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Synopsis. Zachodz ce przekszta cenia spo eczno-gospodarcze, w tym procesy liberalizacji 
i globalizacji, wzrost konkurencji oraz zmieniaj ce si  oczekiwania nabywców powoduj , e warunki 
w jakich funkcjonuje rolnictwo s  coraz bardziej z o one. Celem bada  by o okre lenie barier rozwoju 
gospodarstw rolnych w opinii rolników, którzy w swojej dzia alno ci u ytkowali grunty pochodz ce 
z Zasobu W asno ci Rolnej Skarbu Pa stwa (ZWRSP). Badaniem obj to 167 gospodarstw 
zlokalizowanych na obszarze województwa warmi sko-mazurskiego. Uzyskane wyniki 
przedstawiono dla ca ej badanej grupy oraz w zale no ci od formy zagospodarowania gruntów 
pochodz cych z ZWRSP. Z przeprowadzonych bada  wynika, e rozwój gospodarstw rolnych 
zdaniem badanych hamowany jest g ównie przez czynniki kosztowo-cenowe, takie jak: niestabilne 
ceny skupu, wysokie koszty produkcji rolniczej, wysokie ceny na rodki produkcji oraz brak kapita u 
na rozwój.  

S owa kluczowe: gospodarstwo rolne, rozwój, bariery rozwoju, województwo warmi sko-mazurskie 

Abstract. The ongoing socio-economic transformations in Poland, including the processes of 
liberalization and globalization, increased competition and changing expectations of buyers cause the 
conditions in which agriculture operates to be more and more complex. The purpose of the research 
was to identify barriers to the development of farms, in the opinion of farmers who in their operation 
used land from the Agricultural Property Resources of the State Treasury (ZWRSP). The study 
covered 167 farms located in the area of Warmian-Masurian Voivodeship. The obtained results were 
presented for the entire studied group and according to the form of land management from the 
ZWRSP. The research shows that the development of farms, according to the respondents, is mainly 
inhibited by cost and price factors, such as: unstable purchase prices, high costs of agricultural 
production, high prices for means of production and lack of capital for development. 

Key words: farms, development, barriers to development, Warmian-Masurian Voivodeship 
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Wprowadzenie 

Sektor rolny jest pocz tkowym ogniwem w a cuchu ywno ciowym i podstawowym 
elementem poda owej strony rynku rolnego (Go biewski, 2014). Jego funkcjonowanie 
zwi zane jest z ró nymi p aszczyznami aktywno ci gospodarczej: spo eczn , ekonomiczn , 
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a tak e rodowiskow . G ówn  funkcj  rolnictwa jest produkcja ywno ci – 
najwa niejszego produktu ludzko ci. Pe ni on zatem znacz c  rol  w zaspokajaniu 
podstawowych potrzeb spo ecze stwa. Kosior (2017) wskazuje, e w warunkach 
rozwini tej wiadomo ci konsumenckiej oraz zmieniaj cych si  trendów ywno ciowych 
rosn  oczekiwania wobec dostarczanych przez rolnictwo i ca y sektor ywno ciowy 
produktów w zakresie jako ci i bezpiecze stwa ywno ci oraz pozytywnego wp ywu na 
zdrowie. Rolnictwo jest tak e wa nym sektorem polskiej gospodarki. Znajduje to 
potwierdzenie w tworzeniu PKB, strukturze zatrudnienia ludno ci (zw aszcza na obszarach 
wiejskich), a tak e strukturze u ytkowania gruntów. Warto  dodana brutto wytworzona w 
rolnictwie w Polsce wynosi a w 2016 r. 38 469,9 mln z , a zatrudnienie w tym sektorze 
prawie 2 328,6 tys. osób, czyli 15,6% wszystkich zatrudnionych w kraju (Rocznik 

statystyczny rolnictwa 2017, Rocznik statystyczny pracy 2017). Udzia  rolnictwa w Polsce 
w tworzeniu PKB w porównaniu do redniej UE jest relatywnie wysoki i wynosi ponad 2% 
(podobnie jak w Bu garii, Estonii, Grecji, Hiszpanii, na Litwie, w Rumunii i na W grzech). 
W ca ej UE odsetek ten kszta tuje si  na poziomie zaledwie 1,2%. Warto doda , e udzia  
polskich rolników w liczbie zatrudnionych w tym sektorze w ca ej UE wynosi  blisko 28%. 
Oznacza to, e co trzeci europejski rolnik jest Polakiem (Ry -Jurek, 2016). Polska posiada 
ponadto relatywnie du e, w porównaniu do innych pa stw cz onkowskich UE, zasoby 
ziemi u ytkowanej rolniczo. U ytki rolne stanowi  blisko po ow  powierzchni kraju. 
Odsetek ten jest wi kszy tylko w sze ciu krajach cz onkowskich UE (Nowak, 2013). Z 
bada  innych autorów wynika, e wk ad rolnictwa w gospodark  narodow , w zwi zku z 
powstaj cymi przeobra eniami strukturalnymi oraz szybszym tempem wzrostu dzia ów 
pozarolniczych, wykazuje tendencj  malej c  (Jolanta Kondratowicz-Pozorska, 2015). 
Chomicz i Balewski (2012) wskazuj  jednak, e rolnictwo staje si , w coraz wi kszym 
stopniu, czynnikiem prorozwojowym dla wszystkich wytwórców rodków produkcji 
niezb dnych dla dzia alno ci rolniczej, jak i wszelkiego rodzaju us ugodawców, ale tak e 
dla ca ej cz ci gospodarki narodowej wykorzystuj cej w swojej dzia alno ci surowce 
pochodzenia rolniczego. Zgodnie z istot  rolnictwa zrównowa onego sektor ten powinien 
równocze nie i harmonijne, obok celów produkcyjnych, realizowa  tak e cele 
pozaprodukcyjne. Krzy anowski (2014) podkre la, e zrównowa ony rozwój kraju nie jest 
mo liwy bez rolnictwa i dba o ci o zasoby naturalne oraz rozwój terytorialny. Autor ten 
wskazuje, e rolnictwo w Polsce ma decyduj cy wp yw na bezpiecze stwo ywno ciowe, 
sytuacj  spo eczno-ekonomiczn  mieszka ców obszarów wiejskich, stan rodowiska 
przyrodniczego oraz struktur  krajobrazu. Rolnictwo wyznacza g ówne funkcje i kierunki 
u ytkowania ziemi oraz kszta tuje rodowisko przyrodnicze i krajobraz. Od gospodarki 
rolnej zale y w znacznym stopniu czysto  wód, powietrza i gleby oraz ró norodno  
gatunków ro lin i zwierz t. Ko oszko-Chomentowska i Sieczko (2014) wyra aj  pogl d, e 
kwestia gospodarstw rolnych jest spraw  ca ego spo ecze stwa, a nie tylko rolników i ich 
rodzin. Autorzy podkre laj , e problematyka gospodarstw rolnych jest ci gle aktualna i 
powinna by  podejmowania oraz upowszechniana nie tylko w rodowisku ci le 
zwi zanym z tym dzia em gospodarki. 

Zadania i wyzwania stoj ce przed rolnictwem zwi zane s  nie tylko z rosn cymi 
oczekiwaniami dotycz cymi m.in. bezpiecze stwa ywno ci czy ochrony zasobów 
naturalnych, ale tak e ze zmianami gospodarczymi wyst puj cymi w ostatnich latach 
w polskiej i wiatowej gospodarce. Przej cie od gospodarki centralnie sterowanej do 
gospodarki rynkowej oraz przyst pienie Polski do UE, sprawi y, e warunki w jakich 
funkcjonuj  gospodarstwa rolne sta y si  trudniejsze i bardziej z o one (Wo oszyn, 2004). 
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Zachodz ce procesy globalizacji i liberalizacji, intensywny rozwój wspó czesnych 
gospodarek, szybki post p technologicznych oraz zmieniaj ce si  oczekiwania nabywców 
spowodowa y ponadto wzrost intensywno ci i zasi gu konkurencji. Z bada  
przeprowadzonych przez innych autorów wynika, e rolnictwo w Polsce wypada relatywnie 
niekorzystnie na tle wi kszo ci krajów UE pod wzgl dem rozdrobnienia agrarnego oraz 
efektów produkcyjno-dochodowych. Niewielka przeci tna powierzchnia gospodarstwa 
rolnego, a tak e du a liczba gospodarstw najmniejszych utrudnia polskiemu rolnictwu 
mo liwo ci konkurowania z rolnictwem UE (Ba ski, 2010). Ma e gospodarstwa rolne maj  
ograniczone mo liwo ci modernizacji produkcji, przez co osi gaj  ni sze, ni  przeci tnie 
w UE, wyniki. Wed ug Nowaka (2016) produktywno  pracy w rolnictwie w Polsce 
wynosi a latach 2009-2013 jedynie 27,2% redniego unijnego poziomu. Ni sz  
efektywno  wykorzystania pracy odnotowano jedynie w Bu garii, Rumunii i w S owacji. 
Luka w odniesieniu do redniej unijnej wyst pi a tak e w zakresie produktywno ci ziemi 
oraz produktywno ci kapita u (Nowak 2016). Z bada  przeprowadzonych przez Ry -Jurek 
(2016) wynika, e Polska znajdowa a si  w 2013 r. dopiero na 23. miejscu w rankingach 
warto  produkcji ogó em oraz redniego dochodu na 1 gospodarstwo rolne. Warto  
produkcji ogó em przypadaj ca na 1 gospodarstwo rolne w Polsce w 2013 r. wynosi a 
rednio 31 390 euro i by a a  o 38 956 euro ni sza ni  w ca ej UE. redni dochód z 

rodzinnego gospodarstwa rolnego w Polsce wynosi  natomiast 9 835 euro, podczas gdy w 
ca ej UE – 17 903 euro.  

W literaturze przedmiotu wskazywanych jest wiele potencjalnych barier mog cych 
ogranicza  rozwój gospodarstw rolnych. Wed ug Tomczaka (2005) s  to: bariery ma ej 
skali produkcji, bariery niedostatecznych zdolno ci do inwestycji i akumulacji, bariery 
nadmiaru lub niedoboru si y roboczej, bariery dochodowe, bariery wyposa enia 
technicznego i zdolno ci przyj cia i stosowania nowych technologii, bariery spo eczno-
socjologiczne zwi zane z charakterem zatrudnienia, brakiem wolnego czasu, 
ograniczonymi mo liwo ciami kszta cenia i prymitywnymi warunkami ycia. Autor ten 
wskazuje równie  na niski stopie  funkcjonowania w grupach producenckich. Niektórzy 
autorzy dziel  bariery rozwoju rolnictwa na dwie grupy: egzogeniczne i endogeniczne. 
Pierwsza z tych grup obejmuje czynniki, na które rolnicy nie maj  wp ywu. Zalicza si  do 
nich m.in. czynniki demograficzne (np. liczba i struktura wiekowa ludno ci), czynniki 
ekonomiczne (np. stopa wzrostu gospodarczego, struktura i poziom cen), czynniki 
spo eczno-kulturowe (np. wzorce wydatków ludno ci, preferencje), czynniki przyrodnicze 
(np. zasoby surowców, ilo  i jako  u ytków rolnych), czynniki technologiczne (np. 
wdra anie nowych technologii) oraz czynniki polityczno-prawne (np. polityka rolna rz du) 
(Kurdy -Kujawska, 2013). Do drugiej grupy nale  natomiast g ównie czynniki dotycz ce 
zasobów gospodarstwa (naturalnych, maj tkowych, pracy). Do tej grupy zaliczy  mo na 
równie  czynniki zwi zane z wykszta ceniem, wiekiem, przedsi biorczo ci , a tak e 
podej ciem i umiej tno ciami rolników w zakresie procesu zarz dzania gospodarstwem 
(Kurdy -Kujawska, 2013; Sulewski, 2008). W rozwoju rolnictwa szczególne znaczenie ma 
ziemia. Zarówno zakup, jak i dzier awa gruntów umo liwiaj  wykorzystania wi kszej 
powierzchni produkcyjnej w gospodarstwach rolniczych i stwarzaj  szans  na zwi kszenie 
skali dzia ania i korzy ci z tym zwi zanych. Istotnym potencjalnym ród em ziemi dla 
rolników jest Zasób W asno ci Rolnej Skarbu Pa stwa (ZWRSP). W 2016 r. wprowadzona 
zosta a Ustawa o wstrzymaniu sprzeda y nieruchomo ci Zasobu W asno ci Rolnej Skarbu 
Pa stwa oraz o zmianie niektórych ustaw, której podstawowym celem jest ochrona polskiej 
ziemi przed niekontrolowanym wykupem. Na podstawie wprowadzonych regulacji m.in. 
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wstrzymano sprzeda  nieruchomo ci wchodz cych w sk ad ZWRSP w okresie 5 lat od dnia 
wej cia w ycie ustawy, a preferowan  form  zagospodarowania nieruchomo ci 
wchodz cych w sk ad ZWRSP sta a si  dzier awa. Ze wzgl du na wprowadzane zmiany w 
polityce pa stwa dotycz cej gospodarowaniem mieniem ZWRSP, wa ne i aktualne jest 
badanie podmiotów gospodarczych maj cych do wiadczenia praktyczne dotycz ce 
determinant i efektywno ci wykorzystania ró nych form zagospodarowania gruntów z 
ZWRSP. W kontek cie powy szych rozwa a  celem przeprowadzonych bada  by o 
okre lenie barier rozwoju gospodarstw rolnych w opinii rolników, którzy w swojej 
dzia alno ci u ytkowali grunty zakupione i/lub dzier awione z ZWRSP. Identyfikacja 
czynników ograniczaj cych rozwój badanych gospodarstw rolnych w Polsce mo e u atwi  
prowadzenie szeroko poj tej, celowej i skutecznej dzia alno ci wspieraj cej ich 
funkcjonowanie i konkurencyjno .  

Dane i metody 

Wyniki bada  w asnych zosta y opracowane na podstawie danych zgromadzonych za 
pomoc  przeprowadzonego w 2017 r. sonda u diagnostycznego. Podmiotem bada  by a 
celowo dobrana grupa gospodarstw rolniczych zlokalizowanych na obszarze województwa 
warmi sko-mazurskiego, wykorzystuj ca w swoich dzia aniach grunty z Zasobów 
W asno ci Rolnej Skarbu Pa stwa (ZWRSP)3. W badaniu wzi o udzia  167 gospodarstw. 
Rozmieszone one by y we wszystkich powiatach województwa warmi sko-mazurskiego. 

rednia powierzchnia analizowanym podmiotów wynosi a 85 ha. Badani rolnicy 
charakteryzowali si  najcz ciej wykszta ceniem rednim (49,7%). Relatywnie du  grup  
reprezentowa y osoby z wykszta ceniem zasadniczym zawodowym (28,1%) oraz wy szym 
(18,6%). Najmniej respondentów posiada o wykszta cenie podstawowe (3,6%). Najwi kszy 
udzia  w strukturze wieku w a cicieli badanych gospodarstw mia a grupa osób w wieku 
41-60 lat (51,6 %), nast pnie 21- 40 lat (38,3%). Najmniejsz  grup  w badanej zbiorowo ci 
stanowili respondenci maj cy wi cej ni  61 lat. W badanych gospodarstwach prowadzono 
zarówno produkcj  ro linn , jak i zwierz c . Jako podstawowe uprawy wymieniano zbo a 
(91,6%), u ytki zielone (77,8%) oraz ro liny motylkowe (53,3%). Rzadziej ankietowani 
zajmowali si  produkcj  ro lin oleistych (26,9%) i okopowych (24,6%) oraz uprawami 
ogrodniczymi (3,6%). Respondenci deklarowali ponadto, e najcz ciej hodowanymi 
zwierz tami by o byd o mleczne (41%), z kolei najrzadziej hodowano drób (7%). 
Zastosowany kwestionariusz badawczy, obok metryczki, zawiera  zestaw pyta  
dotycz cych opinii w a cicieli gospodarstw rolniczych na temat najwa niejszych 
uwarunkowa  rozwoju i konkurencyjno ci gospodarstw przy ró nych formach 
zagospodarowania gruntów pochodz cych z ZWRSP (m.in. róde  przewagi 
konkurencyjnej, dzia a  wewn trznych realizowanych w celu poprawy konkurencyjno ci, 
stosowanych instrumentów konkurowania, identyfikacji barier rozwoju oraz okre lenia 
najwa niejszych zalet i wad dzier awy oraz w asno ci gruntów rolnych). W zakresie 
czynników ograniczaj cych rozwój gospodarstw rolnych respondenci zostali poproszeni o 

                                                 
3 Realizacja bada  by a mo liwa dzi ki wspó pracy z Oddzia em Terenowym ANR w Olsztynie oraz Warmi sko-
Mazurskim O rodkiem Doradztwa Rolniczego w Olsztynie, a przedstawione w opracowaniu wyniki bada  
stanowi  cz  materia u uzyskanego w ramach projektu badawczego sfinansowanego przez Uniwersytet 
Warmi sko-Mazurski w Olsztynie i Agencj  Nieruchomo ci Rolnych Oddzia  Terenowy w Olsztynie. 
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ocen  wybranych 18 barier rozwoju w skali punktowej od 0 do 3 (0 – brak znaczenia, 1 – 
niskie znaczenie, 2 – rednie znaczenie, 3 – wysokie znaczenie). Do opracowania 
uzyskanych wyników bada  wykorzystano wybrane statystyki opisowe, w tym miary 
po o enia i rozproszenia rozk adu cech. By y to rednia arytmetyczna, mediana (warto  
rodkowa - warto  cechy w szeregu uporz dkowanym, powy ej i poni ej której znajduje 

si  jednakowa liczba obserwacji), dominanta (wielko  wyst puj ca najcz ciej w zbiorze 
danych) oraz wspó czynnik zmienno ci (stanowi cy iloraz odchylenia standardowego i 
redniej arytmetycznej, okre laj cy poziom zró nicowania cechy). Uzyskane wyniki 

przedstawiono w odniesieniu do ca ej badanej grupy, a tak e z podzia em na trzy podgrupy 
podmiotów wyodr bnione ze wzgl du na form  zagospodarowania gruntów pochodz cych 
z ZWRSP (gospodarstwa, w których jednocze nie zakupiono i dzier awiono grunty 
pochodz ce z ZWRSP, gospodarstwa, w których tylko zakupiono grunty pochodz ce 
ZWRSP oraz gospodarstwa, w których tylko dzier awiono grunty pochodz ce z ZWRSP).  

Wyniki bada  

Z przeprowadzonych bada  wynika, e zdaniem rolników rozwój gospodarstw rolnych 
hamowany jest g ównie przez czynniki kosztowo-cenowe. Do najwa niejszych barier 
utrudniaj cych prowadzenie i wzrost dzia alno ci rolniczej respondenci zaliczyli niestabilne 
ceny skupu oraz wysokie koszty produkcji rolniczej (tab. 1). wiadczy o tym najwy sza 
spo ród wszystkich ocenianych elementów rednia arytmetyczna, która wynosi a 2,7 pkt 
oraz wysokie wielko ci analizowanych miar pozycyjnych (tab. 2). Mediana oraz dominanta 
dla obu czynników przyj a najwy sz  mo liw  wielko , tj. 3 pkt. Warto podkre li , e a  
77,0% badanych uzna o niestabilne ceny skupu, a 71,0% ankietowanych wysokie koszty 
produkcji rolniczej jako bardzo wa ne czynniki (3 pkt). Wysokie koszty produkcji rolniczej 
by y ponadto jedynym czynnikiem ocenionym na co najmniej 1 pkt. Nikt z badanych zatem 
nie uzna , e czynnik ten w adnym stopniu nie utrudnia prowadzenia dzia alno ci. Niski 
wspó czynnik zmienno ci na tle pozosta ych analizowanych elementów wskazuje na du  
zgodno  respondentów w ocenie obu wskazanych czynników. Relatywnie du e znaczenie, 
zdaniem respondentów, mia y tak e wysokie ceny na rodki produkcji oraz brak kapita u na 
rozwój. Odpowiednio 64,0% i 58,0% badanych uzna o, e s  to bariery o wysokim 
znaczeniu, a kolejne 26,0% i 34,0% o rednim. Przeci tne oceny tych czynników wynios y 
2,5 pkt. Mediana i dominanta kszta towa y si  na poziomie 3 pkt. Wspó czynnik 
zmienno ci kszta towa  si  na relatywnie niskim poziomie (27,0% - 28,0%). Wskazuje to 
na ma e zró nicowanie ocen.  

Respondenci zwrócili równie  uwag  na skomplikowane procedury uzyskania dotacji 
z Unii Europejskiej. Niemal 61,0% badanych uzna o, e s  one istotne w du ym stopniu, 
a 26,0% w rednim stopniu. Tylko 4,2% ankietowanych uzna o, e z o ono  tych procedur 
nie ma znaczenia w rozwoju prowadzonych gospodarstw rolniczych. rednia arytmetyczna 
ocen analizowanej bariery wynios a 2,4, a mediana 3 pkt. Do grupy wa nych bariery 
rozwoju gospodarstw rolnych, zdaniem badanych, nale y zaliczy  tak e przestarza y park 
maszynowy oraz wysoki poziom opodatkowania (podatek gruntowy, ubezpieczenia 
maj tku, sk adki na ubezpieczenie spo eczne). Istotne znaczenie (3 pkt) kapita owych barier 
rozwoju dostrzeg o 44,0% badanych. Du e znaczenie (3 pkt) opodatkowania wskazywa o 
natomiast 35,0% ankietowanych.  
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Relatywnie rzadziej ankietowani postrzegali czynniki zwi zane z dzier aw  jako 
bariery rozwoju. rednia arytmetyczna ocen poziomu czynszu dzier awnego, regulacji 
formalno-prawnych dotycz cych dzier awy gruntów oraz jako ci dzier awionych gruntów 
kszta towa a si  na poziomie 2,0 pkt – 2,1 pkt. Niektórzy respondenci uwa aj  zatem, e 
poprawa w zakresie tych czynników mog aby polepszy  funkcjonowanie przedsi biorstw. 
Wydaje si  jednak, e dzier awa nie ogranicza, a sprzyja rozwojowi gospodarstw rolnych. 
Pozwala bowiem powi ksza  zasób u ytkowanej ziemi nie anga uj c du ego kapita u 
koniecznego do nabycia gruntów. Ma to szczególnie du e znaczenie w przypadku ma ych 
gospodarstw oraz tych w gorszej sytuacji finansowej.  

Tabela 1. Wybrane bariery rozwoju gospodarstw rolnych u ytkuj cych grunty z ZWRSP 

Table 1. Selected barriers to the development of farms using land from the ZWRSP 

 Bariery rozwoju  
Liczba punktów 

0 1 2 3 
% wskaza

niestabilne ceny skupu 0,60 6,59 16,17 76,65 

wysokie koszty produkcji rolniczej 0,00 3,59 25,75 70,66 

wysokie ceny na rodki produkcji 0,60 9,64 25,90 63,86 

brak kapita u na rozwój 1,20 7,78 33,53 57,49 

skomplikowane procedury uzyskania dotacji z Unii 
Europejskiej 

4,19 9,58 25,75 60,48 

przestarza y park maszynowy 5,39 14,37 36,53 43,71 

wysoki poziom opodatkowania (podatek gruntowy, 
ubezpieczenia maj tku, sk adki na ubezpieczenia spo eczne) 

1,20 19,16 44,31 35,33 

wysoki poziom czynszu dzier awnego 4,82 16,27 40,96 37,95 

skomplikowane i niestabilne regulacje formalno-prawne 
dotycz ce dzier awy gruntów 

6,59 15,57 43,11 34,73 

niska jako  dzier awionych gruntów 5,39 22,16 43,11 29,34 

dost p do w a ciwych pracowników 7,78 25,75 30,54 35,93 

z e warunki klimatyczne 8,98 19,16 41,32 30,54 

ograniczony popyt na produkty wytwarzane w gospodarstwie 9,58 20,36 38,92 31,14 

ograniczony dost p do kredytów (wysokie wymagania 
formalno-prawne i koszty obs ugi kredytu) 

8,98 22,75 43,11 25,15 

biurokracja ANR 7,19 26,35 41,92 24,55 

niskie i nieodpowiednie kwalifikacje si y roboczej na lokalnym 
rynku 

10,78 35,93 20,96 32,34 

niekorzystne po o enie geograficzne gospodarstwa 13,77 27,54 37,72 20,96 

brak informacji o rynku 16,87 31,93 33,73 17,47 

ród o: opracowanie w asne na podstawie bada .  

Najmniejsze znaczenie wed ug badanych mia y czynniki, takie jak: dost p do 
w a ciwych pracowników, z e warunki klimatyczne, ograniczony popyt na produkty 
wytwarzane w gospodarstwie, ograniczony dost p do kredytów (wysokie wymagania 
formalno-prawne i koszty obs ugi kredytu), biurokracja ANR, niskie i nieodpowiednie 
kwalifikacje si y roboczej na lokalnym rynku, niekorzystne po o enie geograficzne 
gospodarstwa oraz brak informacji o rynku. Ankietowani rolnicy relatywnie rzadziej 
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wskazywali na wysokie znaczenie tych czynników w rozwoju gospodarstw. rednia 
arytmetyczna ocen wynosi a od 1,5 pkt do 1,9 pkt, a dominanta 1 pkt lub 2 pkt. W ród 
respondentów by y tak e osoby, które uwa a y, e analizowane czynniki w adnym stopniu 
nie utrudniaj  prowadzenia gospodarstw rolniczych. Najliczniejsza grupa mia a tak  opini  
na temat braku informacji o rynku (17%), niekorzystnego po o enia geograficznego 
gospodarstw (14%) oraz niskich i nieodpowiednich kwalifikacji si y roboczej na lokalnym 
rynku (11%). Wspó czynnik zmienno ci na relatywnie wysokim poziomie (48% - 64%) 
wskazuje, e rozk ad otrzymanych odpowiedzi w przypadku tego rodzaju uwarunkowa  by  
zró nicowany.  

Tabela 2. Wybrane bariery rozwoju gospodarstw rolnych u ytkuj cych grunty z ZWRSP – statystyki opisowe 

Table 2. Selected barriers to the development of farms using land from the ZWRSP – descriptive statistics 

Bariery rozwoju r Me D Zm. (%) 

niestabilne ceny skupu 2,69 3 3 23,06 

wysokie koszty produkcji rolniczej 2,67 3 3 20,32 

wysokie ceny na rodki produkcji 2,53 3 3 27,41 

brak kapita u na rozwój 2,47 3 3 28,01 

skomplikowane procedury uzyskania dotacji z Unii Europejskiej 2,43 3 3 34,29 

przestarza y park maszynowy 2,19 2 3 40,06 

wysoki poziom opodatkowania (podatek gruntowy, ubezpieczenia 
maj tku, sk adki na ubezpieczenia spo eczne) 

2,14 2 2 35,54 

wysoki poziom czynszu dzier awnego 2,12 2 2 40,15 

skomplikowane i niestabilne regulacje formalno-prawne dotycz ce 
dzier awy gruntów 

2,06 2 2 42,53 

niska jako  dzier awionych gruntów 1,96 2 2 43,61 

dost p do w a ciwych pracowników 1,95 2 3 49,58 

z e warunki klimatyczne 1,93 2 2 47,87 

ograniczony popyt na produkty wytwarzane w gospodarstwie 1,92 2 2 49,41 

ograniczony dost p do kredytów (wysokie wymagania formalno-
prawne i koszty obs ugi kredytu) 

1,84 2 2 49,07 

biurokracja ANR 1,84 2 2 47,89 

niskie i nieodpowiednie kwalifikacje si y roboczej na lokalnym 
rynku 

1,75 2 1 58,79 

niekorzystne po o enie geograficzne gospodarstwa 1,66 2 2 57,98 

brak informacji o rynku 1,52 2 2 63,94 

r – rednia arytmetyczna, Me – mediana, D – dominanta, Zm. – wspó czynnik zmienno ci. 

ród o: opracowanie w asne na podstawie bada .  

Rozpatruj c opinie rolników z uwzgl dnieniem form zagospodarowania gruntów 
pochodz cych z ZWRSP, mo na zauwa y  niewielkie zró nicowanie ocen analizowanych 
barier rozwoju gospodarstw rolnych (tab. 3). Niezale nie od form zagospodarowania 
gruntów do g ównych barier rozwoju gospodarstw rolnych zaliczano czynniki kosztowo-
cenowe. W opinii rolników, który kupili grunty z ZWRSP najwa niejszym czynnikiem 
hamuj cym rozwój by y wysokie koszty produkcji rolniczej, a rolników, którzy dzier awili 
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oraz tych, którzy jednocze nie dzier awili i kupili grunty pochodz ce z ZWRSP – 
niestabilne ceny skupu. Rolnicy, którzy zdecydowali si  na zakup gruntów cz ciej ni  
pozostali zwracali uwag  na du e znaczenie przestarza ego parku maszynowego, 
ograniczonego popytu na produkty wytwarzane w gospodarstwie oraz biurokracj  ANR. 
Badani, którzy w prowadzonej dzia alno ci rolniczej wykorzystywali grunty dzier awione z 
ZWRSP cz ciej za wa ny czynnik uznawali dost p do w a ciwych pracowników, a 
rzadziej – wysoki poziom czynszu dzier awnego. Rolnicy, którzy gospodarowali na 
gruntach zakupionych i dzier awionych z ZWRSP relatywnie cz ciej ni  pozostali 
zwracali natomiast uwag  na skomplikowane i niestabilne regulacje formalno-prawne 
dotycz ce dzier awy gruntów.  

Tabela 3. Wybrane bariery rozwoju gospodarstw rolnych wed ug form zagospodarowania nieruchomo ci 
z ZWRSP 

Table 3. Selected barriers to the development of farms according to forms of land management form the ZWRSP 

Bariery rozwoju  

Zakup 

i dzier awa 
Zakup Dzier awa 

r R r R r R 

niestabilne ceny skupu 2,5 1 2,7 2 2,8 1 

wysokie koszty produkcji rolniczej 2,5 2 2,8 1 2,7 2 

wysokie ceny na rodki produkcji 2,4 3 2,6 4 2,6 3 

brak kapita u na rozwój 2,4 4 2,5 5 2,5 4 

skomplikowane procedury uzyskania dotacji z Unii Europejskiej 2,4 4 2,6 3 2,4 5 

skomplikowane i niestabilne regulacje formalno-prawne 
dotycz ce dzier awy gruntów 2,2 6 2,1 8 2,0 12 

wysoki poziom czynszu dzier awnego 2,1 7 2,1 11 2,2 8 

wysoki poziom opodatkowania (podatek gruntowy, ubezpieczenia 
maj tku, sk adki na ubezpieczenia spo eczne) 2,0 8 2,1 10 2,2 7 

przestarza y park maszynowy 2,0 9 2,1 6 2,3 6 

ograniczony popyt na produkty wytwarzane w gospodarstwie 2,0 10 2,1 6 1,8 15 

niska jako  dzier awionych gruntów 2,0 11 1,9 13 2,0 10 

z e warunki klimatyczne 1,9 12 2,1 11 1,9 13 

biurokracja ANR 1,9 13 2,1 8 1,7 16 

dost p do w a ciwych pracowników 1,8 14 1,9 14 2,1 9 

niskie i nieodpowiednie kwalifikacje si y roboczej na lokalnym 
rynku 1,8 15 1,6 18 1,8 14 

ograniczony dost p do kredytów (wysokie wymagania formalno-
prawne i koszty obs ugi kredytu) 1,7 16 1,8 16 2,0 11 

niekorzystne po o enie geograficzne gospodarstwa 1,6 17 1,9 15 1,6 17 

brak informacji o rynku 1,4 18 1,7 17 1,5 18 

r – rednia arytmetyczna, R – ranking. 

ród o: opracowanie w asne na podstawie bada .  

Opinie badanych rolników na temat g ównych barier rozwoju gospodarstw rolnych 
potwierdzaj  tak e analizy innych autorów.  Z badan przeprowadzonych przez Nowak 
(2015) wynika, e rolnicy prowadz cy dzia alno  na terenie województwa lubuskiego 
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równie  relatywnie cz sto wskazywali na zbyt wysokie ceny rodków produkcji rolnej 
i us ug, a tak e brak w asnych rodków finansowych jako podstawowe czynniki hamuj ce 
rozwój prowadzonych podmiotów. Inne wskazywane czynniki to zbyt ma a skala produkcji 
i trudno ci ze zbytem produktów i us ug gospodarstwa. Na podstawie bada  Sulewskiego 
(2008) stwierdzono, e zdecydowanie najwa niejszy negatywny wp yw ma niska 
op acalno  produkcji, a tak e obaw  przed jej dalszym spadkiem. Czynnik ten zosta  
umieszczony po stronie barier zewn trznych. Wynika to z przekonania wi kszo ci 
badanych, e zdolno  do generowania zadowalaj cych wyników finansowych zale y 
przede wszystkich od czynników zewn trznych, niezale nych od rolnika. Nisk  
op acalno  relatywnie cz ciej wskazywali w a ciciele gospodarstw ma ych (do 15 ha). 
Respondenci wskazywali tak e stare, zu yte rodki trwa e oraz brak pieni dzy na rozwój.  

Pogl dy rolników w kwestii czynników negatywnie wp ywaj cych na rozwój 
gospodarstw s  zgodne tak e z wskazywanymi w analizach innych autorów mo liwo ciami 
przysz ego rozwoju. Z bada  przeprowadzonych przez Kurdy -Kujawsk  (2013) wynika 
bowiem, e w opinii rolników, którzy prowadzili dzia alno  na terenie województwa 
zachodniopomorskiego, najwi ksze znaczenie w rozwoju gospodarstw mia o 
ustabilizowanie cen na rynku produktów rolnych. Zdaniem rolników, modernizacja 
gospodarstwa, wzrost warto ci aktywów i poprawa relacji mi dzy czynnikami produkcji 
mo e nast pi  tak e przez wi kszy dost p do kredytów preferencyjnych, a w szczególno ci 
kredytów inwestycyjnych. Z bada  tej autorki wynika tak e, e ponad po owa w a cicieli 
gospodarstw rolnych, którzy skorzystali z preferencyjnych kredytów oceni a, e dost p do 
tych róde  finansowania mia  istotny wp yw na podejmowane dzia ania modernizacyjne 
i reorganizacyjne w gospodarstwie. Kociszewski (2014) na podstawie zrealizowanych 
bada  podkre la, e wzrost op acalno ci produkcji mo e nast pi  tak e po podj ciu 
produkcji ekologicznej. Wzrost dochodów zauwa y o blisko po owa badanych przez niego 
rolników (jedyne 16,2% by o przeciwnego zdania).  

Podsumowanie 

Zachodz ce w ostatnich dekadach przekszta cenia spo eczno-gospodarcze, w tym 
procesy transformacji, liberalizacji, i globalizacji, a tak e szybki post p technologiczny 
przyczyniaj  si  do zmiany roli gospodarstw rolnych oraz zwi kszenia ich powi za  
z otoczeniem zewn trznym. Rolnictwo, obok funkcji produkcyjnych, pe ni aktualnie 
równie  funkcje spo eczne i przyrodnicze. Otoczenie, w którym dzia aj  podmioty rolne 
staje si  coraz bardziej z o one i trudne. Konkurencja zmieni a charakter z lokalnego i 
krajowego na mi dzynarodowy. Od 2016 r. przyj to w Polsce nowe regulacje w kwestii 
gospodarowania gruntami rolnymi w Polsce. W opracowaniu na podstawie 
przeprowadzonych bada  zidentyfikowano najwa niejsze bariery, które hamuj  
funkcjonowanie i modernizacje gospodarstw rolnych u ytkuj cych grunty pochodz ce z 
ZWRSP. Wed ug badanych rolników najwi kszy negatywny wp yw na rozwój 
gospodarstwa maj  czynniki o charakterze cenowo-kosztowym (bez wzgl du na form  
zagospodarowania gruntów pochodz cych z ZWRSP). Do najwa niejszych barier 
respondenci zaliczyli niestabilne ceny skupu, wysokie koszty produkcji rolniczej, wysokie 
ceny na rodki produkcji oraz brak kapita u na rozwój. W tej kwestii zaobserwowano 
zbie no  z wynikami bada  innych autorów. Ankietowani rolnicy zwrócili uwag  tak e na 
skomplikowane procedury uzyskania dotacji z Unii Europejskiej oraz czynniki zwi zane z 
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dzier aw  (m.in. czynsz dzier awny, regulacje formalno-prawnych dotycz ce dzier awy 
gruntów oraz jako  dzier awionych gruntów). W kontek cie wskazywanych przez 
rolników barier, wydaje si , e rozwój gospodarstw rolnych oraz wzrost ich 
konkurencyjno ci na rynkach mi dzynarodowych mo e by  stymulowany przez 
odpowiednio ukierunkowan  polityk  gospodarcz  zapewniaj c  stabiln  koniunktur  w 
rolnictwie, a w odniesieniu do gruntów pochodz cych z ZWRSP - stabilne i 
d ugoterminowe umowy dzier awy gwarantuj ce wi ksze szanse zwrotu ponoszonych 
nak adów. Ponadto konieczna wydaje si  tak e intensyfikacja dzia a  informacyjno-
doradczych o funduszach unijnych oferowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej 
wspieraj cych nak ady o charakterze inwestycyjnym oraz formach wspierania rozwoju 
gospodarstw rolnych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  
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