
456

Tomasz Wojewodzic
1

Katedra Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa 

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 

Kraków 

Perspektywy gospodarstw suplementarnych Pogórza 

Zachodniobeskidzkiego i Beskidów Zachodnich2

Perspectives for supplementary farms in the West Beskid 

Upland and Western Beskidy Mountains3

Abstract. The paper addresses issues of the economic decline of farms in the mountain and sub-

mountain areas. The main objective of the work was to present opinions of users of farms reducing 

production concerning the way of future use of land resources at their disposal and the influence of the 

European integration process on their farm economic situation. The conducted analyses show a 

considerably advanced processes of economic decline in the investigated farms. In the perspective of a 

few years more than half of them will most probably lose their agricultural status, whereas the other 

will assume or stabilize their character of supplementary farms, where incomes derived from farming 

will actually provide only additional and generally small part of family income. Respondents’ 

opinions on the influence of the European integration on their farms are diversified, but they only 

rarely see a chance for their farms’ development, which results mainly from the acreage and character 

of the analyzed subjects. 
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Synopsis. W pracy podj to zagadnienia dotycz ce upadku ekonomicznego gospodarstw na obszarach 

górskich i podgórskich. G ównym celem opracowania by o przedstawienie opinii u ytkowników 

gospodarstw ograniczaj cych produkcj  na temat planowanego sposobu wykorzystania posiadanych 

zasobów ziemi i wp ywu procesu integracji europejskiej na sytuacj  gospodarstwa. W wyniku 

przeprowadzonych analiz mo na stwierdzi  bardzo du e zaawansowanie procesów upadku 

ekonomicznego w badanych gospodarstwach. Ponad po owa z nich w perspektywie kilkunastu lat 

utraci najprawdopodobniej charakter rolniczy, a pozosta e przyjm  lub utrwal  charakter gospodarstw 

suplementarnych, z których dochody stanowi  b d  jedynie dodatkow  i to na ogó  niewielk  cz

dochodów rodziny. Zdania respondentów na temat wp ywu integracji europejskiej na ich gospodarstwa 

s  podzielone, niemniej bardzo rzadko upatruj  oni szans na rozwój swoich gospodarstw, co wynika 

g ównie z  wielko ci i charakteru badanych podmiotów. 

S owa kluczowe: upadek ekonomiczny, gospodarstwa rolne, gospodarstwa suplementarne 

Wprowadzenie  

W badaniach naukowych ostatnich dwóch dekad bardzo wiele uwagi po wi cono 

potrzebie dywersyfikacji dochodów rodzin rolniczych i wdra aniu koncepcji tzw. 

wielofunkcyjnego rozwoju wsi i rolnictwa, przy którym gospodarstwa rolnicze 
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nieposiadaj ce wystarczaj cego potencja u do konkurowania na rynkach krajowych, a 

obecnie równie  na rynku Unii Europejskiej, powinny poszukiwa  dodatkowych róde

dochodów pozarolniczych. Dla obszarów le cych na pograniczu l ska i Ma opolski od 

niemal pó  wieku bardzo charakterystyczny jest model gospodarstw dwuzawodowych 

(ch opsko-robotniczych), których powstawaniu sprzyja  rozwijaj cy si  dynamicznie na 

tym terenie przemys . Transformacja gospodarki spowodowa a znaczne ograniczenie 

miejsc pracy w przemy le, co w po czeniu z pogorszeniem warunków ekonomicznych 

produkcji rolnej wymusi o uruchomienie potencja u przedsi biorczo ci tkwi cego w 

lokalnym spo ecze stwie. Mo na zatem twierdzi , i  koncepcja wielofunkcyjnego rozwoju 

rolnictwa i obszarów wiejskich by a na tym obszarze bardzo skutecznie wdra ana.  

W konsekwencji zachodz cych przemian nale y odej  ju  dzi  od tezy o 

„dodatkowo ci” zatrudnienia i dochodów pozarolniczych dla u ytkowników gospodarstw 

rolnych (rolników i ich rodzin) tzw. Podbeskidzia. Dla wi kszo ci rodzin rolniczych to 

dochody z gospodarstwa s  dodatkowym ród em dochodów, podczas gdy g ówne ród o

utrzymania rodziny znajduje si  poza posiadanym (u ytkowanym) gospodarstwem rolnym. 

Pozwala to na definiowanie takich gospodarstw jako gospodarstw suplementarnych 

(uzupe niaj cych dochody). Suplementarny charakter wi kszo ci gospodarstw Pogórza 

Zachodniobeskidzkiego i Beskidów Zachodnich mo e by  wynikiem celowej dzia alno ci

ich w a cicieli, bardzo cz sto jest jednak kolejnym etapem ich upadku ekonomicznego na 

co zwracali ju  uwag  w swoich badaniach m.in. Moskal i inni [2002] oraz Wojewodzic 

[2008B] 

Uwagi metodyczne 

Opracowanie stanowi jeden z elementów rozwa a  nad przyczynami zaniechania i 

ograniczania produkcji rolniczej przez gospodarstwa rolnicze w po udniowej Polsce. 

Badania ankietowe zosta y przeprowadzone w ród u ytkowników gospodarstw rolniczych 

powiatu wadowickiego. Powiat wadowicki le y na pograniczu dwóch krain geograficznych 

Pogórza Zachodniobeskidzkiego i Beskidów Zachodnich, stwarza to przes anki do 

twierdzenia, i  procesy zachodz ce w gospodarstwach z tego obszaru dobrze oddaj

przebieg badanych zjawiska na obszarach górzystych (górskich i podgórskich) w tej cz ci

Karpat.  Dobór gospodarstw ze wzgl du na podj ty temat by  celowo-losowy, przedmiotem 

zainteresowania by y gospodarstwa, które zaniecha y lub znacznie ograniczy y produkcj

rolnicz  w stosunku do okresu wskazanego przez respondenta za najlepszy dla tego 

gospodarstwa.  

G ównym celem opracowania jest przedstawienie opinii u ytkowników gospodarstw 

ograniczaj cych produkcj  odno nie sposobu wykorzystania posiadanych zasobów ziemi i 

wp ywu procesu integracji europejskiej na sytuacj  gospodarstwa. Podj to równie  prób

oceny zaawansowania procesu upadku ekonomicznego w 262 badanych gospodarstwach 

oraz najbardziej prawdopodobnej drogi ich przekszta ce  w perspektywie kolejnych 

kilkunastu lat.  

Upadek ekonomiczny rozumiany jest jako ograniczanie funkcji produkcyjnych 

gospodarstwa, a  do momentu ca kowitego zaprzestania dzia alno ci rolniczej. Proces ten 

mo e nast powa  gwa townie (np. w wyniku zdarze  losowych, sytuacji rodzinnej, stanu 

zdrowia), na ogó  jednak przebiega stopniowo, b d c konsekwencj  bardzo wielu 
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czynników, i to zarówno o charakterze zewn trznym jak i wewn trznym. Do czynników 

zewn trznych, maj cych wp yw na inicjowanie procesów upadku ekonomicznego, ich skal

i tempo, nale  przede wszystkim warunki ekonomiczne prowadzenia produkcji rolniczej, 

tj. relacje cen produktów rolnych i rodków produkcji, udogodnienia i bariery wynikaj ce z 

polityki pa stwa wobec rolnictwa. Bardzo istotn  rol  odgrywa te  alternatywny dochód, 

jaki rolnik mo e uzyska  z pracy poza w asnym gospodarstwem, oraz wysoko  renty 

ekonomicznej, jak  mo na uzyska  z udost pnienia posiadanych zasobów ziemi innym 

podmiotom. Do istotnych czynników wewn trznych gospodarstwa zaliczy  nale y

wielko  i struktur  posiadanych zasobów ziemi, pracy i kapita u, preferowany model pracy 

i ycia i in.  

W prezentowanych rozwa aniach dokonano oceny zaawansowania procesów upadku 

ekonomicznego wykorzystuj c nast puj ce kryteria: przyczyny ograniczania produkcji, 

wiek u ytkownika,  zaanga owania cz onków rodziny w prac  w gospodarstwie, posiadane 

ród a dochodów cz onków rodziny, plany wykorzystania posiadanych zasobów. Wielo

kryteriów i du a ró norodno  badanych gospodarstw wymaga y indywidualnego podej cia

do ka dego z nich. W wyniku przeprowadzonych procedur wyodr bnione zosta y

nast puj ce grupy gospodarstw:  

• stabilne gospodarstwa rolnicze (ROL), w których produkcja rolnicza jest 

prowadzona przez osoby w wieku poni ej 50 lat i stanowi w dalszym ci gu 

g ówne ród o utrzymania rodziny, 

• stabilne gospodarstwa suplementarne (SU), w których po okresie ograniczania 

produkcji nast pi a stabilizacja produkcji rolniczej, b d cej istotnym ród em 

samozaopatrzenia lub/i dodatkowych dochodów dla rodziny rolnika, 

• gospodarstwa na do ycie (DO), w których produkcja prowadzona jest g ównie z 

my l  osi gni cia wiadcze  emerytalnych  (co najmniej 1 osoba ma powy ej 50 

roku ycia i oczekuje na rent  b d  emerytur  rolnicz , brak realnego nast pcy, 

który podtrzyma produkcj  rolnicz ), 

• gospodarstwa seniorów (SE), w których produkcja wynika g ównie z 

przyzwyczajenia i uporu osób posiadaj cych wiadczenia emerytalne lub rentowe 

(obydwaj wspó ma onkowie maj  powy ej 50 lat oraz niezarobkowe lub 

zarobkowe ród o dochodów i brak realnego nast pcy; mo e wyst powa

formalny nast pca, który jednak jedynie pomaga w gospodarstwie posiadaj c inne 

ród o dochodów), 

• gospodarstwa o charakterze spekulacyjnym (SP), czyli gospodarstwa przej te

przez nast pców z my l  o ich sprzeda y w przysz o ci lub czerpania korzy ci o 

charakterze socjalnym (np. dost p do rolniczych ubezpiecze  spo ecznych); 

produkcja, o ile jest jeszcze prowadzona to przede wszystkim w celach 

zachowawczych (utrzymanie ziemi w dobrej kulturze rolnej aby korzysta  z 

dop at); w grupie tej wyst puj  równie  gospodarstwa pobieraj ce dop aty

obszarowe mimo u yczenia swojej ziemi innym podmiotom (nieformalny i 

nielegalny charakter tego zjawiska powoduje, i  rolnicy nie przyznaj  si  do tego 

w trakcie bada  ankietowych), 

• gospodarstwa bezrolne (BR), czyli podmioty funkcjonuj ce w statystyce 

powszechnej jako gospodarstwa rolnicze, a nie posiadaj ce w praktyce cech 
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gospodarstwa rolnego, tzn. powierzchnia < 1 ha UR lub/i produkcja rolnicza 

ograniczona do przydomowego ogródka. 

Wyniki bada

Zlokalizowane na obszarze Pogórza Zachodniobeskidzkiego i Beskidów Zachodnich 

gospodarstwa rolnicze to przede wszystkim podmioty o bardzo ma ej powierzchni. rednia 

wielko  badanych gospodarstw kszta towa a si  na poziomie 4,2 ha UR, co jest wielko ci

niewiele wy sz  od redniej dla obszaru Ma opolski. W ostatnich kilkunastu latach, mimo 

znacznego ograniczenia liczby miejsc pracy w przemy le, wci  znaczna cz  osób 

b d cych w a cicielami b d  u ytkownikami gospodarstw rolnych znajduje zatrudnienie 

poza rolnictwem, gdzie odradzaj  si  ma e i rednie przedsi biorstwa. Ogromne znaczenie 

dla mieszka ców obszarów wiejskich tego regionu maj  renty i emerytury wypracowane 

przez cz onków rodzin rolniczych w latach 70. i 80. XX wieku, stanowi c niejednokrotnie 

g ówne ród o utrzymania ca ych rodzin.  

Nie ulega w tpliwo ci, i  g ównymi przyczynami ograniczania produkcji przez 

gospodarstwa rolne w Polsce s  czynniki ekonomiczne, a przede wszystkim brak 

op acalno ci produkcji oraz trudno ci zbytu wytwarzanych produktów rolnych. Ekonomia 

skali jest szczególnie bezwzgl dna dla ma ych gospodarstw obszarów górskich i 

podgórskich, które wobec braku mo liwo ci uzyskania satysfakcjonuj cych cen za 

wytwarzane przez siebie produkty znacznie ograniczy y produkcj  towarow . Spo ród 

badanych gospodarstw obszarów podgórskich 18% nie wykaza o w 2005 roku adnej 

produkcji towarowej, natomiast w ród tych, które tak  produkcj  wytworzy y, wynosi a

ona rednio nieca e 7700 z  rocznie. W ród gospodarstw zlokalizowanych na obszarach 

górskich a  28% nie oferowa o swojej produkcji na rynku, rednia warto  produkcji 

sprzedanej gospodarstw posiadaj cych powi zania z rynkiem wynosi a natomiast oko o

6200 z . wiadczy to o tym, i  wi kszo  badanych gospodarstw produkuje g ównie b d

wy cznie na samozaopatrzenie.  

Bardzo istotnymi przyczynami ograniczania i zaniechania produkcji rolniczej s

równie  nast pstwa zmiany modelu pracy poza gospodarstwem, gdzie pracodawcy 

wymagaj  bardzo cz sto pe nej dyspozycyjno ci i mobilno ci, co bardzo utrudnia 

równoleg e prowadzenie gospodarstwa. Brak nast pców oraz niech  ludzi m odych do 

pracy w rolnictwie wynika m.in. z braku parytetu dochodowego przy porównaniu pracy w 

gospodarstwie rolniczym i pracy najemnej poza gospodarstwem. Wzrastaj ce

wynagrodzenia w gospodarce powoduj  wzrost kosztów alternatywnych pracy we w asnym 

gospodarstwie, co przy niskich cenach za wytwarzane produkty rolnicze prowadzi do braku 

uzasadnienia ekonomicznego dla prowadzonej w nim produkcji rolniczej [Wojewodzic 

2008B]  

W ród badanych gospodarstw dominowa y zdecydowanie gospodarstwa 

suplementarne, stanowi ce dodatkowe ród o dochodów dla u ytkuj cych je rodzin. Dla co 

dwudziestego gospodarstwa, dochody z rolnictwa stanowi y g ówne ród o dochodów 

(ROL). Ponad po ow  badanych gospodarstw stanowi y jednostki, które mo na

zakwalifikowa  do stabilnych gospodarstw suplementarnych (SU). Za bardzo wysoki uzna
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nale y udzia  gospodarstw u ytkowanych przez osoby posiadaj ce ju  wypracowane 

wcze niej emerytury lub renty (SE). Bardzo cz sto gospodarstwa te posiadaj  formalnego 

nast pc , jednak jego zaanga owanie w prac  w gospodarstwie jest bardzo ma e (<10 h 

tygodniowo).   

rednia powierzchnia UR w gospodarstwach u ytkowanych przez osoby posiadaj ce

ju  wypracowane wiadczenia emerytalno-rentowe oraz w gospodarstwach o charakterze 

spekulacyjnym jest relatywnie mniejsza ni  w pozosta ych grupach. Znaczna cz

gospodarstw oczekuj cych na wiadczenia emerytalne lub rentowe (DO) to gospodarstwa, 

które przez wiele lat próbowa y zachowa  charakter gospodarstw rolniczych lub stabilnych 

gospodarstw suplementarnych. Wobec braku rodków na rozwój, problemów zdrowotnych, 

a przede wszystkim braku zainteresowania gospodarowaniem w ród nast pców ograniczy y

one produkcj  przyjmuj c postaw  „na dotrwanie”. Gospodarstwa te posiadaj  jednak 

przeci tnie wi ksze zasoby ziemi i uzyska y w 2005 roku wy sz  przeci tn  warto

produkcji towarowej ni  stabilne gospodarstwa suplementarne, co po rednio wiadczy

mo e o wi kszym znaczeniu rolnictwa i dochodów rolniczych dla rodzin z nimi 

zwi zanych (tabela 1). 

Tabela 1. Wybrane charakterystyki badanych gospodarstw w zale no ci od zaawansowania procesu ograniczania 

produkcji 

Table 1. Selected characteristics of analyzed farms according to the stage of reduction of production process 

Charakterystyka  Grupy gospodarstw 

 ROL SU DO SE SP 

Udzia  w liczbie badanych gospodarstw, % 4,6 56,9 11,1 21,8 5,7 

rednia powierzchnia w momencie przej cia przez 

obecnego w a ciciela, ha 
6,4 4,1 4,1 3,5 3,2 

rednia powierzchnia w 2006 r., ha 5,6 4,1 4,8 3,2 3,3 

Przeci tna liczba osób zaanga owanych w prac   w 

gospodarstwie w 2006 r. 
3,3 3,2 3,3 2,5 0,7 

Przeci tne nak ady pracy, FWU*/100 ha UR 34,8 30,3 27,1 32,9 1,8 

Przeci tna warto  produkcji towarowej w 2005 r. 

tys. z /gospodarstwo  
16,5 5,6 9,8 2,2 1,5 

* FWU – roczna jednostka pracy nieop aconej równa 2200 godzin. 

ród o: badania w asne

Ma a poda  ziemi na lokalnym rynku bardzo ogranicza rozwój podmiotom silniejszym 

ekonomicznie, cze  gospodarstw wci  „walcz cych” o przetrwanie dodatkowo nie 

posiada wystarczaj cych zasobów finansowych na powi kszanie swojej bazy produkcyjnej. 

Obrót ziemi  rolnicz  przyjmuje zazwyczaj form  u yczenia ziemi. Powszechnie spotykane 

jest zatrzymywanie „prawa” do pobierania dop at bezpo rednich przez w a ciciela ziemi, 

który ponosi równie  obci enia finansowe wynikaj ce z tytu u w asno ci, tj. podatek 

rolny, sk adka na ubezpieczenie spo eczne, OC gospodarstwa rolnego. Mimo 

pojawiaj cych si  coraz cz ciej przes anek wskazuj cych na ch  sprzeda y lub 

formalnego wydzier awienia posiadanych gruntów, barier  mo e stanowi  deklarowana 
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powszechnie w 2004 roku ch  otrzymywania dop at do obszarów o niekorzystnych 

warunkach gospodarowania (ONW), która ogranicza mo liwo  dokonywania obrotu 

ziemi  przez pi  lat od momentu otrzymania pierwszej p atno ci.

Mo liwo  sprzeda y ziemi rozwa a 8,0% gospodarstw poddanych badaniom. 

Najwi ksz  sk onno  do sprzeda y ziemi wykazuj  gospodarstwa uznane za podmioty o 

charakterze spekulacyjnym. Podmioty uznane za stabilne gospodarstwa suplementarne 

najch tniej w przypadku zaniechania produkcji rolniczej podzieli yby posiadan  ziemi  na 

dzia ki (i w domy le sprzeda y), na takie rozwi zanie wskazywa o ponad 30 % 

respondentów z tej grupy (kategoria „inne” tabela 2). Najwi kszy odsetek respondentów 

gotowych sprzeda  ziemi  na cele rolnicze odnotowano w ród skrajnych grup wiekowych 

do 30 lat i powy ej 60 (oko o 15%). Osoby m ode traktuj  ziemi  mniej sentymentalnie, 

osoby w starszym wieku nie mog c przekona  swoich bliskich do podj cia 

gospodarowania, atwiej ulegaj  ich presji godz c si  na sprzeda  ziemi (pieni dze atwiej

jest podzieli ). Na przywi zanie osób starszych do ziemi po rednio wskazuje równie

gotowo  do pozostawienia ziemi od ogiem. O ile w ród rolników w wieku do 30 roku 

ycia sk onnych do od ogowania ziemi by o oko o 7%, to wraz z wiekiem odsetek ten 

wzrasta , osi gaj c w ród rolników w wieku powy ej 60 lat ponad 21%.  Do ciekawych 

wniosków sk ania analiza sk onno ci do wydzier awienia gruntów w zale no ci od 

wykszta cenia respondenta. Mo na postawi  tez , i  im wy sze wykszta cenie tym 

sk onno  do wydzier awienia gruntów wi ksza. O ile w ród respondentów z 

wykszta ceniem podstawowym sk onnych do wydzier awienia ziemi w przysz o ci by o

oko o. 14 %, to w ród osób z wykszta ceniem wy szym prawie 30 %, przy czym aden z 

respondentów posiadaj cych wy sze wykszta cenie nie rozwa a  sprzeda y ziemi na cele 

rolnicze, a co trzeci gotów by  j  podzieli  na dzia ki.  

Tabela 2. Opinie respondentów na temat przysz o ci gospodarstwa w zale no ci od zaawansowania procesów jego 

upadku ekonomicznego 

Table 2. Respondents’ opinions on their farm future accrding to the stage of process of farm economic decline 

 Co stanie si  z posiadanymi gruntami rolnymi w przypadku dalszego ograniczania 

lub zaniechania produkcji rolniczej 

Grupy 

gospodarstw 

ziemia 

b dzie

obsiewana

pozostawienie

ziemi od ogiem 

oddanie

ziemi w 

dzier aw

sprzeda  ziemi  

na cele rolnicze

przekazanie ziemi 

cz onkowi

rodziny 

inne

ROL 50,0 8,3 8,3 8,3 25,0 8,3 

SU 26,8 12,8 18,8 6,7 22,1 34,9 

DO 31,0 13,8 17,2 10,3 24,1 20,7 

SE 12,3 24,6 14,0 8,8 26,3 17,5 

SP 0,0 33,3 20,0 13,3 13,3 26,7 

Razem 23,7 16,4 17,2 8,0 22,9 27,9 

ród o: badania w asne

Odsetek gospodarstw utrzymuj cych si  wy cznie b d  g ównie z pracy we w asnym 

gospodarstwie z roku na rok si  zmniejsza. Przeprowadzone badania wskazuj , i  jest on 
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wy szy na obszarach podgórskich ni  górskich.  Wed ug danych GUS w 2002 roku dla co 

pi tej rodziny rolniczej w skali ca ego kraju g ównym ród em utrzymania by a praca we 

w asnym gospodarstwie rolnym4. Wska nik ten by   natomiast o ponad po ow  ni szy na 

obszarze Pogórza Zachodniobeskidzkiego i Beskidów Zachodnich. Dla co trzeciego 

gospodarstwa domowego u ytkownika gospodarstwa rolnego g ównym ród em dochodów 

by y niezarobkowe ród a utrzymania, w tym renty i emerytury [Wojewodzic 2008A]. 

Zdaniem respondentów dochody z gospodarstwa rolniczego pozostaj  g ównym 

ród em utrzymania dla oko o 14% gospodarstw znajduj cych si  w ich s siedztwie, przy 

czym potwierdza si  teza postawiona powy ej, i  wi kszy odsetek takich gospodarstw jest 

na obszarach podgórskich ni  górskich (tabela 3). Wynika to m.in. ze redniej wielko ci 

gospodarstw i rolniczej przydatno ci gleb do produkcji rolnej. Respondenci bardzo 

niech tnie przyznaj  si  do wyjazdów do pracy za granicami kraju (oko o 8%), bardzo 

ch tnie jednak wskazuj  na znaczenie tego zjawiska w ród s siadów, gdzie dotyczy ono ich 

zdaniem oko o 30% rodzin.  

Skala upadku ekonomicznego gospodarstw rolniczych jest bardzo trudna do 

precyzyjnego obliczenia, gdy  znaczna cz  gospodarstw to podmioty „papierowe”, nie 

prowadz ce dzia alno ci rolniczej, a mimo to funkcjonuj ce w oficjalnych statystykach 

jako gospodarstwa rolne. Zdaniem respondentów oko o 1/3 gospodarstw rolniczych w ich 

s siedztwie nie prowadzi ju  dzia alno ci rolniczej, a w perspektywie najbli szych 

dziesi ciu lat zjawisko to dotyczy  b dzie oko o po owy gospodarstw na badanym 

obszarze, co, bior c pod uwag  odsetek gospodarstw nie posiadaj cych realnego nast pcy,

jest twierdzeniem uzasadnionym. 

Tabela 3. Opinie respondentów na temat sytuacji w gospodarstwach s siadów, % 

Table 3. Respondents’ opinion on situation in their neighbours’ farms, % 

Region

Sytuacja w gospodarstwach s siadów Pogórze 

Zachodniobeskidzkie 

Beskidy 

Zachodnie 

Razem  

Odsetek gospodarstw w najbli szym s siedztwie

w których:  

   

A/ g ównym lub wy cznym ród em utrzymania jest 

gospodarstwo rolnicze 

16,4 10,6 13,6 

B/ przynajmniej jedna osoba z rodziny czasowo 

wyje d a do pracy za granic

33,8 26,5 30,3 

C/ nie prowadzi si  dzia alno ci rolniczej, a ziemia jest 

wydzier awiona lub le y od ogiem 

31,4 36,1 33,6 

D/ trudno b dzie znale  nast pc , który ch tnie

poprowadzi gospodarstwo 

50,9 47,5 49,3 

E/ w perspektywie dziesi ciu lat nie b dzie si

prowadzi o adnej dzia alno ci rolniczej poza 

46,4 54,4 50,3 

                                                           

4
 Gospodarstwo wed ug GUS to obszar u ytków rolnych o powierzchni powy ej 0,1 ha.  
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przydomowym ogródkiem 

F/ w perspektywie dziesi ciu lat sprzeda ziemi

rolnicz

33,8 36,9 35,3 

ród o: badania w asne

Zdaniem respondentów w wyniku post puj cych procesów upadku ekonomicznego 

dojdzie do uwolnienia znacznych zasobów ziemi rolniczej, gdy  na sprzeda  ziemi zgodzi 

si  co trzecie gospodarstwo w ich s siedztwie. Do prognozy tej nale y jednak podchodzi

bardzo ostro nie, gdy , jak wykazuj  analizy udzielanych odpowiedzi, respondenci 

znacznie cz ciej dopuszczaj  mo liwo  sprzeda y ziemi przez s siadów ni  swojej 

w asnej. Dlatego te  du o bardziej prawdopodobne jest gwa towne nasilenie zjawiska 

dzier awy i u yczenia ziemi. 

Przeprowadzone badania i obserwacje pozwalaj  na twierdzenie, i  b dzie si  w 

dalszym ci gu zwi ksza a liczba gospodarstw zaprzestaj cych produkcji i udost pniaj cych 

posiadane zasoby ziemi innym podmiotom. W ród badanych gospodarstw ograniczaj cych 

produkcj  rolnicz , w perspektywie kilkunastu lat nie b dzie ju  najprawdopodobniej 

gospodarstw, gdzie g ównym ród em dochodów b dzie praca we w asnym gospodarstwie 

rolnym (rys. 1). Wi kszo  prowadz cych je rolników uzyska wiadczenia emerytalne, a 

przejmuj cy ziemi  formalni nast pcy pracuj  ju  obecnie zawodowo poza gospodarstwem, 

co spowoduje przekszta cenie tych gospodarstw w gospodarstwa seniorów (SE) lub w 

przypadku du ego zaanga owania nast pcy w dzia alno  rolnicz  w stabilne gospodarstwa 

suplementarne (SU). Mo liwe jest równie   ca kowite odej cie od produkcji rolniczej. Brak 

w sporz dzonej kilkunastoletniej prognozie dla badanych gospodarstw podmiotów, gdzie 

g ównym ród em dochodów b dzie gospodarstwo rolnicze (ROL) oraz tzw. gospodarstw 

na do ycie nie oznacza, e nie b dzie takich gospodarstw na badanym obszarze. 

Gospodarstwa o takim charakterze b d  bowiem powstawa y z gospodarstw, które jeszcze 

dzi  próbuj  walczy  o przetrwanie zwi kszaj c skal  produkcji, b d  procesy ograniczania 

produkcji nast puj  w nich wolniej, przez co nie znalaz y si  w analizowanej grupie 

gospodarstw. 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

%

2006 r perspektywa kilkunastu lat

2006 r 4,5 56,0 11,4 22,0 6,1 0,0

perspektywa

kilkunastu lat

0,0 24,2 0,0 9,8 48,6 17,4

ROL SU DO SE SP BR

Rys. 1. Struktura zbiorowo ci badanych gospodarstw wed ug najbardziej prawdopodobnych kierunków 

przekszta ce  w perspektywie kilkunastu lat 
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Fig. 1. Structure of the population of analyzed farms according to the most probable directions of transformations 

in several years’ perspective 

ród o: [Wojewodzic 2008C] 

Szacuje si , e spo ród tzw. „stabilnych gospodarstw suplementarnych” w 

perspektywie kilkunastu lat swój obecny  charakter zachowa poni ekj 40%, wiadcz  o tym 

m.in. obecne zaanga owanie potencjalnych nast pców w prac  w gospodarstwie, wiek 

obecnych u ytkowników gospodarstw oraz ich opinie na temat przysz o ci gospodarstwa i 

posiadanych zasobów. Przy czym nie we wszystkich gospodarstwach ju  dzi  mo na

wskaza  realnych nast pców. 

SU  SU (34%)  SU (34%)5

Prawdopodobnie oko o 15 % stabilnych gospodarstw suplementarnych w 

perspektywie kilku najbli szych lat przekszta ci si  w gospodarstwa oczekuj ce wiadcze

emerytalno-rentowych, a tylko po owa z nich ma szans  na kontynuacj  dzia alno ci

rolniczej w przysz o ci i powrót do charakteru „stabilnego gospodarstwa 

suplementarnego”. 

SU  DO/SE (15%)  SU (7%) 

Pozosta e gospodarstwa zasil  szeregi gospodarstw o charakterze spekulacyjnym. 

SU  DO/SE (15%)  SP (8%) 

Co pi te gospodarstwo z grupy stabilnych gospodarstw suplementarnych 

prawdopodobnie sprzeda posiadan  ziemi  lub wycofa si  z jej u ytkowania, ograniczaj c

swoj  dzia alno  rolnicz  do powierzchni mniejszej ni  jeden hektar lub rezygnuj c z niej 

ca kowicie. Przy czym oko o 13% stabilnych gospodarstw suplementarnych ju  w 

najbli szych kilku latach zmieni swój charakter na gospodarstwa o charakterze 

spekulacyjnym (SP). 

SU  SP/BR (19%)  SP (13%) 

SU  SU/BR (19%)  BR (6%) 

W gospodarstwa o charakterze spekulacyjnym w perspektywie kilku lat przekszta ci 

si  i utrzyma przez pewien okres ten charakter prawdopodobnie co trzecie gospodarstwo 

kwalifikowane obecnie jako stabilne gospodarstwo suplementarne. 

SU  SP (32%)  SP (32%) 

Tabela 4. Opinie respondentów na temat wp ywu procesu integracji z UE na przemiany zachodz ce w ich 

gospodarstwie w zale no ci od zaawansowania procesu upadku ekonomicznego, % 

Table 4. Respondents’ opinions on the influence of European integration process on changes occurring in their 

farms according to the stage of their economic decline, % 

                                                           

5 Ten i podobne poni sze zapisy maj  oznacza  kolejne stadia alternatywnych przekszta ce  grupy gospodarstw 

suplementarnych. Suma procentów w stadium po rednim (kilka lat) ko cowym (kilkana cie lat) daje 100%. 
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 Wp yw przyst pienia Polski do struktur Unii Europejskiej na gospodarstwo 

Grupa 

gospodarstw 
przyspieszy 

proces 

upadania

nie b dzie

mia

wi kszego

wp ywu 

spowolni

proces 

upadania

zahamuje 

proces 

upadania

przyczyni si

do rozwoju 

ROL 25,0 8,3 50,0 8,3 8,3 

SU 28,1 35,6 21,2 7,5 7,5 

DO 34,5 37,9 20,7 0,0 6,9 

SE 32,1 42,9 12,5 5,4 7,1 

SP 7,1 78,6 0,0 7,1 7,1 

Razem 28,4 38,5 19,5 6,2 7,4 

ród o: badania w asne

Respondenci bardzo rzadko upatruj  szanse na przetrwanie swojego gospodarstwa w 

korzy ciach p yn cych z procesu integracji europejskiej (7,4%). Jest to zreszt  uzasadnione, 

ze wzgl du na wielko  i charakter badanych gospodarstw. Przedstawione wyniki bada

(tab. 4) potwierdzaj  tez , i  wprowadzane rozwi zania i instrumenty wsparcia w du ej

mierze spowalniaj  przekszta cenia strukturalne na wsi, bowiem im proces upadku 

ekonomicznego w gospodarstwie jest mniej zaawansowany, tym odsetek opinii o 

spowalnianiu procesu upadku ekonomicznego gospodarstw przez instrumenty 

wspólnotowej polityki rolnej wi kszy. Utrwalanie obecnej struktury obszarowej 

gospodarstw jest czynnikiem hamuj cym podnoszenie konkurencyjno ci w gospodarstwach 

potencjalnie rozwojowych, które szczególnie na badanym obszarze cierpi  na brak wolnych 

zasobów ziemi. 

Ponad 1/3 badanych respondentów ma wiadomo , i  wp yw procesów integracji 

europejskiej na ich gospodarstwa jest bardzo ograniczony, a procesy w nich zachodz ce s

wynikiem czynników maj cych cz sto charakter wewn trzny. 

Podsumowanie

Gospodarstwa ograniczaj ce produkcj  na obszarze Pogórza Zachodniobeskidzkiego i 

Beskidów Zachodnich to przede wszystkim gospodarstwa suplementarne, dla których 

dochody (w przypadku gospodarstw samozaopatrzeniowych produkcja) uzyskiwane z 

pracy we w asnym gospodarstwie rolnym stanowi  jedynie uzupe nienie do g ównych 

dochodów, których ród em jest praca poza gospodarstwem. Przedstawione wyniki bada

pokazuj , i  w przypadku dalszych niekorzystnych zmian relacji pomi dzy op at  pracy 

w asnej w gospodarstwie a alternatywnym dochodem z pracy poza gospodarstwem, 

nast powa  b dzie dalsze ograniczanie, a w konsekwencji zaniechanie dzia alno ci w 

badanych gospodarstwach rolnych. Szacuje si , i  w perspektywie kilku lat w powiecie 

wadowickim produkcji rolniczej nie b dzie prowadzi o 50-60% gospodarstw, a na sprzeda

swojej ziemi zdecydowa  si  mo e nawet 30 % jej w a cicieli. Najcz ciej wskazywan

form  wykorzystania posiadanych zasobów ziemi w przypadku dalszego ograniczania 
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produkcji jest podzia  posiadanej ziemi na dzia ki (i oczekiwanie na korzystne oferty 

zakupu), a w przypadku braku mo liwo ci przekwalifikowania ziemi na cele pozarolnicze 

przekazanie jej komu  z rodziny lub oddanie w dzier aw . Co pi ty z respondentów nie 

dopuszcza  mo liwo ci ca kowitego zaprzestania produkcji twierdz c, i  bez wzgl du na 

okoliczno ci ziemia pozostanie obsiana.  

Ocena wp ywu procesów integracji europejskiej na gospodarstwa respondentów by a

bardzo zró nicowana, niespe na 30% pytanych wskazywa o na przy pieszenie procesów 

ograniczania produkcji i upadku ekonomicznego jako na jeden ze skutków procesów 

integracyjnych. Pozosta e osoby uzale nia y tempo i zakres procesu ograniczania produkcji 

od innych czynników, doszukuj c si  nawet szans na spowolnienie lub zahamowanie 

procesu ograniczania produkcji. Niespe na 8% badanych u ytkowników gospodarstw 

widzia o szanse na rozwój swojego gospodarstwa.  
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