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Agricultural type as a factor differentiating the level of farm 
support from the EU’s funds 

Abstract. The purpose of this study is an attempt to show the range of effect an agricultural type of 

farm has as a factor differentiating the level of farm support from the EU’s funds. Direct payments 

and payments for the less favoured areas (LFAs) were analyzed in detail. Their amount was 

considered in relation to the farm income. 
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Synopsis: Celem niniejszego opracowania jest próba ukazania zakresu oddzia ywania typu rolniczego 

jako czynnika ró nicuj cego poziom wsparcia gospodarstw rodkami UE. Szczegó owej analizie 

poddano p atno ci bezpo rednie i p atno ci dla obszarów o niekorzystnych warunkach 

gospodarowania (ONW). Ich wielko  rozpatrywano w relacji do dochodu z gospodarstwa rolniczego. 

S owa kluczowe:  typ rolniczy, p atno ci bezpo rednie, p atno ci dla obszarów o niekorzystnych 

warunkach gospodarowania (ONW).

Wst p

Gospodarstwa rolne funkcjonuj ce na terenie Unii Europejskiej klasyfikowane s

najcz ciej wed ug dwóch kryteriów: typu rolniczego i wielko ci ekonomicznej. Zasady 

klasyfikacji gospodarstw zosta y precyzyjnie okre lone i po raz pierwszy formalnie 

ustanowione Decyzj  Komisji Europejskiej (EWG) 78/463/EEC z dnia 7 kwietnia 1978 r. 

W odniesieniu do krajów przyj tych do UE w 2004 roku reguluje to Rozporz dzenie 

Komisji Europejskiej nr 730/2004 z dnia 19 kwietnia 2004 roku.  

Typ rolniczy stanowi jedno z kryteriów u ywanych dla charakteryzowania 

gospodarstwa rolnego we Wspólnotowej Typologii Gospodarstw Rolnych. Jest on 

okre lany na podstawie udzia u poszczególnych dzia alno ci w tworzeniu ogólnej warto ci

standardowej nadwy ki bezpo redniej (SGM) gospodarstwa [Skar y ska i Zi tek 2006]. W 

zale no ci od po danego stopnia dok adno ci, typy rolnicze gospodarstw s  dzielone na 8 

typów ogólnych, 17 typów podstawowych, 50 typów szczegó owych.  

Wraz z przyst pieniem Polski do Unii Europejskiej w odniesieniu do rolnictwa 

polskiego pojawi  si  nowy strumie  finansowania. Wynika on z realizacji Wspólnej 
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Polityki Rolnej w ramach UE. S  to rodki przekazywane w ramach dop at bezpo rednich i 

funduszy strukturalnych [Gruda 2007].  

Wyp at  nale no ci z tytu u p atno ci bezpo rednich do gruntów rolnych ARiMR 

rozpocz a 18 pa dziernika 2004. Do grudnia 2007 wyp acono ogó em kwot  ponad 23 mld 

z  [Informacja… 2008]. 

Istotne wsparcie rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich nast puje ze strony Planu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach PROW na lata 2004-2006 realizowano 8 dzia a

na kwot  3,6 mld euro. Najwi kszy zakres rodków w ramach PROW przekazywano na 

wsparcie dzia alno ci rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania 

(ONW). Stanowi y one 35,0% ogó u p atno ci. W sumie w ramach kampanii 2004-2006  na 

realizacj  p atno ci ONW przeznaczono kwot  3,7 mld z  [Informacja… 2008]. 

Metodyczne aspekty opracowania 

Celem niniejszego opracowania jest próba ukazania zakresu oddzia ywania typu 

rolniczego jako czynnika ró nicuj cego poziom wsparcia gospodarstw rodkami UE.  

Materia em badawczym s  dane o gospodarstwach, które prowadzi y rachunkowo

roln  w systemie FADN (Farm Accountancy Data Network) dla potrzeb Instytutu 

Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ywno ciowej. Analiz  obj to rok 2006. 

Podstawowymi kategoriami produkcyjno-ekonomicznymi przyj tymi dla potrzeb 

procesu badawczego by y warto  produkcji rolniczej ogó em oraz dochód z gospodarstwa 

rolniczego. Oblicze  tych kategorii dokonano metod  stosowan  w europejskim systemie 

rachunkowo ci rolnej FADN. 

Wielko  wsparcia gospodarstw rodkami UE analizowano w przeliczeniu na 1 

gospodarstwo i na 1 ha UR. Szczegó owej analizie poddano p atno ci bezpo rednie i 

p atno ci dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Ich wielko

rozpatrywano w relacji do dochodu z gospodarstwa rolniczego.  

Charakterystyka badanych gospodarstw 

redni obszar badanego gospodarstwa w 2006 roku wynosi  17,8 ha UR. Analizowane 

gospodarstwa reprezentowa y ró ne typy rolnicze. W próbie badawczej polskiego FADN 

licz cej 11 939 gospodarstw dominuj cym typem 55 744gospodarstw by y gospodarstwa o 

typie mieszanym. Ich udzia  wynosi  37,1%. Na drugim miejscu pod wzgl dem liczebno ci

znalaz y si  gospodarstwa, dla których g ówn  dzia alno ci  bior c  udzia  w tworzeniu 

standardowej nadwy ki bezpo redniej by y uprawy polowe. Ten typ rolniczy stanowi

22,0% ogó u gospodarstw. Udzia  pozosta ych typów rolniczych wynosi  odpowiednio: typ 

zwierz ta ziarno erne, udzia  14,7%, zwierz ta ywione w systemie wypasowym, udzia

11,6%, krowy mleczne, udzia  7,3%, uprawy trwa e, udzia  3,7%, uprawy ogrodnicze, 

udzia  3,6%. 

Poszczególne grupy gospodarstw wydzielone ze wzgl du na typ rolniczy 

charakteryzowa y si  du ym zró nicowaniem wyników produkcyjnych (tabela 1). 

 Typ rolniczy okaza  si  czynnikiem ró nicuj cym zarówno obszar jak i wyniki 

produkcyjne gospodarstw. Najwi ksz  powierzchni  u ytków rolnych odznacza y si

gospodarstwa nastawione na uprawy polowe (25,1 ha). Obszar odgrywa  istotn  rol  tak e
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w gospodarstwach, w których dominuj c  dzia alno ci  bior c  udzia  w tworzeniu ogólnej 

warto ci standardowej nadwy ki bezpo redniej by  chów zwierz t ywionych w systemie 

wypasowym (19,3 ha), zwierz t ziarno ernych (18,9 ha) i krów mlecznych (15,7 ha). 

Stosunkowo najmniejszymi by y gospodarstwa specjalizuj ce si  w uprawach 

ogrodniczych. redni obszar wynosi  tutaj zaledwie 3,7 ha UR.  

Tabela 1. Charakterystyka gospodarstw wed ug typu rolniczego w 2006 roku 

Table 1. Farm characteristics according to the agricultural type in 2006 

Cecha badana 

Uprawy

polowe Uprawy

ogrodnicze

Uprawy

trwa e

Krowy 

mleczne

Zwierz ta

ywione w 

systemie 

wypasowym 

Zwierz ta

ziarno erne
Mieszane

Liczba gospodarstw 2622 424 439 877 1386 1761 4430 

Powierzchnia UR w ha 25,1 3,7 8,1 15,7 19,3 18,9 16,3 

Nak ady pracy ogó em, 

AWU/gospodarstwo 
1,77 2,45 2,28 1,73 1,74 1,84 1,64 

Plony pszenicy, dt/ha 44,2 39,5 37,4 37,6 38,9 41,9 41,6 

Wydajno  mleczna 

krów, litr/rok 
3426 2582 3037 4605 4931 3425 4074 

Obsada zwierz t,

LU/ha 
0,67 0,27 0,08 1,47 1,50 0,60 1,45 

Wielko  ekonomiczna 

gospodarstwa, ESU 
8,7 15,0 7,4 7,9 11,1 21,6 8,8 

ród o: obliczenia w asne na podstawie danych IERiG .

Zgodnie z oczekiwaniami najlepsze wyniki dotycz ce produkcji ro linnej osi gano w 

gospodarstwach nastawionych na uprawy polowe. redni plon pszenicy wynosi  tutaj 44,2 

dt/ha. Najwy sz  obsad  zwierz t posiada y gospodarstwa specjalizuj ce si  w chowie 

zwierz t ywionych w systemie wypasowym. Wynosi a ona tutaj 1,50 LU (livestock unit) 

na ha. Z kolei gospodarstwami o najwy szych nak adach pracy ogó em by y gospodarstwa 

ogrodnicze (2,45 jednostki przeliczeniowej pracy AWU, annual work unit, na 

gospodarstwo). 

Istotnym parametrem oceny si y ekonomicznej  gospodarstw w UE jest wielko

ekonomiczna. Okre lana jest ona na podstawie sumy warto ci standartowych nadwy ek 

bezpo rednich wszystkich dzia alno ci wyst puj cych w gospodarstwie [Wyniki… 2007]. 

Jedno ESU odpowiada równowarto ci 1200 euro/rok. W ród analizowanych gospodarstw 

najwi ksz  wielko ci  ekonomiczn  odznacza y si  gospodarstwa specjalizuj ce si  w 

chowie zwierz t ziarno ernych (21,6 ESU) i gospodarstwa ogrodnicze (15,0 ESU). Nisk

wielko ci  ekonomiczn  odznacza a si  grupa gospodarstw nastawionych na uprawy trwa e

wieloletnie.

Warto  produkcji rolniczej i poziom dochodu z gospodarstwa 
rolniczego w ró nych typach gospodarstw 

W metodzie FADN stosowanej przez IERiG  punktem wyj cia do obliczania 

poszczególnych kategorii dochodowych jest warto  przychodów z dzia alno ci

gospodarstwa rolniczego [Metodologia… 2005]. Podstawow  cz  tych przychodów 
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tworzy warto  produkcji rolniczej (ro linnej i zwierz cej). Oblicza si  j  dodaj c do 

warto ci sprzeda y produktów rolniczych spo ycie naturalne, zu ycie wewn trzne

produktów potencjalnie towarowych, ró nic  warto ci inwentarza ywego i produktów 

rolniczych oraz odejmuj c warto  zakupionych zwierz t.

Warto  produkcji rolniczej ogó em w poszczególnych typach gospodarstw 

przedstawia rysunek 1. 
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Rys. 1. Warto  produkcji rolniczej ogó em wed ug typów gospodarstw w roku 2006, z /rok 

Fig. 1. Agricultural production value by the agricultural type of farm in 2006, PLN/year 

ród o: obliczenia w asne na podstawie danych IERiG

 Najwi ksz  warto ci  produkcji rolniczej w przeliczeniu na jedno gospodarstwo 

odznacza y si  gospodarstwa nastawione na chów zwierz t ziarno ernych i gospodarstwa 

ogrodnicze. Warto  ich produkcji rolniczej odpowiednio 2,6 razy i 1,9 razy przewy sza a

produkcj  w gospodarstwach, w których dominowa y uprawy polowe. Najni sz  warto

produkcji odnotowano w gospodarstwach o mieszanym profilu produkcji. Wynios a o na 

tutaj niespe na 67,8 tys. z .   
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Rys. 2. Poziom dochodu rolniczego wed ug typów gospodarstw w roku 2006, z /rok 

Fig. 2. Level of agricultural income according to the farm type in 2006, PLN/year 

ród o: obliczenia w asne na podstawie danych IERiG .
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Poziom dochodu z gospodarstwa  w poszczególnych typach gospodarstw przedstawia 

rysunek 2. 

Warto  produkcji rolniczej osi ganej przez poszczególne typy analizowanych 

gospodarstw w sposób oczywisty determinowa a ich wyniki ekonomiczne. Najwy szym 

poziomem dochodu z gospodarstwa rolniczego wyró nia y si  gospodarstwa trudni ce si

chowem zwierz t ziarno ernych i gospodarstwa ogrodnicze. redni poziom tej kategorii 

dochodu w przeliczeniu na 1 gospodarstwo wynosi  tutaj odpowiednio ponad 63,8 tys. z  i 

43,5 tys. z . Najs abiej pod wzgl dem ekonomicznym w tym zestawieniu wypada y

gospodarstwa o typie mieszanym. Ich dochód na 1 gospodarstwo wynosi  w 2006 roku 

niespe na 21,4 tys. z .

Zakres wsparcia gospodarstw rodkami UE i ich oddzia ywanie na 
dochody 

 Wspólna Polityka Rolna jest realizowana w ramach dwóch filarów. Pierwszy z nich 

ma na celu wspieranie sektora rolnego poprzez p atno ci bezpo rednie i rynkowe. Drugi 

filar dotyczy oddzia ywania na rozwój obszarów wiejskich za po rednictwem, mi dzy 

innymi, Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich [Floria czyk 2003].   

 P atno ci bezpo rednie wprowadzone w UE w ramach reformy Mac Sharry’ego mia y

rekompensowa  obni ki cen gwarantowanych i dotyczy y podstawowych produktów 

rolnych. W odniesieniu do Polski zastosowano uproszczony system p atno ci 

bezpo rednich. Obejmuje on wszystkich producentów rolnych posiadaj cych grunty o 

powierzchni  powy ej 1 ha, którzy utrzymuj  gospodarstwo rolne w dobrej kulturze rolnej i 

w wyznaczonym terminie z o  wniosek o przyznanie p atno ci bezpo rednich do gruntów 

rolnych [Instrumenty… 2004].  

System p atno ci bezpo rednich do gruntów rolnych w Polsce sk ada si  z dwóch 

elementów. Pierwszy element stanowi jednolita p atno  obszarowa przys uguj ca 

powierzchni gruntów rolnych utrzymywanych w dobrej kulturze rolnej. Drugi element 

tworz  p atno ci uzupe niaj ce stosowane w formie p atno ci do powierzchni okre lonych 

ro lin uprawnych. Ro liny te zaliczane by y do sektora pierwszego (zbo a, ro liny oleiste, 

wysokobia kowe, przemys owe, ziemniaki skrobiowe, tyto ) lub do sektora drugiego 

(chmiel).  

Wielko  p atno ci bezpo rednich do gruntów rolnych w gospodarstwach 

prowadz cych rachunkowo  roln  dla potrzeb IERiG  w 2006 roku wynosi a rednio 

12812 z . W przeliczeniu na 1 ha UR by a to kwota 520 z . Udzia  tych p atno ci w ogólnej 

kwocie rodków UE przekazywanych do tych gospodarstw stanowi  72,2%. Jednolita 

p atno  obszarowa wynosi a 249 z  na ha.  

Typ rolniczy okaza  si  czynnikiem ró nicuj cym wielko  p atno ci bezpo rednich 

do gruntów rolnych analizowanych gospodarstw (tabela 2). Wynika o to ze zró nicowania 

obszarowego gospodarstw oraz z ró nego poziomu p atno ci uzupe niaj cych stosowanych 

do powierzchni okre lonych ro lin uprawnych. 

Najwi cej rodków pochodz cych z p atno ci bezpo rednich trafi o do gospodarstw 

specjalizuj cych si  w uprawach polowych. W przeliczeniu na jedno gospodarstwo by a to 

kwota 12834 z . W gospodarstwach ogrodniczych rednia wielko  p atno ci wynios a

1582 z . Tak du e zró nicowanie wynika o z wielko ci obszarowej gospodarstw. redni 
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obszar gospodarstw nale cych do tych typów rolniczych wynosi  odpowiednio 25,1 ha i 

3,7 ha. 

Najni sza kwota p atno ci bezpo rednich w przeliczeniu na 1 ha wyst pi a w 

gospodarstwach nastawionych na uprawy trwa e. Wynios a ona tutaj zaledwie 305 z  na ha. 

Tak niski poziom p atno ci mia  zwi zek z brakiem p atno ci uzupe niaj cych w 

odniesieniu do upraw sadowniczych i plantacji owoców mi kkich. Jednolita p atno

obszarowa w gospodarstwach specjalizuj cych si  w uprawach trwa ych, podobnie jak w 

innych typach gospodarstw, wynios a 251 z  na 1 ha. P atno  uzupe niaj ca natomiast 

przypadaj ca na 1 ha w tych gospodarstwach to jedynie 54 z . W pozosta ych typach 

gospodarstw kwota p atno ci uzupe niaj cych wynosi a powy ej 200 z  na 1 ha. 

Tabela 2. Wielko  wsparcia rodkami UE wed ug typów gospodarstw w roku 2006 

Table 2. Amount of support from the EU’s funds according to the farm type in 2006

P atno ci
Uprawy

polowe

Uprawy

ogrodnicze

Uprawy

trwa e

Krowy 

mleczne 

Zwierz ta

ywione w 

systemie 

wypasowym 

Zwierz ta

ziarno erne
Mieszane

 w z  na 1 gospodarstwo 

Bezpo rednie do 

gruntów rolnych 
12834 1582 2466 8486 10446 10142 8593 

Z tytu u ONW 1549 390 656 2480 2889 1868 1810 

Rolno-

rodowiskowe 
1286 85 357 740 1066 437 550 

Inne dop aty do 

rozwoju obszarów 

wiejskich

1211 350 692 673 933 729 1198 

cznie rodki UE 

wyp acane w ramach 

WPR  

16880 2407 4171 12379 15334 13176 12151 

 w z  na 1 ha 

Bezpo rednie do 

gruntów rolnych 
511 428 305 540 541 536 527 

Z tytu u ONW 62 105 81 158 150 99 111 

Rolno-

rodowiskowe 
51 23 44 47 55 23 34 

Inne dop aty do 

rozwoju obszarów 

wiejskich

48 95 85 43 48 39 73 

cznie rodki UE 

wyp acane w ramach 

WPR  

672 651 515 788 794 697 745 

ród o: obliczenia w asne na podstawie danych IERiG .

Istotnym elementem oddzia ywania ze strony Wspólnej Polityki Rolnej UE jest 

wsparcie dzia alno ci rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania.  

Ma ono na celu udzielenie pomocy finansowej gospodarstwom rolnym po o onym na 

terenach, na których produkcja rolnicza jest utrudniona ze wzgl du na warunki naturalne 

[Hunek 2005]. P atno ci przyznawane dla gospodarstw z tytu u ONW maj  przeciwdzia a

wyludnianiu si  obszarów wiejskich i zatracaniu ich rolniczego charakteru.  

W ramach obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania wyró niono tereny 

górskie, gdzie produkcja rolnicza jest utrudniona przez ukszta towanie terenu. Do ONW 
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zaliczono te  tereny nizinne gdzie wyst puj  ograniczenia produktywno ci rolnictwa 

zwi zane z nisk  jako ci  gruntów, niekorzystnymi warunkami klimatycznymi i wodnymi, 

niesprzyjaj c  rze b  terenu, niskim wska nikiem zaludnienia i znacznym udzia em 

ludno ci zwi zanej z rolnictwem.  

Obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania stanowi  ponad 53% ogó u

powierzchni u ytków rolnych [Kutkowska 2006]. System p atno ci z tytu u ONW zosta

powi zany z systemem  dop at obszarowych. W 2006 roku w Polsce z o ono 717,6 tys. 

wniosków o p atno ci z tytu u ONW na czn  powierzchni  7,192 mln ha. W 2007 roku 

liczba z o onych wniosków wzros a do 754,9 tys. 

Wielko  p atno ci z tytu u ONW w gospodarstwach prowadz cych rachunkowo

roln  dla potrzeb IERiG  w 2006 roku wynosi a rednio 1773 z . W przeliczeniu na 1 ha 

UR by a to kwota oko o 100 z . I w tym przypadku typ rolniczy okaza  si  czynnikiem 

ró nicuj cym wielko  tej p atno ci.

 Najwi ksz  kwot  p atno ci z tytu u ONW w ród analizowanych gospodarstw 

otrzyma y te specjalizuj ce si  w chowie zwierz t ywionych w systemie wypasowym. 

rednio na jedno gospodarstwo by a to kwota 2889 z . W przeliczeniu na jednostk

powierzchni by a to kwota 150 z . W gospodarstwach ogrodniczych p atno  z tytu u ONW 

wynios a zaledwie 390 z  na 1 gospodarstwo i 105 z  na 1 ha. 

Poza rodkami z p atno ci bezpo rednich i p atno ci z tytu u ONW do analizowanych 

gospodarstw trafia y tak e dop aty rolno- rodowiskowe oraz dop aty do rozwoju obszarów 

wiejskich. Kwoty przypadaj ce z tych róde rednio na gospodarstwo wynosi y w 2006 

roku odpowiednio 714 z  i 1071 z . Najwy sze kwoty p atno ci z tych dwóch róde

otrzyma y gospodarstwa specjalizuj ce si  w uprawach polowych. Wynosi y one tutaj 

odpowiednio 1286 z  i 1211 z .

rodki przekazywane w ramach Wspólnej Polityki Rolnej nie pozostaj  oboj tne na 

poziom dochodów pochodz cych z produkcji rolniczej. Wraz z przyst pieniem Polski do 

UE zmianie uleg y czynniki kszta tuj ce dochody rolników. Obok tradycyjnych 

(konwencjonalnych) czynników, takich jak fizyczne rozmiary produkcji, ponoszone 

nak ady, relacje cen rolnych, pojawi y si  bezpo rednie p atno ci zwi zane i niezwi zane z 

produkcj  rolnicz  oraz p atno ci z tytu u uczestnictwa w programach rolno-

rodowiskowych, restrukturyzacyjnych i modernizacyjnych. Rola tych transferów w 

kszta towaniu dochodów rolników niepomiernie wzros a. W latach 2004-2006 transfery te 

wynios y oko o 20 mld z . W rezultacie ich oddzia ywania nast pi  realny wzrost dochodów 

w podsektorze gospodarstw domowych rodzin rolniczych o 12,4% w latach 2004-2005. W 

2006 roku wzrost wyniós  2,4% [Zegar 2007]. Pozwoli o to na nieznaczne odrobienie 

dystansu dziel cego dochody tej grupy zawodowej od pozosta ych grup. 

W odniesieniu do analizowanych gospodarstw ogólna kwota wsparcia rodkami UE w 

ramach WPR stanowi a 58,2% dochodu z gospodarstwa rolniczego. Spo ród ró nych form 

pomocy najwi ksze oddzia ywanie na sytuacj  dochodow  rolników mia y p atno ci

bezpo rednie do gruntów rolnych oraz p atno ci z tytu u ONW (rysunek 3).  
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Rys. 3. Udzia  p atno ci bezpo rednich i  p atno ci ONW w dochodzie z gospodarstwa rolniczego w 2006 roku, % 

Fig. 3. Share of direct payments and LFA payments in the farm income in year 2006, % 

ród o: obliczenia w asne na podstawie danych IERiG .

Najszerszy zakres oddzia ywania p atno ci bezpo rednich na dochody rolników 

zaznaczy  si  w przypadku gospodarstw nastawionych na uprawy polowe i gospodarstw o 

typie rolniczym mieszanym. Udzia  tej formy p atno ci w dochodzie z gospodarstwa 

rolniczego wynosi  tutaj odpowiednio 44,8% i 40,2%.  

W przypadku p atno ci z tytu u przynale no ci do obszarów o niekorzystnych 

warunkach gospodarowania najwi kszy ich udzia  w relacji do dochodu z gospodarstwa 

rolniczego wyst powa  w gospodarstwach o typie mieszanym i specjalizuj cych si  w 

chowie zwierz t ywionych w systemie wypasowym. Relacja ta kszta towa a si  na 

poziomie 8,4% i 7,7%. 

Zdecydowanie najs absze oddzia ywanie zarówno p atno ci bezpo rednich jak i 

p atno ci  z tytu u ONW na wyniki ekonomiczne mia o miejsce w przypadku gospodarstw 

ogrodniczych.

Wnioski

Reasumuj c dotychczasowe rozwa ania mo na sformu owa  nast puj ce wnioski. 

- W krajach Unii Europejskiej typ rolniczy obok wielko ci ekonomicznej stanowi 

podstaw  klasyfikacji gospodarstw rolnych. Typ rolniczy gospodarstwa okazuje si

równie  czynnikiem w sposób istotny ró nicuj cym wielko  wsparcia gospodarstw 

rodkami UE wyp acanymi w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. 

- Spo ród ró nych form wsparcia zewn trznego najbardziej znacz ce miejsce zajmuj

p atno ci bezpo rednie. W przypadku gospodarstw prowadz cych rachunkowo  roln

w systemie FADN dla potrzeb IERiG , udzia  tych p atno ci w ogólnej kwocie 

rodków UE przekazywanych do tych gospodarstw stanowi  72,2%. 

- Najwi cej rodków pochodz cych z p atno ci bezpo rednich trafi o do gospodarstw 

specjalizuj cych si  w uprawach polowych. W przeliczeniu na jedno analizowane 

gospodarstwo w 2006 roku by a to kwota 12834 z . W gospodarstwach ogrodniczych 

rednia wielko  tej p atno ci by a ponad 8-krotnie ni sza. Tak du e zró nicowanie 

wynika o z wielko ci obszarowej gospodarstw. redni obszar gospodarstw nale cych 

do tych typów rolniczych wynosi  odpowiednio 25,1ha i 3,7ha.  
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- Poziom p atno ci bezpo rednich w poszczególnych typach gospodarstw ró nicowa a

równie  wielko  p atno ci uzupe niaj cych. W przypadku gospodarstw nastawionych 

na uprawy trwa e kwota p atno ci bezpo rednich wynios a zaledwie 305 z  na ha. Tak 

niski poziom p atno ci mia  zwi zek z brakiem p atno ci uzupe niaj cych w 

odniesieniu do upraw sadowniczych i plantacji owoców mi kkich. 

- W odniesieniu do analizowanych gospodarstw ogólna kwota wsparcia rodkami UE w 

ramach WPR stanowi a 58,2% dochodu z gospodarstwa rolniczego. Najszerszy zakres 

oddzia ywania p atno ci bezpo rednich na dochody rolników zaznaczy  si  w 

przypadku gospodarstw nastawionych na uprawy polowe i gospodarstw o typie 

rolniczym mieszanym. Udzia  tej formy p atno ci w dochodzie z gospodarstwa 

rolniczego wynosi  tutaj odpowiednio 44,8% i 40,2%. P atno ci z tytu u ONW 

najsilniej na dochody oddzia ywa y w przypadku gospodarstw o typie mieszanym. 
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