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Olsztyn 

Realizacja dzia ania PROW 2007-2013 „Modernizacja 
gospodarstw rolnych” w województwie lubelskim3 

Implementation of the PROW 2007-2013 activity ‘Modernisation 
of farms’ in the Lubelskie Voivodeship 

Synopsis: Mi dzynarodowa konkurencja, wymogi konsumentów, normy i przepisy prawne s  

jednymi z g ównych czynników, które zmuszaj  polskich rolników do modernizacji gospodarstw. 

Cz ci inwestycji zwi zanych z unowocze nianiem gospodarstwa rolnego mo e by  

wspo finansowana rodkami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach 

dzia ania Modernizacja gospodarstw rolnych. Celem opracowania by o ukazanie dotychczasowej 

realizacji tego dzia ania w woj. lubelskim. Analizie poddano m.in. rodzaj realizowanej inwestycji oraz 

jego zgodno  z celami dzia ania Modernizacja gospodarstw rolnych, typ reorganizacji produkcji, 

koszty operacji oraz poziom wspó finansowania przedsi wzi cia. 

S owa kluczowe: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, modernizacja 

gospodarstw, inwestycje, gospodarstwo rolne 

Abstrakt. International competitive, consumer requirements, standards and legislation are one of the 

main factors which force Polish farmers to modernization of farms. Part of the investments associated 

with upgrading the farm may be co-financed funds Rural Development Programme 2007-2013 for the 

Modernisation of farms. The aim of the study was to evaluate the implementation of this activity in 

the Lubelskie province. The analysis included the type of investment and its compatibility with the 

objectives of Modernisation of farms, the type of reorganization of production, investmet costs and 

the level of co-financing. 

Key words: Rural Developmnet Programme for 2007-2013, farms modenisation, investitions, farm 

Wprowadzenie  

Rosn ca na mi dzynarodowym rynku konkurencja wymusza na podmiotach 

gospodarczych ci g e ulepszanie oferowanych produktów i us ug. Tylko w ten sposób s  

one w stanie sprosta  rywalizacji. Kwestia ta dotyczy tak e gospodarstw rolnych. Podobnie 

jak inne podmioty zmuszone s  one stale poprawia  efektywno , ale równie  jako  

produkcji. 

Zdaniem Wosia [2004] rozwój rolnictwa mo e mie  charakter inwestycyjny lub 

nieiwestycyjny lub te  stanowi  ich po czenie. Pomimo, i  we wspó czesnych teoriach 

                                                 
1 Dr, e-mail: karolnat@poczta.onet.pl 
2 Dr, e-mail: renatam@uwm.edu.pl 
3 Badania przeprowadzono w ramach projektu badawczego MNiSW nr NN 114 185838 
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akcentowane s  usprawnienia o charakterze nieinwestycyjnym, sprowadzaj ce si  g ównie 

do sfery organizacji i zarz dzania, to jednak w rzeczywisto ci zarówno organizacja jak i 

zarz dzanie wymagaj  stosowania nowych technologii, maszyn, urz dze , a wi c 

oznaczaj  konieczno  poczynienia inwestycji. 

Aby polscy rolnicy mogli z powodzeniem konkurowa  na rynku wiatowym musz  

dysponowa  nowoczesnym warsztatem pracy, który b dzie sprawny technicznie i 

ekonomicznie [Kalinowski 2004]. Konieczne jest zatem wprowadzanie zmian w 

gospodarstwach rolnych, których celem b dzie ich modernizacja. Modernizacja w ogólnym 

zarysie oznacza przeobra enia, w nast pstwie których mamy do czynienia z post pem.  

Pierwsze teorie modernizacji zosta y sformu owane na pocz tku lat 50. XX w., a ich 

autorzy nawi zywali najcz ciej do teorii zmiany spo ecznej odnosz c j  do kontaktów 

krajów zacofanych (Afryka, Azja i Ameryka aci ska) z krajami europejskiego kr gu 

kulturowego, w rezultacie których nast powa o unowocze nianie krajów Trzeciego wiata 

poprzez na ladownictwo i dyfuzj  innowacji. Na tej podstawie Szczepa ski [1989] 

wyodr bni  cztery ró ne sposoby definiowania tego terminu. Modernizacja zdaniem tego 

autora mo e by  rozumiana jako: 

1. Unowocze nianie (udoskonalanie), którego przejawem jest stosowanie ró nych 

innowacji technicznych i technologicznych wcze niej wytworzonych. 

2. Zmiana prowadz ca do nowocze niejszych i doskonalszych form organizacji 

danego spo ecze stwa, jego gospodarki, systemu w adzy, polityki. 

3. Ci g zmian spo ecze stwa tradycyjnego warunkowany w a ciwym cywilizacji 

przemys owej typem ideologii, organizacji gospodarczej i spo ecznej. 

4. Droga rozwoju wymuszona przez prze amywanie barier izolacji kulturowej i 

ekspansj  wzorów norm. 

Równie  zdaniem Wasilewskiej [2009] idea modernizacji mo e by  postrzegana 

wielorako. Po pierwsze wynika ona z natury ludzkiej oznaczaj c sk onno  do zmiany i 

otwarto  na innowacje, ch  osi gania, racjonalne t umaczenie wiata. Z kolei na 

p aszczy nie kulturowej wyra a si  we wzro cie sekularyzacji, a w ostatnich latach 

umiej tno ci korzystania ze rodków masowego przekazu. W sferze ekonomicznej 

modernizacja skutkuje rozwojem gospodarki, w wyniku którego ró nicowana jest 

aktywno  gospodarcza, wprowadzane s  kapita och onne technologie, powstaj  

nowocze niejsze jednostki (zak ady przemys owe, banki). 

Analizuj c procesy modernizacyjne zwróci  nale y uwag , na ich g ówne motywy. 

Przyczyny, które prowadz  do zmian mo na najogólniej sklasyfikowa  jako: endogenne, 

dyfuzyjne i egzogenne [Szczepa ski 1989]. Czynniki endogenne wynikaj  z jednostkowej 

potrzeby wprowadzania zmiany, w zale no ci od punktu odniesienia mo e by  to 

pragnienie ci g ego doskonalenia si , ch  osi gni cia wi kszych korzy ci. Czynniki o 

charakterze dyfuzyjnym oznaczaj  niemal e samoistne rozprzestrzenianie si  nowo ci – 

nowych rozwi za , które s  absorbowane przez coraz to inne jednostki, skutkuj c ich 

unowocze nieniem, post pem. Dzia anie czynników egzogennych nale y natomiast 

uto samia  ze zmianami wywo ywanymi przez np. odpowiednio prowadzon  polityk  

ekonomiczn . 

Odnosz c kwesti  modernizacji do polskiego sektora rolnego, by a ona uznawana tu  

przed akcesj  naszego kraju do Unii Europejskiej za jedno z najwi kszych wyzwa . 

Przemawia y za takim pogl dem: problemy rolnictwa z dostosowaniem do warunków 

gospodarki rynkowej, zapó nienie rolnictwa w stosunku do innych dzia ów gospodarki, a 

tak e prowadzona wówczas polityka rolna [Or owski 2002]. 
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Poj ciem pokrewnym modernizacji jest restrukturyzacja, która w uj ciu 

encyklopedycznym oznacza zmian  struktury gospodarczej kraju lub przedsi biorstwa 

maj c  zwi kszy  ich wydajno  lub funkcjonalno . Proces restrukturyzacji gospodarstwa 

rolnego identyfikowany jest ze zmianami w jego strukturze wewn trznej, a wi c w 

strukturze kapita u, produkcji, które prowadz  do ewentualnej specjalizacji gospodarstwa. 

Restrukturyzacja oznacza tak e zmiany w systemie zarz dzania i powi zania gospodarstwa 

z rynkiem [Wasilewska 2009]. 

Jak twierdzi Go biowska [2002] zarówno restrukturyzacja jak i modernizacja s  

motywowane dwiema przes ankami. Po pierwsze wynikaj  z d enia rolników do realizacji 

okre lonych celów w asnych, po drugie wynikaj  ze zmian i warunków, w jakich 

prowadzona jest ich dzia alno , wyzwa  stawianych przez konsumentów, a tak e z 

konieczno ci konkurowania. Trzeba równie  mie  na uwadze, e akcesja Polski do Unii 

Europejskiej wymusi a na rolnikach dostosowanie do obowi zuj cych norm i przepisów 

prawnych. W zwi zku z tym producenci rolni, zostali niejako zmuszeni do wprowadzenia 

zmian w procesie prowadzenia produkcji, a cz sto równie  dokonania inwestycji, w 

rezultacie których nast puje modernizacja gospodarstwa. Z tego powodu zarówno 

modernizacja gospodarstwa, jak i restrukturyzacja s  cz sto uto samiane z inwestycjami, 

chocia  nie s  to poj cia jednoznaczne. 

 Sytuacja dochodowa polskich rolników na przestrzeni kilku ostatnich lat uleg a 

poprawie [Babuchowska i Marks-Bielska 2011]. P atno ci bezpo rednie zwi kszy y 

zdolno  akumulacji rodków na inwestycje cz ci gospodarstw, jednak w dalszym ci gu 

zgromadzenie przez rolników w asnych rodków na inwestycje jest trudne [Babuchowska i 

Marks-Bileska 2010]. Rozwi zaniem tego problemu jest poszukiwanie zewn trznych 

mo liwo ci sfinansowania inwestycji w gospodarstwach. W Polsce w dalszym ci gu 

istnieje mo liwo  skorzystania z kredytów inwestycyjnych udzielanych przez banki na 

preferencyjnych warunkach. Alternatyw  stanowi  równie  rodki Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, b d ce w dyspozycji Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa. W ród wielu dzia a , jakie s  realizowane w ww. Programie 

istniej  takie, z których rodki przeznaczone s  w a nie na inwestycje, do takich dzia a  

nale y Modernizacja gospodarstw rolnych. Celem dzia ania jest wspieranie modernizacji 

gospodarstw, aby w rezultacie wprowadzania nowych technologii produkcji, poprawy 

jako ci produkcji, ró nicowania dzia alno ci produkcji oraz zharmonizowania produkcji 

rolnej z wymogami dotycz cymi ochrony rodowiska naturalnego, higieny produkcji i 

warunków utrzymania zwierz t, nast pi  wzrost efektywno ci gospodarstw rolnych w 

Polsce [Ocena… 2010]. 

Materia  i metody badawcze 

Podstaw  dokonanych w opracowaniu analiz by  materia  pierwotny, zgromadzony 

metod  ankietow , z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza. Badania 

przeprowadzono w ramach projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy szego pn. 

Ocena wp ywu wybranych instrumentów wspólnej polityki rolnej na poziom i struktur  

inwestycji w gospodarstwach rolnych w województwach Polski Wschodniej. Przedmiotem 

bada  by o dzia anie Modernizacja gospodarstw rolnych realizowane w ramach PROW na 

lata 2007-2013. Celem opracowania by o zaprezentowanie dotychczasowej realizacji ww. 

dzia ania w woj. lubelskim. W opracowaniu analizie poddano m.in. rodzaj realizowanej 
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inwestycji oraz jego zgodno  z celami dzia ania Modernizacja gospodarstw rolnych, 

koszty operacji oraz poziom wspó finansowania przedsi wzi cia. 

Dane empiryczne prezentowane w opracowaniu pozyskano w III kwartale 2010 r. od 

295 losowo wybranych producentów rolnych funkcjonuj cych w woj. lubelskim, którzy 

realizowali w swoich gospodarstwach inwestycje wspó finansowane ze rodków ww. 

dzia ania. Badane gospodarstwa by y zró nicowane pod wzgl dem powierzchni, kierunku 

produkcji, a tak e osi ganych dochodów. Najliczniejsz  grup  w badanej populacji 

stanowi y gospodarstwa o powierzchni4 od 5 do 10 ha (33,22%) i od 10 do 15 ha (30,51%), 

nieco mniejszy udzia  mia y gospodarstwa o powierzchni 15-20 i 20-30 ha (odpowiednio 

po 13,22%). Gospodarstwa o powierzchni licz cej od 30-50 ha stanowi y 6,44%, 50-100 ha 

– 3,27, natomiast najmniej by o gospodarstw przekraczaj cych 100 ha powierzchni – 

1,02%. 

Bior c pod uwag  rodzaj prowadzonej produkcji rolnej, respondenci byli poproszeni o 

wskazanie g ównego kierunku. Zebrane informacje zaprezentowano na rysunku 1. 
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Rys. 1. G ówny kierunek produkcji badanych gospodarstw 

Fig. 1. The main  productions direction of the surveyed farms 

ród o: opracowanie na podstawie wyników bada  w asnych, N5=295. 

Obj ci badaniem producenci rolni prowadzili najcz ciej uprawy polowe – 30,17%. 

Drug  pod wzgl dem cz stotliwo ci wskazywanych odpowiedzi by a produkcja mieszana – 

25,08%, co dowodzi, e trudno by o wy oni  w prawie ¼ gospodarstw dominuj cy 

kierunek produkcji. Odpowiednio po 11,86% producentów rolnych zajmowa o si  

ogrodnictwem i produkcj  mleczn . Relatywnie najmniej by o producentów drobiu 

                                                 
4 Powierzchnia badanych gospodarstw zosta a wyra ona w ha fizycznych. 
5  N – liczba respondentów, którzy udzielili odpowiedzi na zadane pytanie 
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(1,36%). W ród innych rodzajów produkcji wymieniano m.in. upraw  zió , pieczarek, 

hodowl  danieli. 

Poziom dochodów rolników nie by  tak bardzo zró nicowany jak ww. kategorie. 

Relatywnie najmniej rolników okre li o uzyskiwane dochody pow. 300 tys. z  (6,10%) oraz 

poni ej 10 tys. z  (7,02%). Najliczniejsz  grup  byli rolnicy z dochodem zawieraj cym si  

w przedziale 30-50 tys. z  (24,785%). Na kolejnych miejscach znalaz y si  nast puj ce 

przedzia y dochodów 50-100 tys. z  (23,73%), 10-30 tys. z  (20,34%), 100-300 tys. z  

(17,97%). 

Z danych ARIMR wynika, e zainteresowanie dzia aniem Modernizacja gospodarstw 

rolnych by o du e. W kampanii 2007 r. z o ono w tym regionie 1954 wnioski, natomiast w 

kampanii 2009 r. 1574.  

Wyniki bada  w asnych 

G ównym przes aniem dzia ania Modernizacja gospodarstw rolnych jest poprawa 

konkurencyjno ci gospodarstw rolnych w procesie dostosowywania ich do funkcjonowania 

na Jednolitym Rynku Europejskim. Pomoc udzielana jest m.in. na inwestycje obejmuj ce 

modernizacj  pierwotnej produkcji ro linnej lub zwierz cej, z wy czeniem produkcji 

le nej i rybnej, operacje obejmuj ce produkcj  produktów ywno ciowych jak i 

nie ywno ciowych, przygotowania do sprzeda y lub sprzeda y bezpo redniej produktów 

rolnych wytwarzanych w gospodarstwie [Program… 2011]. 

Pod wzgl dem rodzaju zrealizowanej inwestycji wyniki przeprowadzonych bada  

by y spójne z wynikami Oceny redniookresowej PROW na lata 2007-2013. Dostrze ono 

bowiem wyra n  przewag  inwestycji, które polega y na zakupie maszyn i urz dze  

rolniczych (rys. 2). 
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Rys. 2. Rodzaj zrealizowanej inwestycji 

Fig. 2. The kind of investment 

ród o: opracowanie na podstawie wyników bada  w asnych, N=271. 

Rolnicy, którzy zostali obj ci badaniem z pozyskanych rodków najcz ciej 

realizowali inwestycj  zwi zan  z unowocze nieniem (wzgl dnie uzupe nieniem) parku 

maszynowego. Tak  w a nie odpowied  poda o a  205 respondentów. Inne zrealizowane 

inwestycje to poprawa infrastruktury technicznej gospodarstwa (15 wskaza ), która 

sprowadza a si  np. do budowy drogi, utwardzenia placu manewrowego; budowa lub 

rozbudowa lub modernizacja budynków gospodarczych (23 wskazania); a w przypadku 

gospodarstw specjalizuj cych si  w ogrodnictwie – za o enie sadu lub plantacji (8 

wskaza ). 

Realizowane zadania musia y by  zgodne z celami dzia ania Modernizacja 

gospodarstw rolnych wyznaczonymi w Programie. Ponad po owa rolników (56,61%) 

wskaza a, e efektem zrealizowanej inwestycji b dzie poprawa bezpiecze stwa produkcji. 

Drugim pod wzgl dem odsetka wskaza  celem by a poprawa jako ci produkcji (22,37%), a 

kolejnym modernizacja technicznej infrastruktury produkcyjnej (15,93%) (rys. 3). 

Relatywnie najrzadziej wskazywano zró nicowanie dzia alno ci rolniczej (4,07% jako cel 

g ówny, 2,71% jako cel dodatkowy). 
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Rys. 3. Cel realizowanej operacji  

Fig. 3. The aim of operation  

ród o: opracowanie na podstawie wyników bada  w asnych, N=295. 

Realizowane inwestycje charakteryzowa y si  du ym zró nicowaniem pod wzgl dem 

kosztowym. Aspekt ten by  ci le zwi zany z poziomem uzyskiwanych dochodów. 

Inwestycje zwi zane z poniesieniem najwi kszych nak adów finansowych zosta y 

zrealizowane w gospodarstwach osi gaj cych najwy sze dochody. W prawie 12% 

badanych gospodarstw koszt netto inwestycji by  równy lub przekroczy  600 tys. z . 

Najwi kszy odsetek gospodarstw (23,71%) realizowa  inwestycje o warto ci netto 

zawieraj cej si  w przedziale 100-200 tys. z . Stosunkowo najmniej (5,08%) by o 

inwestycji, których koszt netto nie przekroczy  50 tys. z  (rys. 4). 
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Rys. 4. Warto  zrealizowanej inwestycji (w z ) 

Fig. 4. The value of realized investment (in PLN) 

ród o: opracowanie na podstawie wyników bada  w asnych, N=295. 

Standardowy poziom refundacji inwestycji w ramach dzia ania Modernizacja 

gospodarstw rolnych wynosi maksymalnie 40% kosztów kwalifikowanych, jednak w 

przypadku spe nienia okre lonych warunków (gdy inwestycja jest realizowana w zwi zku z 

wprowadzaniem w ycie Dyrektywy Azotanowej) mo e osi gn  nawet 75%. W 

przypadku wniosków z o onych przez osoby, które nie uko czy y 40. roku ycia oraz na 

obszarach górskich, innych zaliczanych do ONW, obj tych sieci  Natura 2000 lub 

wdra aniem ramowej dyrektywy wodnej poziom refundacji móg  wynie  50% (w sytuacji 

spe nienia obu warunków, poziom refundacji si ga  60%) [Ocena… 2010]. 

W 149 badanych gospodarstwach rolnych poziom wspó finansowania wyniós  50%, w 

przypadku 67 gospodarstw by o to 60%. Najmniej liczna (50) by a grupa jednostek, w 

których inwestycje zosta y sfinansowane w 40% warto ci kosztów netto inwestycji. Nale y 

zaznaczy , e 29 producentów rolnych nie by o w stanie udzieli  odpowiedzi na to pytanie. 

O wysokiej u yteczno ci wsparcia udzielonego w ramach PROW 2007-2013 wiadczy 

fakt, e ponad 63% respondentów nie zrealizowa aby inwestycji bez zaanga owania 

rodków unijnych, chocia  a  22,03% uzna o, e by oby to mo liwe, ale w d u szej 

perspektywie czasu. Niespe na 10% w a cicieli gospodarstw zdecydowa oby si  

alternatywnie sfinansowa  inwestycj  rodkami pozyskanymi w formie kredytu 

inwestycyjnego, a zaledwie 3,05% mog oby przeznaczy  na ten cel rodki w asne. 

Dowodzi to niew tpliwie istotnej roli rodków II filaru wspólnej polityki rolnej, dost pnych 

w Polsce w ramach PROW 2007-2013, w procesie wspierania modernizacji, a zatem m.in. 

unowocze niania, ale tak e reorganizacji gospodarstw rolnych. 
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Rys. 5. Opinia na temat na temat mo liwo ci realizacji inwestycji bez wsparcia rodkami PROW 2007-2013 

Fig. 5. Opinion on the investments opportunities without the support of the PROW 2007-2013 

ród o: opracowanie na podstawie wyników bada  w asnych, N=295. 

Nale y podkre li , e obj ci badaniem producenci rolni wykazywali du  sk onno ci 

do inwestycji. Pomimo ju  zrealizowanych przedsi wzi  79,32% z nich mia o dalsze 

plany inwestycyjne. Najcz ciej w zamy le rolnicy mieli zakup maszyn rolniczych (45,08% 

wskaza ), rozbudow  lub modernizacj  pomieszcze  gospodarczych (26,78%), zakup 

ziemi (22,37%). W ród ach finansowania planowanych przedsi wzi  wskazywano jednak 

g ównie kredyt bankowy. 

Podsumowanie i wnioski 

Podejmuj c prób  podsumowania dotychczasowego przebiegu realizacji dzia ania 

Modernizacja gospodarstw rolnych, na podstawie przeprowadzonych bada , nale y 

podkre li , e dokonuj ce si  w ten sposób unowocze nianie gospodarstw ma g ównie 

charakter egzogenny. Jego przyczyn nale y bowiem upatrywa  w prowadzonej polityce w 

stosunku do rolnictwa i obszarów wiejskich. Funkcjonowanie w warunkach Jednolitego 

Rynku Europejskiego zmusi o polskie gospodarstwa rolne do podj cia wysi ków 

zwi zanych z modernizacj , aby by y one w stanie sprosta  konkurencji oraz lepiej 

odpowiada  na potrzeby konsumentów. Ci, którzy nie uczynili tego przed akcesj  oraz w 

pierwszych latach cz onkostwa Polski w Unii Europejskiej maj  mo liwo  realizacji 

inwestycji, których celem jest modernizacja gospodarstwa rolnego, przy wsparciu rodkami 

PROW. 

Dotychczasowa realizacja dzia ania Modernizacja gospodarstw rolnych w woj. 

lubelskim pozwala stwierdzi , rolnicy zmierzaj  do unowocze nienia technicznego swojego 

warsztatu pracy, podejmuj c g ównie inwestycje zwi zane z unowocze nianiem parku 

maszynowego poprzez zakup maszyn i urz dze . Ten rodzaj przedsi wzi cia zosta  
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zrealizowany w 69,49% badanych gospodarstw. Ponadto przeprowadzone badania 

pozwoli y stwierdzi , e Program Rozwoju Obszarów Wiejskich jest bardzo istotnym 

instrumentem sk aniaj cym rolników do unowocze niania gospodarstw. Ponad 63% 

respondentów nie zrealizowa aby inwestycji bez zaanga owania rodków unijnych. 

Nie dostrze ono natomiast zwi zku pomi dzy wielko ci  gospodarstwa a jego 

zaanga owaniem w modernizacj . Stwierdzono jednak, e unowocze nienia gospodarstwa 

podejmowali si  w a cicieli przede wszystkim wyspecjalizowanych gospodarstw, 

skupiaj cy si  na jednym kierunku produkcji. 
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