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Olsztyn 

P atno ci bezpo rednie w kontek cie dochodów polskich 
rolników 

Direct payments in the context of Polish farmers’ income  

Synopsis. Od momentu integracji Polski z Uni  Europejsk  obserwuje si  istotny wzrost dochodów 

gospodarstw rolnych. W 2008 r., pod wzgl dem wysoko ci przeci tnego miesi cznego dochodu 

rozporz dzalnego na 1 gospodarstwo domowe, gospodarstwa rolników ust powa y jedynie dochodom 

gospodarstw osób pracuj cych na w asny rachunek. Istotny wp yw na t  sytuacj  maj  p atno ci 

bezpo rednie, które s  czynnikiem dochodotwórczym w polskim rolnictwie. Przeprowadzone badania 

w asne pozwoli y stwierdzi , e praca w gospodarstwie rolnym nie by a jedynym róde  dochodu 

gospodarstw domowych ankietowanych rolników. Prawie po owa (49,2%) z nich posiada a inne 

ród a dochodu (renty, emerytury, praca sezonowa w kraju lub za granic , w asna dzia alno

gospodarcza). Prawie 67% ankietowanych dostrzeg o popraw  swojej sytuacji dochodowej w wyniku 

otrzymywanych p atno ci bezpo rednich. W opinii 7,6% nie uleg a ona zmianie. 

S owa kluczowe: dochody gospodarstw rolnych, p atno ci bezpo rednie, wspólna polityka rolna. 

Abstract. Farm incomes in Poland have increased since the Polish integration with the European 

Union. The average monthly available income per household was in 2008 lower than income only of 

the self-employed entrepreneurs. A significant impact on this situation have the agricultural direct 

payments which are a factor of creating incomes in Polish agriculture. An own research indicated that 

work on the farm was not the only source of income for farm households. Almost half (49.2%) of 

them had other sources of income (pension, seasonal job at home or abroad, own business). Almost 

67% respondents recognized an improvement of their income due to direct payments. In the opinion 

of 7,6% of respondents, their income has not changed after the Polish accession to the EU.. 

Key words: farm incomes, direct payments, common agricultural policy.  

Wst p

Dochód jest bardzo wa n  kategori  w yciu cz owieka, poniewa  umo liwia 

zaspokojenie jego potrzeb. Wielko  wypracowanego dochodu zale y od indywidualnej 

wydajno ci, ale równie  od warunków, jakie tworz  instytucje [Zegar 2001, s. 108]. Z 

ekonomicznego punktu widzenia dochód stanowi dodatni  ró nic  pomi dzy przychodem z 

prowadzonej dzia alno ci gospodarczej (tak e rolniczej), a kosztami jej prowadzenia. 

Osi gni cie dochodu jest g ównym motywem dzia alno ci podmiotów. Dominuj cym 

ród em dochodu w gospodarstwie rolnym jest sprzeda  produktów rolnych, jednak 

wskaza  mo na tak e inne ród a dochodu, np. w postaci czynszów za wydzier awion
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ziemi  lub budynki, op aty pobierane za wypo yczanie maszyn, itp. [Podstawka i Ginter 

2006, s. 146].  

Poj cie dochodu rolniczego jest trudne w interpretacji. Dochód ten oznacza pewn

kwot  pieni dzy, która jest przeznaczana na pokrycie okre lonych potrzeb. Kluczow

kwesti  stanowi jednak specyfika potrzeb gospodarstw rolnych, które s  dalece odmienne 

od potrzeb innych podmiotów, co z kolei jest uwarunkowane specyfik  dzia alno ci

rolniczej. Trudno ci przysparza tak e mierzenie dochodu rolniczego. Zak ada si , e rolnik 

jest równolegle w a cicielem rodków produkcji, a tak e si y roboczej. W zwi zku z tym 

powinien otrzymywa  rent  z tytu u u ytkowania ziemi i oprocentowanie od 

wykorzystanego kapita u. Jego praca powinna by  natomiast wynagradzana p ac .

Specyfika dochodu rolnika wynika tak e z faktu, i  jego cz  przyjmuje posta  naturaln ,

w formie produktów przeznaczanych do spo ycia w gospodarstwie domowym rolnika 

[Zegar 2001, s. 14-15]. 

Od dochodów gospodarstw rolnych, a zatem dochodów pochodz cych z dzia alno ci 

rolniczej, nale y odró ni  dochody rolniczych gospodarstw domowych, a wi c

gospodarstw domowych z u ytkowaniem gospodarstwa rolnego. W tradycyjnym uj ciu 

dochód z gospodarstwa rolnego decydowa  o dochodzie gospodarstwa domowego rolnika. 

W miar  up ywu czasu coraz wi ksze znaczenie w gospodarstwach domowych rolników 

zacz y odgrywa  dochody niezwi zane z dzia alno ci  rolnicz , pochodz ce z ró nych

róde  [Zegar 2001, s. 17]. 

Rolnictwo jest dzia em gospodarki, w którym osi gane dochody s  ni sze ni  w 

innych dzia ach, co wynika z faktu deprecjonowania gospodarki rolnej przez mechanizmy 

rynkowe, skutkiem czego ceny na produkty rolne s  relatywnie niskie [Zegar 2001, s. 108]. 

Zapewnienie ludno ci rolniczej w a ciwego poziomu ycia mo liwe jest m.in. przez 

zwi kszenie dochodów osób pracuj cych w rolnictwie [Knap 2004, s. 24], np. dzi ki

zastosowaniu odpowiedniego wsparcia. Wa ne jest jednak, aby forma interwencji 

minimalizowa a koszty uboczne. 

Bezpo rednie zwi kszenie dochodów rolników mo liwe jest przez dop aty

bezpo rednie, polegaj ce na transferze na ich rzecz rodków z bud etu publicznego. Uznaje 

si , e powi zanie dop at z powierzchni  gospodarstwa w mniejszym stopniu zniekszta ca

mechanizm rynkowy ni  dop aty do produktów. Jednak transfery bud etowe zwi kszaj

sk onno  gospodarstw domowych do konsumpcji finansowanej przez bie cy dochód, a 

zmniejszaj  sk onno  do oszcz dzania w celu finansowania przysz ej konsumpcji lub 

inwestycji [Zawojska 2006, s. 401]. Potwierdzaj  to badania przeprowadzone przez Kisiela 

i wspó autorów [2006, s. 122, 128]. Rolnicy z województwa warmi sko-mazurskiego 

przeznaczali rodki otrzymywane w formie dop at przede wszystkim na zakup rodków 

produkcji oraz na pokrycie bie cych wydatków i zakup dóbr materialnych i 

konsumpcyjnych niezwi zanych z gospodarstwem rolnym ani rolnictwem. Relatywnie 

niewielki odsetek badanych przeznacza  otrzymane pieni dze na inwestycje. 

Uwa a si , e dop aty bezpo rednie maj  i b d  mia y rosn ce znaczenie dla 

dochodowo ci polskiego rolnictwa [Szpojankowska 2006, s. 332-336]. Wsparcie polskiego 

rolnictwa, za po rednictwem p atno ci bezpo rednich, wyra nie wp yn o na wzrost 

warto ci produkcji, ale przede wszystkim na dochód przedsi biorcy rolnego. Istotne 

znaczenie dla warto ci produkcji rolnej maj  równie  p atno ci uzupe niaj ce, np. tzw. 

p atno  zwierz ca. Przyczyniaj  si  one do wzrostu dochodu rolniczego nie tylko w 

gospodarstwach rolnych specjalizuj cych si  w produkcji ro linnej, ale tak e po rednio w 

chowie zwierz t. Ju  w 2004 r., w wyniku uruchomienia dop at bezpo rednich, dochody 
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rolnicze wzros y ponad dwukrotnie, po czym w kolejnych latach wzrost ten wyniós  (w 

stosunku do 2004 r.) oko o 3,0% rocznie. Zjawiskiem korzystnym, z punktu widzenia 

polskich rolników, by  te  szybszy wzrost przychodów ni  kosztów produkcji. Mia  on swe 

ród o w poprawie relacji cen dla rolników, ale tak e m.in. w post pie technicznym i w 

zast powaniu dro szych rodków produkcji ta szymi, jak równie  w post puj cych

przemianach agrarnych i wzrastaj cej towarowo ci produkcji rolniczej [Wilkin 2006, s. 21; 

Wigier 2007, s. 21]. 

Wyniki bada  opublikowanych przez Poczt  [2006] wykaza y, e cz onkostwo Polski 

w UE w niektórych gospodarstwach przyczyni o si  do diametralnej poprawy sytuacji 

dochodowej gospodarstw rolnych. Jednak poprawa ta nie oznacza, e dochody rolne s  w 

stanie zapewni  wszystkim gospodarstwom podstawowy fundusz konsumpcji lub te  s

wystarczaj ce na realizacj  inwestycji. Mo liwo ci takie uzyskuj  dopiero gospodarstwa, 

których skala produkcji jest relatywnie du a. Dlatego podkre la si , e instrumenty WPR 

nigdy nie b d  w stanie zniwelowa  skutków ma ej skali produkcji i niskiej 

produktywno ci czynników produkcji. Rolnicy sami powinni d y  do poprawy skali i 

efektywno ci produkcji oraz poszukiwa  alternatywnych róde  dochodów [Poczta 2006, 

ss. 57-59]. 

Problem niew a ciwej struktury obszarowej polskiego rolnictwa, polegaj cy na 

pozostawaniu wi kszo ci zasobów ziemi rolniczej w posiadaniu ma ych gospodarstw, 

skutkuje w niew a ciwych proporcjach pomi dzy czynnikami produkcji, g ównie prac  i 

ziemi , w niskiej wydajno ci pracy oraz w niskim poziomie uzyskiwanych dochodów. Z 

tego wynika trudna sytuacja rodzin zwi zanych z gospodarstwami rolnymi. Dlatego nale y

stwierdzi , e dop aty bezpo rednie odgrywaj  w Unii Europejskiej kluczow  rol  w 

tworzeniu i stabilizacji dochodów. W 2007 r. ich udzia  w kreacji dochodów rolników w 

UE-27 wyniós  60,9%. W wielu krajach unijnych przekroczy  100% (np. Dania, S owacja, 

Finlandia, Czechy), co sk ania do wniosku, e bez dop at dochód w ogóle nie zosta by 

wytworzony, a rolnictwo odnotowa oby straty. W przypadku polskich rolników udzia  ten 

wyniós  42,2% [Poczta i Siemi ski 2008, ss.172 i 177].

Metody bada  i cel opracowania 

Celem opracowania by a analiza sytuacji dochodowej gospodarstw producentów 

rolnych. W zwi zku z tym skoncentrowano si  na ocenie informacji publikowanych przez 

G ówny Urz d Statystyczny oraz danych pozyskanych od producentów rolnych w 

województwie warmi sko-mazurskim metod  wywiadu, z wykorzystaniem odpowiednio 

skonstruowanego kwestionariusza. Badanie zosta o przeprowadzone w 2009 r. w 118 

losowo wybranych podmiotach w formie wywiadu bezpo redniego b d  telefonicznego. 

Gospodarstwa by y zró nicowane pod wzgl dem powierzchni. W badanej grupie 

dominowa y jednostki o powierzchni zawieraj cej si  w przedziale 5-19,9 ha, ich udzia

wyniós  41,53%. W dalszej kolejno ci uplasowa y si  gospodarstwa o powierzchni 20-49,9 

ha i 1-4,9 ha, by o ich odpowiednio 27,97% i 18,64%, oraz gospodarstwa nieco wi ksze, o 

powierzchni 50-99,9 ha (9,32%). Najmniej liczn  grup  by y gospodarstwa du e o 

powierzchni 100 ha i wi cej (2,54%). 



10

Wyniki bada  i ich omówienie 

Wed ug danych GUS [ Rocznik... 2009, s. 59] najbardziej istotnym ród em dochodu 

gospodarstw domowych rolników w 2008 r. by  dochód z gospodarstw indywidualnych w 

rolnictwie, który wynosi  prawie 70% dochodu gospodarstw domowych. Kolejnymi 

wa nymi ród ami by y wiadczenia z ubezpiecze  spo ecznych i dochód z pracy najemnej, 

które stanowi y odpowiednio 12,6% oraz 10,4%. Pozosta e ród a, tj. dochód z pracy na 

w asny rachunek, dochód z najmu nieruchomo ci oraz wiadczenia pomocy spo ecznej,

stanowi y niewielki odsetek dochodu i nie odgrywa y znacz cej roli jako ród a utrzymania 

gospodarstw domowych rolników. 

W 2008 r. w stosunku do roku 2003 w gospodarstwach domowych rolników 

odnotowano przyrost dochodu a  o 59,3%. Podobnie sytuacja prezentowa a si  w kategorii 

miesi cznego dochodu rozporz dzalnego na 1 osob  w gospodarstwie domowym rolników. 

W 2008 r. warto  ta wynosi a 887,35 z  i by a wy sza o 87,2% od analogicznej warto ci w 

2003 r. [Charakterystyka… 2010, s. 60].  

Tak e analiza sytuacji dochodowej gospodarstw domowych rolników, mierzona 

przeci tnym miesi cznym dochodem rozporz dzalnym na 1 gospodarstwo, na tle 

pozosta ych grup pozwala stwierdzi  najwy szy przyrost w kraju (rys. 1). 
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Rys. 1. Przeci tny miesi czny dochód rozporz dzalny na 1 gospodarstwo domowe, z /gosp. dom./mies. 

Fig. 1. Average monthly disposable income per household, PLN/household/month 

ród o: opracowanie w asne na podstawie rocznika [Rocznik... 2009, s. 210]. 

Nale y podkre li , e pod wzgl dem wysoko ci przeci tnego miesi cznego dochodu 

rozporz dzalnego na 1 gospodarstwo domowe w 2008 r., gospodarstwa rolników 

ust powa y jedynie dochodom gospodarstw osób pracuj cych na w asny rachunek (rys.1). 

Przypuszcza si , e istotny wp yw na t  sytuacj  mia y p atno ci bezpo rednie, które s

czynnikiem dochodotwórczym w polskim rolnictwie. 

Wielko  rocznego dochodu w gospodarstwach domowych rolników jest skorelowana 

m.in. z wielko ci  gospodarstwa. Dochód w gospodarstwach obj tych badaniem 

ankietowym by  mocno zró nicowany (szczegó owe informacje na ten temat zestawiono na 
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rysunku 2). Najwy sze dochody uzyskiwali w a ciciele gospodarstw najwi kszych 

(powy ej 100 ha). Nieco zaskakuj c  informacj  jest, e a  12,1% w a cicieli gospodarstw 

o powierzchni zbli onej lub przekraczaj cej redni  w województwie warmi sko-

mazurskim (20-49,9 ha) wskaza o na roczny dochód poni ej 10 tys. z . Wydawa oby si

bowiem, e taki obszar gospodarstwa pozwala na uzyskanie znacznie wy szych dochodów. 

Problemem mog a by , pomimo stosownego wyja nienia, sama interpretacja poj cia 

dochodu.  

Ponad po owa (52,4%) badanych rolników potwierdzi a wzrost dochodu w 2008 r. w 

stosunku do 2005 r., a tylko 9,3% stwierdzi o jego spadek.
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Rys. 2. Roczny dochód gospodarstwa domowego w 2008 r. wed ug grup obszarowych gospodarstwa rolnego, tys. 

z /rok/gosp. dom. 

Fig. 2. Annual household income in 2008 by farm land area groups, thousand PLN/household/year 

ród o: opracowanie na podstawie bada  w asnych.

Jak wynika z przeprowadzonych bada  praca w gospodarstwie rolnym nie by a

jedynym ród em dochodu gospodarstw domowych ankietowanych rolników. Prawie 

po owa z nich (49,2%) posiada a inne ród a dochodu (rys. 3). Aby poprawi  swoj

sytuacj  bytow  17,2% rolników prowadzi o w asn  dzia alno  gospodarcz , 13,2% 

podejmowa o sezonow  prac  najemn  w kraju, a 6,9% za granic . Ponadto w 20,7% 

badanych gospodarstw dochód by  powi kszany o kwot  pozyskiwan  w formie renty 

w asnej lub wspó ma onka. Jak si  okaza o, ankietowani rolnicy byli do

przedsi biorczy, poniewa  37,9% z nich mia o inne ni  gospodarstwo ród a dochodu (np. 

wiadczenie us ug rolniczych). 
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Rys. 3. Inne poza dzia alno ci  rolnicz ród a dochodu w gospodarstwie, % 

Fig. 3. Sources of farm owners’ income other than the agricultural activities, % 

ród o: opracowanie na podstawie bada  w asnych.

Gospodarka wolnorynkowa wymusza rozwój pozarolniczej dzia alno ci na obszarach 

wiejskich. Wzrost inicjatyw i przedsi biorczo ci na tych terenach ma ogromne znaczenie 

dla poprawy dobrobytu mieszka ców wsi. Najbardziej istotnymi kierunkami tego rozwoju 

s  przetwórstwo rolno-spo ywcze, handel, us ugi oraz agroturystyka. Rozwój tych form 

dzia alno ci istotnie wp ywa i przy piesza modernizacj  i restrukturyzacj  polskiego 

rolnictwa oraz gospodarstw rodzinnych [Mickiewicz 2002, s. 123]. 

W ekonomice rolnictwa nastapi a zmiana poj cia gospodarstwa rolnego, od podmiotu 

rolniczej w asno ci gruntowej do przedsi biorstwa rolnego, które wiadczy us ugi oraz 

prowadzi dzia alno  wytwórcz  produktów rolnych. Aby taka dzia alno  by a op acalna, 

rolnik powinien posiada  cechy dobrego przedsi biorcy. Kreatywne my lenie oraz 

umiej tno  szybkiego reagowania na zmiany na rynku oraz oczekiwania klientów 

decyduj  o powodzeniu. W Europie Zachodniej coraz popularniejsze staje si

przekszta acanie gospodarstw rolnych w wielofunkcyjne przedsi biorstwa wiejskie. 

Przyczyn  takich dzia a  jest ch  zwi kszenia dochodu lub poszukiwanie jego nowych 

róde , stworzenia nowych miejsc pracy lub unikni cia likwidacji posiadanych. W zwi zku

z rozwojem gospodarstw wielofunkcyjnych powstaj  nowe formy aktywno ci, które coraz 

bardziej odbiegaj  od tradycyjnej dzia alno ci rolniczej, a coraz cz ciej s  kombinacj

dzia alno ci rolniczej, handlowej, us ugowej czy rzemie lniczej. Celem takiej aktywno ci

mieszka ców obszarów wiejskich jest ekonomiczna rentowno  prowadz ca do poprawy 

warunków ycia. Rozwój dzia alno ci pozarolniczej sprawi , e rolnik nie jest ju

postrzegany wy cznie jako producent ywno ci, lecz jako producent ró nych dóbr i us ug. 

Wytwarzane przez niego produkty odgrywaj  kluczow  rol  w gospodarce ywno ciowej, 
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stanowi ród o zaopatrzenia w surowce dla ró nych ga zi przemys u czy te  do produkcji 

energii [Bry a 2009, s. 135-138]. 
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Rys. 4. Dzia alno  dodatkowa badanych gospodarstw, % 

Figure 4. Supplementary activities of farms, % 

ród o: opracowanie na podstawie bada  w asnych.

Rys. 5. Wykorzystanie p atno ci bezpo rednich przez badane gospodarstwa, % 

Fig. 5. Disposition of income from direct payments by farmers, % 

ród o: opracowanie na podstawie bada  w asnych.
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W ród 48 badanych gospodarstw, które uzyskiwa y dochody z tytu u dzia ano ci

dodatkowej, 10 wiadczy o us ugi agroturystyczne, 8 prowadzi o handel detaliczny, po 6 

wiadczy o us ugi transportowe i us ugi rolnicze (rys. 4). 

Oczekuje si , e wszystkie instrumenty WPR maj  na celu przyspieszenie 

modernizacji gospodarstw rolnych, przemian agrarnych i struktury zawodowej 

mieszka ców wsi. Dlatego spodziewa  si  nale y stopniowej poprawy sytuacji dochodowej 

rolników [Nurzy ska 2006, s. 22]. 

Ocena wp ywu p atno ci bezpo rednich na dochód badanych gospodarstw by a

pozytywna. Prawie 67% ankietowanych dostrzeg o popraw  swojej sytuacji dochodowej 

wyniku otrzymywanych p atno ci bezpo rednich. W opinii 7,6% nie uleg a ona zmianie. 

Dla pozosta ych producentów rolnych, pomimo otrzymywanego transferu rodków w 

formie dop at ich sytuacja dochodowa po akcesji uleg a pogorszeniu. Otrzymywane rodki 

by y w ró ny sposób wykorzystywane (rys. 5). 

Ponad 88% ankietowanych rolników stwierdzi o, e pos u y y do finansowania 

bie cych wydatków, drugim istotnym kierunkiem wydatkowania (62,7%) by  zakup 

rodków niezb dnych do produkcji rolnej. W wielu przypadkach zaobserwowano brak 

jakiejkolwiek akumulacji kapita u w celu dokonania w przysz o ci inwestycji. Jednak cz

producentów rolnych zdecydowa a si  na zakup ziemi (12,7%) lub rozbudow

gospodarstwa (22%). 

Podsumowanie

P atno ci bezpo rednie s  g ównym mechanizmem wspierania dochodów rolniczych i 

maj  na celu rekompensowanie rolnikom uzyskiwania ni szych dochodów w stosunku do 

tych, które uzyskiwane s  w innych dzia ach gospodarki. Przyczyniaj  si  one do wzrostu 

dochodów rolniczych, niewynikaj cego z poprawy efektywno ci produkcji rolnej.  

Dane publikowane przez GUS wskazuj , e od momentu integracji Polski z UE 

sytuacja dochodowa gospodarstw producentów rolnych uleg a znacznej poprawie. W 2008 

r. warto  miesi cznego dochodu rozporz dzalnego na 1 osob  w gospodarstwie domowym 

rolników wynosi a 887,35 z  i by a wy sza o 87,2% od analogicznej wielko ci w 2003 r. 

Szacuje si , e istotny wp yw na t  sytuacj  mia y p atno ci bezpo rednie. 

Przeprowadzone badania potwierdzi y, e dla wielu rolników praca w gospodarstwie 

rolnym nie jest jedynym ród em dochodu. Zgromadzony materia  empiryczny pozwoli

stwierdzi , e prawie po owa uczestnicz cych w badaniu producentów rolnych posiada a

inne ród a dochodu, na które sk ada y si  renty, emerytury, ale tak e praca sezonowa w 

kraju lub zagranic  oraz w asna dzia alno  gospodarcza. Szczególnie optymistycznie 

prezentowa y si  dane dotycz ce podejmowania dodatkowej dzia alno ci w gospodarstwie, 

do czego przyzna o si  48 spo ród 118 ankietowanych rolników. Fakt ten wiadczy 

bowiem o stopniowym rozwoju przedsi biorczo ci wiejskiej.
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