów gospodarczych. Wsparcie w różnych dziedzinach powinno 
być kształtowane jako tworzenie organizacji klastrowych produkcji rolnej, budowania sie-
ci współpracy, wdrażania projektów pilotażowych dla nowych rozwiązań specjalistycznych, 
prowadzenia badań marketingowych w zakresie możliwości wdrożenia nowych technologii, 

25  Szerzej zob. E. K. Chyłek: Zadania doradztwa rolniczego w transferze wiedzy i innowacji, Zagadnienia 
Doradztwa Rolniczego z 2011, nr 3, s. 21 – 35 oraz tegoż: Nauka i doradztwo rolnicze na rzecz innowacji w sektorze 
rolno – spożywczym, Wieś i Rolnictwo z 2011, nr 3.

26  Klaster to geograficzne skupisko wzajemnie ze sobą powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek 
świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach związanych z nimi instytucji, w poszczególnych 
dziedzinach konkurujących ze sobą, ale również współpracujących, tak M. E. Porter: Porter o konkurencyjności, 
Warszawa 2001, s. 246. Przegląd innych definicji klastra prezentuje J. Pasieczny: Czynniki i uwarunkowania procesu 
tworzenia i rozwoju klastrów [w:] Klastry jako narzędzia lokalnego i regionalnego rozwoju gospodarczego, pod red. 
E. Bojar, Lublin 2006, s. 89 – 95 oraz powołana tam literatura.

27  Szerzej zob. M. Szewczak: Rozwój inicjatyw klastrowych w Polsce. Problemy administracyjno – prawne. [w:] 
Administracja publiczna i gospodarka 5 lat po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, pod red. M. Szewczak, 
K. Grabczuk, Lublin 2010, s. 29 – 43.
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technik, praktyk w różnych kontekstach oraz opracowanie wariantów dostosowawczych do 
określonych lokalnych potrzeb, tworzenie lokalnych strategii oraz innych form współpracy 
w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego. 

W chwili obecnej nie jest możliwe dokonanie oceny możliwości i skuteczności uczestni-
czenia gospodarstw rodzinnych w ramach EPI, jako że zasady ich funkcjonowania oraz środki 
finansowe ustalone zostały w ramach nowych zasad WPR, a zatem dopiero będą wdrażane. 
Natomiast w warunkach polskich, już można wskazać na zagrożenie dla efektywnego i sku-
tecznego oddziaływania EPI, wynikającego z wewnętrznej konkurencji, jaka istnieje między 
potencjalnymi jednostkami koordynującymi działania wspierające oraz dystrybuującymi prze-
znaczone na EPI środki finansowe. 

4.2. Innowacje produktowe 

Pojęcie innowacji produktowej zakłada, że produkt innowacyjny wyróżnia się najwyższy-
mi parametrami jakościowymi i w możliwie najwyższym stopniu spełnia wymagania klienta. 
W szczególności wprowadza w produktach zmiany związane z dostosowaniem do standar-
dów ochrony środowiska, podwyższa parametry zdrowotne, dostosowuje produkt do potrzeb 
i oczekiwań indywidualnego klienta. W takim ujęciu produktami innowacyjnymi w sektorze 
rolnictwa mogą być zarówno produkty rolno-spożywcze wytwarzane metodami tradycyjny-
mi, zwłaszcza produkty ekologiczne, tradycyjne czy regionalne, jak i wytwarzane przy zasto-
sowaniu najnowszych osiągnięć biotechnologii, jak to ma miejsce w przypadku produktów 
żywnościowych genetycznie zmodyfikowanych (GMO) oraz nowych odmian roślin. Innowa-
cyjne mogą też być tradycyjne produkty żywnościowe, których skład zostaje wzbogacony lub 
zmodyfikowany dla potrzeb profilaktyki zdrowotnej 28. Oczywiście cechy innowacyjności są 
tu bardzo różne. W przypadku GMO oraz tworzenia i upraw nowych odmian, innowacyjność 
polega na wykorzystaniu najnowszych osiągnięć biotechnologii. Podobnie w odniesieniu do 
produktów specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w przypadku których innowacyjność 
z reguły związana jest z wdrożeniem wyników najnowszych badań naukowych i postępu tech-
nologicznego. W odniesieniu do produktów tradycyjnych innowacyjność polega na wytwa-
rzaniu żywności o najwyższych parametrach zdrowotnych i organoleptycznych, gwarantują-
cej zaspokojenie wymagań biologicznych i zdrowotnych konsumentów oraz wytwarzanych 
w procesie produkcyjnym korzystnym dla środowiska oraz zachowującym istniejące ekosys-
temy29. 

Teza w myśl której produkcja rolno – spożywcza uwzględniająca wymogi zdrowotne kon-
sumenta oraz zrównoważone korzystanie z zasobów środowiskowych ma szczególną postać 
innowacji, zyskała akceptację na forum europejskim. Decyzja Parlamentu Europejskiego 
i Rady 1639/2006/WE zdefiniowała innowacje ekologiczne, jako wszelkie formy innowacji 
zmierzające do znacznego i widocznego postępu w kierunku realizacji celu w postacie zrów-
noważonego rozwoju poprzez ograniczenie oddziaływania na środowisko lub osiąganie więk-

28  Przykładowo wskazać można na margaryny ze sterolami roślinnymi kontrolującymi poziom cholesterolu, 
jogurty o wzbogaconej florze bakteryjnej poprawiającymi trawienie czy podnoszącymi odporność zdrowotną, a także 
produkty o obniżonej zawartości tłuszczu, bezcukrowe, bezglutenowe i inne.

29  Zagadnienia zasad produkcji i wprowadzania do obrotu produktów ekologicznych omawiają m.in.: I. Canfora: 
Rolnictwo ekologiczne w prawie wspólnotowym, Przegląd Prawa Rolnego z 2008 r. Nr 2 (4), s. 115 – 126; K. Leśkiewicz: 
Prawna ochrona terminów używanych od oznaczania produktów rolnictwa ekologicznego, Przegląd Prawa Rolnego 
z 2008 r. Nr 2 (4), s.127 – 145, tejże: Jednostki certyfikujące jako podmioty kontrolujące i nadzorujące w rolnictwie 
ekologicznym, Przegląd Prawa Rolnego z 2009 r. Nr 1 (5) s. 79 – 95; tejże: Sankcje w rolnictwie ekologicznym, 
Przegląd Prawa Rolnego z 2010 nr 1 (6), s. 51 – 71. M.A. Król: Prawne podstawy obrotu produktami rolnictwa 
ekologicznego w świetle rozporządzenia Rady WE 834/2007 [w:] Obrót gospodarczy w prawie rolnym, pod red. 
B. Jeżyńskiej, Lublin 2009, s. 84 – 105.  
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szej skuteczności i odpowiedzialności w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego oraz wykorzy-
stywania zasobów naturalnych, w tym energii i wody. Postanowienia Decyzji zwracają uwagę, 
że pojęcie ekologicznych innowacji ma charakter ewolucyjny, a zatem programy wspierające 
gospodarkę innowacyjną muszą uwzględniać możliwość uznania za innowacyjne ekologicznie 
działania w sferach dotychczas nie podejmowanych30. W takim ujęciu zadania z zakresu ekoin-
nowacji odnoszą się do niemal wszystkich form działalności wytwórczej w rolnictwie i mogą 
być wdrażane w procesie wytwórczym realizowanym w gospodarstwach rodzinnych. Tym 
samym działalność rolnicza, a co najmniej pewne jej procesy wdrażane w ramach rolnictwa 
zrównoważonego, ekologicznego, a nawet tradycyjnego, ale realizowanego z zachowaniem 
wymagań zasad ochrony środowiska, zasobów wodnych, dobrej kultury rolnej, dobrostanu 
zwierząt oraz bezpieczeństwa zdrowotnego produktów, mogą mieć charakter działań innowa-
cji ekologicznej. 

Podsumowując uwagi na temat funkcji innowacyjnej gospodarstw rodzinnych,  można 
stwierdzić ponad wszelką wątpliwość, że procesy innowacyjne w polskim rolnictwie zachodzą 
w wolnym tempie i pozostają w znacznej mierze niedostępne dla małych, a także słabszych 
ekonomicznie średnich gospodarstw rolnych, które prowadzone są przez producentów o nie-
najwyższych kwalifikacjach zawodowych. Wdrożenie sprawnie działającego trójkąta wiedzy 
ma wyrównać różnice w sferze adaptowania działań innowacyjnych, nie powodując jedno-
cześnie opóźnień w gospodarstwach o wyższych możliwościach adaptacyjnych. Warunkiem 
skuteczność jest skoordynowanie działań badawczo – wdrożeniowych oraz wypracowanie 
mechanizmów transferu wiedzy, przede wszystkim do gospodarstw rodzinnych.

5. Funkcja socjalna

Wielofunkcyjność gospodarstw rodzinnych powoduje, że w pewnych sytuacjach gospo-
darstwo staje się w mniejszym stopniu miejscem pracy czy działalności gospodarczej, a po-
zostaje jedynie miejsce zamieszkania (niekiedy czasowego), życia w okresie po aktywności 
zawodowej (emerytury i renty), a coraz częściej także miejscem dożycia spokojnej starości 
i doczekania kresu dni. Pełni wówczas odmienne role, w których funkcje gospodarcze stają 
się mało lub wręcz nieistotne. Natomiast znaczenia nabierają funkcje socjalne, polegające 
na zaspakajaniu potrzeb bytowych i kulturalnych mieszkańców wsi. Zgodnie z Deklaracją 
z Cork zrównoważony rozwój, wymaga odwrócenia procesu migracji ze wsi, walki z bie-
dą i wykluczeniem społecznym, tworzenia równych szans oraz zaspakajania narastających 
potrzeb ludności wiejskiej, co do poprawy warunków bytu, rozwoju osobistego, form spę-
dzania wolnego czasu, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa31. W takim ujęciu funkcje socjal-
ne gospodarstw rodzinnych stają się równoprawnymi z innymi funkcjami i ich realizacja 
powinna zostać dostrzeżona także w regulacjach prawnych kształtujących i wspierających 
wielofunkcyjność rolnictwa.

W polskich warunkach gospodarczych, można jednak wskazać na pewne specyficzne zja-
wiska w ramach funkcji socjalnych, które nie dają się ocenić pozytywnie. Pierwsze polega na 
stworzeniu prawnych możliwości do korzystania z rolniczych ubezpieczeń przez osoby nie 
będące producentami rolnymi i de facto nie wykonującymi działalności rolniczej, a nawet nie 
prowadzących gospodarstw rodzinnych. Korzystanie przez takie osoby z ulg i przywilejów 

30  Zob. pkt. 25 Preambuły oraz art. 14 Decyzji nr 1639/2006/WE.
31  The Cork Declaration – A living countryside, The European Conference on Rural Development, Cork 1996. 

Europejska Konferencja na temat Rozwoju Wiejskiego w Cork przyjęła 10 zasad kształtujących program rozwoju 
obszarów wiejskich, zgodny z zasada zrównoważonego rozwoju.
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ubezpieczeń rolniczych, immanentnie związanych z funkcją socjalną gospodarstw rolnych, nie 
znajduje żadnego uzasadnienia ekonomicznego i jest nieakceptowane społecznie. 

Drugie zjawisko, polega na tworzeniu z gospodarstw rolnych (przede wszystkim małych), 
swoistego buforu wchłaniającego nadwyżki siły roboczej, zwłaszcza w okresach kryzysów 
gospodarczych, i pozwalającego na ukrycie faktycznego bezrobocia32. Utrwalanie takiego mo-
delu gospodarczego, choć ma niewątpliwie aspekty socjalne, nie wydaje się właściwe. Wielo-
funkcyjność gospodarstw rolnych stanowi element zrównoważonego rozwoju gospodarczego 
i nie może zastąpić zadań publicznej opieki społecznej. 

Źródłem obu wskazanych nieprawidłowości są wadliwe regulacje prawne.

6. Konkluzje 

Omawiając współczesne funkcje gospodarstw rodzinnych koniecznym jest dokonanie oce-
ny, czy obowiązująca w prawie krajowym definicja oraz prawne ramy funkcjonowania takich 
jednostek gospodarczych, gwarantują ich realizację oraz możliwość skorzystania z przezna-
czonych na to środków finansowych.

Odpowiedź jest niestety negatywna.
Definicja gospodarstwa rodzinnego w przepisach ustawy o kształtowaniu ustroju rolne-

go sformułowana została za pomocą kryterium przedmiotowego, czyli obszaru użytków rol-
nych oraz podmiotowego polegającego na swoistym wpisaniu rolnika indywidualnego do tre-
ści normatywnej gospodarstwa rodzinnego. W taki ujęciu nie ma, koniecznych w koncepcji 
wielofunkcyjności gospodarstw, możliwości dokonania zróżnicowania w ramach istniejących 
gospodarstw rodzinnych, tak by ująć je w odrębne reżimy prawne. Pomijane są zwłaszcza do-
datkowe atrybuty gospodarstw rodzinnych pozwalających na określenie ich potencjału ekono-
micznego – zaangażowania produkcyjnego, możliwości rozwoju, reorganizacji, modernizacji, 
stopnia i zasad powiązania z rynkiem, poziomu dochodów, struktury agrarnej, tytułów praw-
nych władania gruntami oraz form organizacji produkcji. Każdy ze wskazanych czynników 
determinuje i specyfikuje działalności prowadzone w gospodarstwie rodzinnym. Przesądza 
o tym, które z funkcji realizowane są w większym, a które w mniejszym zakresie. Nie ulega 
bowiem wątpliwości, że gospodarstwa o charakterze socjalnym nie realizują i nie będą realizo-
wały funkcji produkcyjnych czy usługowych. I odwrotnie, należy oczekiwać, że udział gospo-
darstw towarowych w zaspakajaniu potrzeb żywnościowych oraz zabezpieczaniu społecznego 
prawa do wyżywienia, będzie na poziomie gwarantującym bezpieczeństwo żywnościowe. In-
strumenty finansowe i organizacyjne powinny, przeto zostać odrębnie dostosowane do od-
miennych zadań i funkcji gospodarstw. Przy obowiązującym aktualnie jednolitym traktowaniu 
wszystkich gospodarstw rodzinnych, dokonanie koniecznego zróżnicowania nie jest możliwe. 
Wydaje się, że dalsze niedostrzeganie przez ustawodawcę istniejących diametralnych różnic 
w sferze oczekiwań i potrzeb gospodarczych oraz funkcjonalnych gospodarstw rodzinnych nie 
może mieć miejsca. 

Punktem wyjścia dla dokonania zmian w kwalifikowaniu rolnych jednostek gospodarczych 
i określania ich statusu prawnego jest nowoczesne zdefiniowanie działalności rolniczej. Wska-
zanie, kiedy i przy spełnieniu, jakich przesłanek ma charakter profesjonalna działalność go-
spodarcza (działalność gospodarcza), a kiedy aktywność taka nie jest profesjonalnym gospo-
darowaniem, a ma charakter rekreacyjny bądź hobbystyczny. W konsekwencji będzie można 
zdefiniować osoby prowadzące profesjonalną działalność, jako przedsiębiorców rolnych. 

32  Problem ten sygnalizowała Rzeczpospolita Nr 23 (8839) z 29 – 30 stycznia 2011 r. w artykule W. Jagły: 
Bezrobocie ukryte w KRUS.,C6.
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Z uwagi na daleko idącą specyfikę rolnictwa, koniecznym jest przyjęcie dla rolniczej dzia-
łalności gospodarczej zasad szczególnych. W odniesieniu do gospodarstw dużych i bardzo 
dużych niezbędne jest skonstruowanie reżimu przedsiębiorstw rolnych, co umożliwi ich peł-
niejszy udział w regułach rynkowych i wolnej konkurencji. Odmiennie uregulować trzeba za-
sady funkcjonowania gospodarstw małych, czy bardzo małych, uwzględniających ich funkcje 
społeczne i socjalne. Reguły wsparcia gwarantujące ich istnienie muszą wyjść poza obowiązu-
jące w ramach polityki rolnej i zostać zharmonizowane z polityką ubezpieczeniową, społeczną 
i opiekuńczą.

Zmiana kwalifikacji gospodarstw i osób prowadzących działalność rolniczą, będzie wyma-
gała nowego sformułowania umów regulujących produkcję i obrót produktami rolno-spożyw-
czymi, wieloletnich umów kooperacyjnych i form organizacji produkcji (spółki rolne, spółki 
rodzinne) oraz uczestniczenia w organizacjach okołoprodukcyjnych, w tym w klastrach czy 
grupach operacyjnych EPI. 

Pełna realizacja wielofunkcyjności oraz zrównoważonego rolnictwa wymaga, na gruncie 
prawa polskiego, podjęcia wysiłku legislacyjnego w zakresie korzystania z gruntów (dzierża-
wy rolnicze), regulacji obrotu nieruchomościami rolnymi, i to zarówno dla czynności mortis 
causa jak i inter vivios. Całkowita swoboda w tym zakresie kłóci się z koniecznością ochronny 
potencjału produkcyjnego, wyrównywaniem różnic społecznych oraz stworzeniem gwarancji 
bezpieczeństwa żywnościowego. 

Spójne regulacje pozwolą na stworzenie czytelnego modelu polskiego rolnictwa, uwzględ-
niającego istniejącą polaryzację gospodarstw rolnych, odmienność realizowanych funkcji, 
racjonalne wykorzystanie zasobów rolnych, nowoczesne i odpowiadające potrzebom spo-
łecznym i gospodarczym ukształtowanie relacji agrobiznesowych, podatkowych i ubezpiecze-
niowych, a także trwałość gospodarstw rodzinnych oraz efektywność prowadzonych w ich 
ramach działalności. Regulacje prawne powinny utworzyć szczególny reżim prawny. Upo-
rządkowanie modelu gospodarczego powinno stać się priorytetem polskiej polityki rolnej – 
długofalowej, która w sposób racjonalny przeprowadziłaby niezbędne dla trwałości polskiego 
rolnictwa zmiany, w których gospodarstwo rodzinne uzyskałoby przewidziany w Konstytucji 
status jednostki podstawowej dla ustroju rolnego Rzeczypospolitej Polskiej.
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