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Synopsis. Celem artyku u jest porównanie wyników produkcyjnych i ekonomicznych dwóch 

wyodr bnionych grup gospodarstw rolnych oraz okre lenie roli dop at unijnych w kszta towaniu 

dochodu gospodarstw prowadz cych produkcj  w ró nych warunkach przyrodniczych. Analiza 

obejmuje oko o 9,6 tys. gospodarstw rolnych nale cych w 2005 roku do Polskiego FADN. 

S owa kluczowe: gospodarstwo, zasada wzajemnej zgodno ci, dochody gospodarstw, system 

zbierania i wykorzystywania danych rachunkowych FADN. 

Wprowadzenie 

Zarys zasady wzajemnej zgodno ci rodowiskowej na obszarze Wspólnoty 

Europejskiej zosta  nakre lony w 1992 roku, kiedy to w ramach reformy McSharry’ego 

wprowadzono wsparcie finansowe w celu wielofunkcyjnego rozwoju wsi.3 Zasada ta 

zosta a rozwini ta w Agendzie 2000. Termin „ rodowiskowej zgodno ci” (environmental 

cross compliance) zosta  zdefiniowany jako powi zanie specyficznych warunków 

rodowiskowych z p atno ciami bezpo rednimi poprzez zastosowanie sankcji w formie 

redukcji p atno ci bezpo rednich w przypadku nie spe nienia minimalnych wymaga  (non-

compliance). Dodatkowo reforma Wspólnej Polityki Rolnej z 2003 roku ustanowi a system 

kontroli i sankcji, który w sposób restrykcyjny traktuje przestrzeganie wymaga  nie tylko z 

zakresu ochrony rodowiska, ale równie  warunków bezpiecze stwa ywno ciowego, 

                                                 
1 Mgr, ul. wi tokrzyska 20, 00-002 Warszawa, tel. (022) 50 54 402, e-mail: lebiecka@ierigz.waw.pl
2 Praca wykonana w ramach zadania badawczego „Rolnictwo spo ecznie zrównowa one” Programu Wieloletniego 

2005-2009 „Ekonomiczne i spo eczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki ywno ciowej po wst pieniu 

Polski do Unii Europejskiej”. 
3 Zasada wzajemnej zgodno ci rodowiskowej po raz pierwszy zosta a wprowadzona w Stanach Zjednoczonych w 

latach 30. ubieg ego stulecia i dotyczy a dobrowolnego udzia u rolnika w dzia aniach na rzecz ochrony gleb przed 

erozj . W Europie zasada zgodno ci rodowiskowej sta a si  obligatoryjna po raz pierwszy w Szwajcarii i 

Norwegii w latach 90. XX wieku. 
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higieny i dobrostanu zwierz t. W Polsce zasada wzajemnej zgodno ci b dzie obowi zywa  

w pe ni cznie z przyj tym systemem kontroli i sankcji od 2009 roku 4.  

Cel i zakres bada  

Celem artyku u jest porównanie wyników produkcyjnych i ekonomicznych dwóch 

grup gospodarstw rolnych oraz okre lenie roli dop at unijnych w kszta towaniu dochodu 

gospodarstw prowadz cych produkcj  w ró nych warunkach przyrodniczych. Przedmiotem 

bada  jest oko o 9,6 tys.5 gospodarstw rolnych, stanowi cych 82% wszystkich gospodarstw 

nale cych w 2005 roku do Polskiego FADN6. Badan  zbiorowo  podzielono wg 

kryterium przyznania dotacji, które wi  si  z dotrzymaniem zobowi za  rodowiskowych 

przez beneficjenta. Pierwsz  grup  stanowi 4,4 tys. gospodarstw, które uzyska y p atno ci 

bezpo rednie, w zamian za spe nienie warunków dobrej kultury rolnej. Drug  grup  tworzy 

5,2 tys. gospodarstw, które zobowi za y si  spe ni  dodatkowe warunki rodowiskowe w 

zakresie zwyk ej dobrej praktyki rolniczej. S  to gospodarstwa, którym przyznano p atno  

z tytu u po o enia na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) i/lub 

w ramach dzia a  rolno rodowiskowych.  

Zakres warunków wzajemnej zgodno ci rodowiskowej 

Zasada zgodno ci rodowiskowej obejmuje wymagania z zakresu dobrej kultury rolnej 

oraz wybrane warunki z zakresu zarz dzania SMR (ang. Statutory Management 

Requirements). Warunki dobrej kultury rolnej dotycz  dzia a  maj cych na celu: 

przeciwdzia anie erozji, ograniczenie degradacji materii organicznej, przeciwdzia anie 

zmianom struktury gleby oraz zachowanie przyrodniczo cennych siedlisk. Wymogi 

dotycz ce zakresu zarz dzania (gospodarowania) stanowi  uzupe nienie minimalnych 

standardów dobrej kultury rolnej w ochronie rodowiska. Cz  tych warunków mo na 

przypisa  do obowi zuj cych zasad zwyk ej dobrej praktyki rolniczej. S  to warunki 

dotycz ce:  

- stosowania i przechowywania nawozów, 

-  rolniczego wykorzystania cieków w gospodarstwie, 

-  stosowania komunalnych osadów ciekowych, 

-  stosowania rodków ochrony ro lin, 

-  gospodarowania na u ytkach zielonych, 

-  utrzymywania czysto ci i porz dku w gospodarstwie, 

-  ochrony siedlisk przyrodniczych, 

-  ochrony gleb, 

                                                 
4 Komisja Europejska proponuje trzyletni okres przej ciowy dla nowych krajów cz onkowskich stosuj cych 

system SAPS (Single Area Payment Scheme; z wyj tkiem Malty i S owenii) na wdro enie wymogów w zakresie 

zarz dzania (SMR, Statutory Management Requirements). Dla Polski (oraz siedmiu pozosta ych nowych 

cz onków UE, nie obj tych jeszcze zasad  zgodno ci), okres ten b dzie liczony od 2009 roku, natomiast dla 

Rumunii i Bu garii dopiero od 2012 roku [Europa… 2007]. 
5 Baza danych Polskiego FADN za rok 2005 liczy a 11 774 gospodarstw rolnych. Spo ród tych gospodarstw 

wybrano tylko te, którym przyznano p atno ci bezpo rednie, tj. 9 596 gospodarstw. 
6 FADN to europejski system zbierania danych rachunkowych w rolnictwie.  
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-  ochrony zasobów wodnych. 

Szeroki zakres warunków wzajemnej zgodno ci mo e stanowi  punkt odniesienia do 

wyznaczenia kierunku podejmowanej aktywno ci rolniczej i okre lenia jego wp ywu na 

stan rodowiska. Nieprzestrzeganie warunków dobrej kultury rolnej b dzie oddzia ywa  

negatywnie na stan rodowiska naturalnego (rys. 1), gdy  warunki te stanowi  minimum 

jakie nale y przestrzega . Natomiast korzy ci po dane z punktu widzenia poprawy 

walorów przyrodniczych i wspierania zrównowa onego rozwoju obszarów wiejskich s  

okre lone poprzez obligatoryjne wymagania w ramach dzia a  ONW i ponadobowi zkowe 

praktyki rolnicze dla przedsi wzi  rolno rodowiskowych7. Dodatkowe wymogi 

rolno rodowiskowe dotycz  m.in. zachowania naturalnego krajobrazu, rodzimych ras 

zwierz t, ekstensyfikacji gospodarowania, stosowania mi dzyplonów oraz zak adania stref 

buforowych. W przypadku ONW wymogi odnosz  si  do kontynuacji wykorzystywania 

ziemi w celach rolniczych i gospodarowania metodami tradycyjnymi. 
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 ród o: [Kristensen i Primdahl  2006] 

Rysunek 1. Wp yw praktyk rolniczych na stan rodowiska 
Figure 1. The influence of  agricultural practices on the state of environment 

Kszta t przyj tych regulacji prawnych w zakresie rodowiska wp ywa na stopie  

spe nienia tych standardów. Wymóg dobrej kultury rolnej dotyczy beneficjentów p atno ci 

bezpo rednich, natomiast dodatkowo pe ny zakres zwyk ej dobrej praktyki rolniczej jest 

obowi zkowy dla rolników, którzy: 

- uczestnicz  w programie rolno rodowiskowym,  

- gospodaruj  na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)8. 

                                                 
7 Wi cej nt. programu rolno rodowiskowego w UE i w Polsce w pracy Niew g owskiej [2006].  
8 Wspieranie rolnictwa na terenach problemowych stanowi o jedno z dzia a  Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

w latach 2004-2006. Plan ten definiuje poszczególne obszary ONW i wskazuje na uzasadnienie ich delimitacji. 

Obszary te dzieli si  na: obszary nizinne I, obszary nizinne II, obszary górskie i ze specyficznymi utrudnieniami. 

Obszary ONW zosta y wyznaczone na podstawie m.in. wska nika rolniczej przestrzeni produkcyjnej, redniej 

powierzchni gospodarstwa, udzia u gospodarstw, które zaprzesta y dzia alno ci rolniczej, powierzchni obszarów 

zagro onych erozj , powierzchni u ytków rolnych po o onych powy ej 500 m n.p.m. 
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Celem dzia ania ONW jest wyrównywanie szans rozwojowych gospodarstw. 

Wspomagaj c dochody gospodarstw po o onych na obszarach niekorzystnych dla 

produkcji rolnej instrument ten niweluje ró nic  mi dzy gospodarstwami o podobnym 

profilu produkcji, ale gospodaruj cych w odmiennych warunkach przyrodniczych. 

Dodatkowo zmniejsza dystans dochodowy tych gospodarstw do przeci tnego gospodarstwa 

w kraju [Floria czyk 2006]. Za obszary ONW  uznawane s  obszary „upo ledzone” na 

terenie Wspólnoty (z powodu niskiej produkcyjno ci ziemi), na których musi by  

prowadzona dzia alno  rolnicza dla ochrony przed erozj  i dla zachowania pi kna 

krajobrazu [Kutkowska 2000]. 

Finansowanie przedsi wzi  rolno rodowiskowych sprzyja tak e wyrównywaniu 

dochodów gospodarstw rolniczych, które podejmuj  si  specyficznych dzia a  na rzecz 

rolnictwa zrównowa onego i ekologicznego.  
Wysoko  przyznawanych p atno ci jest uzale niona od warunków gospodarowania i 

utraty dochodów lub dodatkowych kosztów, ponoszonych w zwi zku z 

podporz dkowaniem dzia alno ci rolniczej restrykcjom rodowiskowym. 

Wyniki produkcyjne i ekonomiczne analizowanych grup gospodarstw 

Analiz  obj to 9,6 tys. gospodarstw uczestnicz cych w polskim systemie zbierania 

danych rachunkowych w 2005 roku. Podstaw  wyodr bnienia grup gospodarstw stanowi  

zobowi zania beneficjentów wobec deklaracji spe nienia standardów rodowiskowych, tj. 

dobrej kultury rolnej (I grupa) oraz dobrej kultury rolnej i zasad dobrej praktyki rolniczej 

(II grupa). Spo ród gospodarstw grupy II a  99,5% stanowi  gospodarstwa po o one na 

obszarach problemowych (ONW). Pozosta y odsetek dotyczy gospodarstw bior cych 

udzia  tylko w przedsi wzi ciach rolno rodowiskowych9. 

Analiza wyodr bnionych grup gospodarstw wskazuje na nieznaczne ró nice pod 

wzgl dem cech produkcyjnych (tab.1). II grupa gospodarstw w porównaniu do I grupy 

charakteryzuje si  mniejszym  udzia em  ziemniaków i warzyw  w powierzchni gruntów 

ornych (GO) i znacznie mniejszym udzia em sadów w strukturze u ytków rolnych (UR). 

Uprawy te maj  du y wp yw na uzyskan  warto  produkcji ro linnej. Cech  wyró niaj c  

gospodarstwa II grupy jest tak e wi ksza rednia powierzchnia UR przypadaj ca na jedno 

gospodarstwo (o 8%) i znacznie wi ksze pog owie zwierz t (o 20%). Dodatkowo nak ady 

pracy najemnej s  ni sze o ponad 10%.  

Pozosta e charakterystyki analizowanych grup gospodarstw mo na uzna  za zbli one. 

W strukturze u ytków rolnych  w obu grupach gospodarstw dominuj  grunty orne, a trwa e 

u ytki zielone stanowi  ponad 12%. Udzia   zbó   i innych upraw polowych w powierzchni 

GO, a tak e udzia  g ównej powierzchni paszowej w powierzchni UR kszta tuje si  na 

zbli onym poziomie. Uzyskana wielko  ekonomiczna w obu grupach nie wskazuje na 

wyst puj ce ró nice. 

Analiza rachunku kosztów pozwala stwierdzi , e II grupa gospodarstw ponosi koszty 

ogó em ni sze przeci tnie o 3% w porównaniu do grupy I. W ród najwa niejszych kosztów 

                                                 
9 W 2005 roku w Polskim FADN uczestniczy o 79 gospodarstw bior cych udzia  w programach 

rolno rodowiskowych, które otrzyma y p atno  bezpo redni , w tym 33 gospodarstwa nie po o one na terenach 

ONW.  
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bezpo rednich znalaz y si  nawozy i rodki ochrony ro lin, które w obu badanych grupach 

gospodarstw by y zbli one. Wyj tek stanowi y us ugi weterynaryjne i leki. Grupa II 

gospodarstw ponios a je w wysoko ci o 13% wi kszej ni  grupa I. W zakresie 

wa niejszych kosztów po rednich na energi  elektryczn  i prac  najemn  II grupa 

wydatkowa a odpowiednio o 22% i 35% mniej od redniej warto ci w I grupie.  

Tabela 1. Wybrane charakterystyki wyodr bnionych grup gospodarstw w 2005 roku 

Table 1. Selected characteristics of agricultural holdings in individual groups in 2005 

Charakterystyka I Grupa II Grupa 

Liczba gospodarstw, szt. 4409 5187 

Wielko  ekonomiczna (ESU)a) 19.70 19.50 

Powierzchnia UR, ha 30.20 32.60 

Udzia  GO w powierzchni UR, % 86.37 82.80 

Zwierz ta ogó em (LU)b) 24.60 29.40 

Nak ady pracy najemnej (AWU)c) 0.41 0.37 

Nak ady pracy ogó em (AWU) 2.10 2.00 

Udzia  TUZ w powierzchni UR, % 12.20 12.57 

Udzia  GPPd) w powierzchni UR,  % 19.74 18.67 

Udzia  zbó  i innych upraw polowych w powierzchni GO, % 88.00 89.10 

Udzia  powierzchni ziemniaków w powierzchni GO, %  3.22 2.98 

Udzia  powierzchni  warzyw w powierzchni  GO, % 1.91 1.72 

Udzia  powierzchni sadów w powierzchni  UR, % 1.74 1.30 

a) ESU (ang. European Size Unit) – wielko  ekonomiczna ESU odpowiada dochodowi 1 200 euro/rok. 

b) LU (ang. Livestock Unit) – jednostka przeliczeniowa zwierz t. 

c) AWU (ang. Annual Work Unit) – jednostka przeliczeniowa pracy odpowiadaj ca pe nozatrudnieniu w 

wymiarze 2200 godzin/rok. 

d) GPP – g ówna powierzchnia paszowa. 

ród o: obliczenia w asne na podstawie danych rachunkowo ci rolnej IERiG . 

Tabela 2. Poziom i struktura przeci tnych kosztów w wyodr bnionych  grupach gospodarstw rolnych w 2005 roku 

Table 2. The level and structure of average costs in the individual groups of agricultural holdings in 2005 

Rodzaj kosztu I Grupa (z /rok) II Grupa (z /rok) I Grupa=100 (%) 

Koszty bezpo rednie w tym: 66 583 64 000 96,1 

nawozy 12 493 12 526 100,3 

rodki ochrony ro lin 6 032 6 069 100,6 

us ugi weterynaryjne i leki 2 146 2 433 113,4 

Koszty ogólnogospodarcze 26 780 26 310 98,2 

w tym: koszty energii elektrycznej 14 151 11 062 78,2 

Amortyzacja 21 386 21 338 99,8 

Koszty czynników zewn trznych a) 8 556 7 611 89,0 

w tym: koszt pracy najemnej 4 926 3 215 65,3 

Ogó em koszty produkcji 123 305 119 258 96,7 

a) Koszt czynników zewn trznych = koszt pracy najemnej + czynsze dzier awne + odsetki     

ród o: jak w tab.1 
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W 2005 roku rednia warto  produkcji w II grupie gospodarstw by a ni sza w 

porównaniu do I grupy o 12%, w tym produkcji ro linnej o 40% (tab.3). Jednak e ta sama 

grupa osi gn a znacznie wy sz  warto  produkcji zwierz cej, tj. o 20%. Warto  dodana 

brutto stanowi a 55% warto ci produkcji ogó em w I grupie i 59% w II grupie gospodarstw. 

Po uwzgl dnieniu amortyzacji i kosztów czynników zewn trznych w II grupie przeci tny 

dochód z gospodarstwa rolnego by  mniejszy o 7%. 

Tabela 3. Rachunek wyników w wyodr bnionych grupach  gospodarstw rolnych w 2005 roku 

Table 3. The economic account in individual groups in 2005 

Pozycja kalkulacji I Grupa (z /rok) II Grupa (z /rok) I Grupa=100 (%) 

Warto  produkcji ogó em 164 340 144 183 87,7 

Warto  produkcji ro linnej 87 515 52 051 59,5 

Warto  produkcji zwierz cej 75 452 90 728 120,2 

Zu ycie po rednie a) 93 363 90 177 96,6 

Dop aty do dzia alno ci operacyjnej 

 w tym: 

23 891 24 230 101,4 

jednolita p atno  obszarowa 7 107 7 420 104,4 

p atno  uzupe niaj ca 5 501 5 725 104,1 

p atno  ONW - 4 950 - 

p atno  rolno rodowiskowa b) - 178 - 

Warto  dodana brutto 90 805 85 685 94,4 

Warto  dodana netto 69 419 64 348 92,7 

Dochód z gospodarstwa rolnego  60 863 56 737 93,2 

Dochód spoza gospodarstwa rolnego  3 151 3 469 110,1 

Dochód rodzin rolniczych c) 64 014 60 206 94,1 

a) Zu ycie po rednie = koszty bezpo rednie + koszty ogólnogospodarcze 

b) W odniesieniu do zbiorowo ci licz cej 79 gospodarstw uczestnicz cych w programach rolno rodowiskowych, 

przyznana przeci tna p atno  na 1 gospodarstwo wynosi a 9 738 z . 

c) Dochód rodzin rolniczych = dochód z gospodarstwa rolnego + dochód spoza gospodarstwa rolnego 

ród o: jak w tab.1 

Obj cie polskiego rolnictwa mechanizmami WPR stwarza potencjalne mo liwo ci 

poprawy sytuacji dochodowej rolnictwa. Wi e si  to przede wszystkim z uruchomieniem 

p atno ci bezpo rednich, wp ywaj cych na dochody rolników, a tak e z uruchomieniem 

programów rolno rodowiskowych oraz innych programów skierowanych do wybranych 

grup rolników [Zegar 2005]. 

Bior c pod uwag  wsparcie finansowe w 2005 roku w strukturze dop at unijnych 

dominowa a p atno  bezpo rednia, która wp yn a na wzrost dochodu w obu grupach 

gospodarstw o oko o 40%. Dodatkowe dop aty, które zaabsorbowa a II grupa gospodarstw 

wynosi y rednio 4,9 tys. z  w przypadku p atno ci ONW i tylko 0,17 tys. z  dla dzia a  

rolno rodowiskowych. W strukturze dochodu rodzin rolniczych udzia  tych p atno ci 

wynosi  cznie 8,5% (tab. 4). Dodatkowe wsparcie finansuj ce dzia ania II filaru Wspólnej 

Polityki Rolnej zmniejsza dystans dochodowy II grupy gospodarstw w stosunku do I grupy. 

Po odj ciu dop at rolno rodowiskowych i ONW redni dochód rodzin rolniczych w II 

grupie by by ni szy o 14% w porównaniu do grupy I. 
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Tabela 4. Struktura dochodu rodzin rolniczych w wyodr bnionych grupach gospodarstw w 2005 roku, % 

Table 4. The structure of agricultural holdings’ income in 2005, % 

Rodzaj dochodu I Grupa II Grupa 

Dochód z  gospodarstwa rolnego 

 w tym: 

95,1 94,2 

p atno  bezpo rednia a) 19,7 21,8 

p atno  rolno rodowiskowa - 0,3 

p atno  ONW - 8,2 

Dochód spoza gospodarstwa rolnego  

w tym z:  

4,9 5,8 

pracy najemnej 2,5 2,7 

emerytur i rent 1,0 1,2 

pozosta ych wiadcze  spo ecznych 0,2 0,2 

innych róde  1,2 1,7 

Dochód rodzin rolniczych  100,0 100,0 

a) P atno  bezpo rednia = jednolita p atno  obszarowa + p atno  uzupe niaj ca 

ród o: jak w tab.1 

Znaczenie p atno ci rolno rodowiskowych jest znacznie wi ksze, gdy odniesiemy je 

jedynie do gospodarstw, które otrzyma y wsparcie z tego tytu u, a nie do ca ej zbiorowo ci 

licz cej w II grupie 5,2 tys. gospodarstw. Bior c pod uwag  79 gospodarstw (1,5% II 

grupy) przyznana przeci tna p atno  na 1 gospodarstwo wynosi a 9,7 tys. z . 

Rozk ad gospodarstw rolnych wed ug wielko ci uzyskanego dochodu w obu 

badanych grupach jest asymetryczny (rys. 2). Asymetria prawostronna wskazuje, i  w ca ej 

populacji wi cej jest osób uzyskuj cych dochody poni ej redniej ni  powy ej redniej. 

Po owa gospodarstw wykazywa a dochód w wysoko ci oko o 57 tys. z /rok w obu 

badanych grupach gospodarstw. Najwi cej gospodarstw uzyska o dochód w wysoko ci 

oko o 28 tys. z /rok w I grupie i oko o 34 tys. z /rok w II grupie. 
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Rysunek 2. Rozk ad liczby gospodarstw wed ug wielko ci dochodu rodziny rolniczej w 2005 roku (w tys. z /rok) 

Figure 2. The distribution of agricultural holdings according to income in 2005 (in ‘000 PLN/year) 
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Zarówno w I jak i II grupie oko o 74% gospodarstw uzyskiwa o dodatkowy dochód 

spoza gospodarstwa. Jednak e g ówne ród o utrzymania w obu analizowanych grupach 

gospodarstw stanowi a dzia alno  rolnicza, poniewa  udzia  dochodu spoza gospodarstwa 

w dochodzie rodziny rolniczej by  niewielki (tab.4). Dodatkowe rodki pieni ne 

pochodzi y przede wszystkim z pracy najemnej, a tak e z emerytur, rent i innych róde . II 

grupa uzyska a o ponad 10% wy szy przeci tny dochód spoza gospodarstwa (tab.3). 

Ogólny dochód rodziny rolniczej by  w II grupie ni szy o 6% w porównaniu do grupy I.  

Wnioski

Z przeprowadzonej analizy w gospodarstwach wynikaj   nast puj ce wnioski. 

- II grupa gospodarstw osi gn a ni sz  o 12% warto  produkcji ogó em w 

porównaniu do I grupy, w tym produkcji ro linnej o 40%. Jednak e ta sama grupa 

gospodarstw posiada a wi ksze pog owie zwierz t, co przek ada o si  na 

uzyskanie wi kszej o 20% warto ci produkcji zwierz cej. 

- II grupa gospodarstw ponios a o 3%  ni sze koszty ogó em w porównaniu do I 

grupy. Dotyczy to kosztów pracy najemnej i energii elektrycznej. 

- Wsparcie finansowe w postaci dop at ONW i dzia a  rolno rodowiskowych 

zmniejsza dystans dochodowy II grupy w stosunku do I grupy gospodarstw. 

Instrument wspieraj cy tereny o niekorzystnych warunkach gospodarowania oraz 

przedsi wzi cia rolno rodowiskowe spe nia swoj  funkcj  poprawy 

dochodowo ci tych gospodarstw. 

- Analiza dop at II filaru wskazuje na niski transfer rodków przeznaczonych na 

przedsi wzi cia rolno rodowiskowe. Spowodowane jest to g ównie zbyt ma  

liczb  beneficjentów.  
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