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Siedlce

Wybrane problemy rozwoju ma ych gospodarstw rolnych w 
opinii ich w a cicieli

Selected issues concerning the development of semi-
subsistence farms in view of their owners 

Synopsis. Praca przedstawia wyniki bada  przeprowadzonych w 2009 roku w gospodarstwach o 

powierzchni do 10 ha po o onych w 2 gminach. Pierwsza z gmin jest gmin  typowo rolnicz  (woj. 

lubelskie), a druga nale y do gmin wielofunkcyjnych. Ankietowani gospodarze w obydwu gminach, 

w a ciciele gospodarstw mniejszych ni  5 ha, w wieku powy ej 50 lat, nie zamierzaj  podejmowa

decyzji inwestycyjnych lub powi ksza  obszaru swoich gospodarstw. Respondenci, którzy wyra aj

ochot  powi kszenia wielko ci gospodarstwa, uwa aj , e optymalna wielko  gospodarstwa, która 

przynosi zadowalaj cy dochód, wynosi 20-30 ha. S  to m odsi gospodarze, którzy posiadaj

gospodarstwa w gminie typowo rolniczej. W zwi zku z wysokimi cenami ziemi i brakiem kapita u,

rolnicy preferuj  dzier aw  ziemi jako form  powi kszania wielko ci swojego gospodarstwa. 

S owa kluczowe: gospodarstwa samozaopatrzeniowe, drobnotowarowe gospodarstwa rolne, poziom 

edukacji, wielofunkcyjno  gminy, gmina wiejska 

Abstract. The work presents results of a study conducted in 2009 and involving farmers who owned 

farms of up to 10 hectare located in 2 communes (gminas). The first commune is typically rural (in the 

Lubelskie Voivodeship) and the other is a multi-function commune. The farmers interviewed in both 

gminas, more than 50 years old owners of farms smaller than 5 hectare, are not going to make 

investment decisions or increase the size of their farms. The respondents who do intend to increase the 

size of their holding think that the optimum size of a farm, which brings sufficient income, ranges 

from 20 to 30 ha. They are younger farmers who own farms in a typically agricultural commune. Due 

to high land prices and lack of capital farmers prefer renting rather than buying land in order to 

increase their farms size. 

Key words: self-supplying farms, semi-subsistence farm, level of education, multi-function 

commune, rural commune 

Wst p

Jednym z kluczowych problemów polskiego rolnictwa od wielu lat pozostaje 

rozdrobniona struktura agrarna i zwi zana z ni  ekonomiczna niewydolno  znacznej 

cz ci gospodarstw. Jednocze nie mo na obserwowa  post puj cy proces polaryzacji 

oznaczaj cy zwi kszanie si  odsetka gospodarstw najwi kszych i najmniejszych obszarowo 

[Sobecki 2007]. 

Pierwszy cz on tego uk adu stanowi  gospodarstwa rozwojowe, towarowe, relatywnie 

sprawne technicznie i ekonomicznie. Ich liczb  ocenia si  na 500-600 tys. Drugi cz on tego 
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uk adu rolnictwa stanowi  gospodarstwa sektora socjalnego, samozaopatrzeniowego i 

ch opskiego, tradycyjnego rolnictwa rozdrobnionego. W jego sk ad wchodzi 1,3-1,5 mln. 

gospodarstw, na ogó  niewielkich obszarowo, które albo w ogóle nie s  zwi zane z 

produkcj  rolnicz  i w du ej mierze bazuj  na dochodach z programów socjalnych, lub w 

których dzia alno  rolnicza skierowana jest wy cznie na w asne potrzeby wy ywieniowe 

oraz gospodarstwa o niskiej produkcji towarowej przeznaczonej na rynki lokalne [Zgli ski 

2005]. W sektorze tym mo na wydzieli  dwa subsektory: pierwszy, rolnictwa socjalnego i 

samozaopatrzeniowego oraz drugi, ch opskiego rolnictwa drobnotowarowego. Subsektor 

drugi jest przedmiotem prezentowanego opracowania.  

Analizie poddano opinie w a cicieli gospodarstw rolnych drobnotowarowych, 

dotycz ce najbli szej przysz o ci i mo liwych kierunków rozwoju. Cech

charakterystyczn  tych gospodarstw jest to, e przed wej ciem do UE cz sto nie 

inwestowa y i teraz te  nie inwestuj . Korzystaj  z podstawowych dop at obszarowych 

(dop aty bezpo rednie i ONW) czasem z dop at do gospodarstw niskotowarowych. S  to 

gospodarstwa prowadzone g ównie przez ludzi starszych lub nieporadnych m odych 

rolników, którzy przej li gospodarstwo. Z regu y gospodarstwa takie nie maj  alternatywy, 

pomys u i rodków na rozwój, a w a ciciele s  s abo wykszta ceni. Dzia alno  rolnicza 

zorientowana jest w istocie wy cznie na w asne potrzeby ywieniowe. Problem ten 

wymaga szerokiego zakresu bada .

Zakres pracy obejmowa  badania, w formie wywiadu kierowanego, przeprowadzone w 

celowo wybranych 60 (po 30 w ka dej gminie) drobnotowarowych gospodarstwach 

rolnych po o onych na terenie dwóch gmin. Badane gospodarstwa podzielono na dwie 

grupy obszarowe tj. do 5 ha, i od 5 do 10 ha. S  to zwykle gospodarstwa zaliczane wed ug

typologii gospodarstw rolnych do I lub II klasy, w których wielko  ekonomiczna 

gospodarstwa nie przekracza 4 ESU. Ocen  obecnej sytuacji gospodarstw rolnych oraz ich 

przysz o ci dokonan  przez rolników, opracowano bior c pod uwag  gminy ró ni ce si

poziomem rozwoju gospodarczego. Za o ono warstwowo-losowy dobór gospodarstw. 

Obszar bada

Komarówka Podlaska jest miejscowo ci  gminn , po o on  we wschodniej cz ci

powiatu Radzy  Podlaski, w województwie lubelskim. Gmina ta po o ona jest 

peryferyjnie, z dala od o rodków miejskich. Wed ug danych z dnia 31 grudnia 2007 r. 

gmina liczy 5 019 mieszka ców. W 2007 r. wpisanych do rejestru REGON by o 156 

podmiotów gospodarczych sektora prywatnego [Rocznik... 2008]. Jedyn  licz c  si  na 

terenie gminy dziedzin  gospodarki jest rolnictwo. Du y odsetek gruntów u ytkowany jest 

jako ki i pastwiska (ponad 22% ogólnej powierzchni). Na grunty orne przypada 46%, a na 

lasy 23% [Komarówka... 2009]. Funkcjonuje tu oko o 1,1 tys. gospodarstw rolnych 

[Powiat... 2009], które s  bardzo rozdrobnione i prowadz  przede wszystkim produkcj

ro linn . W ród gospodarstw rolnych dominuj  ma e i rednie gospodarstwa rodzinne, do 

10 ha (80% wszystkich gospodarstw) [Wortal... 2009]. S  to gospodarstwa tradycyjne, o 

niskim stopniu towarowo ci, stosunkowo ma ej powierzchni i ekstensywnych metodach 

produkcji. Produkcja rolna ukierunkowana jest g ównie na w asne potrzeby i cz ciowo na 

rynek lokalny.  

Gmina ta charakteryzuje si  przeci tnym i ponadprzeci tnym udzia em dochodów z 

dzia alno ci rolniczej w dochodach ogó em. Przeci tny i ponadprzeci tny udzia  dochodów 
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z dzia alno ci rolniczej przy wysokim bezrobociu ukrytym wiadczy o potrzebie 

poszukiwania dodatkowych róde  osi gania dochodów, w celu polepszenia jako ci

konsumpcji w gospodarstwach domowych i dokonywania inwestycji w gospodarstwach 

rolnych [Adamowicz i Guza-Dec 2007]. 

Z kolei gmina Zbuczyn jest gmin  wielofunkcyjn , w której rolnictwo jest jedn  z 

wielu funkcji, a gospodarstwa rolne pod wzgl dem poziomu rozwoju wykazuj  du e

zró nicowanie.  

Gmina Zbuczyn po o ona jest we wschodniej cz ci woj. mazowieckiego, w powiecie 

siedleckim. Wa nym elementem usytuowania gminy jest s siedztwo ze wschodni  granic

Polski i z przej ciami granicznymi w Terespolu i Koroszczynie. Przebiega tu droga krajowa 

nr 2 wiecko-Terespol, b d ca g ówn  osi  wschód-zachód w komunikacji kraju. W 

gminie na koniec 2007 r. zarejestrowanych by o 398 podmiotów gospodarczych. W ogólnej 

powierzchni u ytków rolnych grunty orne stanowi  79,4%, a ki i pastwiska 19,1%. W 

gminie funkcjonuje 2 151 gospodarstw rolnych. 75% gospodarstw rolnych nale y do grupy 

obszarowej od 1 do 10 ha. Gmin  zamieszkuje 10 335 osób [Dane... 2007]. 

Rozpatruj c kwesti  towarowo ci i poziomu uzyskanego dochodu z dzia alno ci 

rolniczej w obu badanych gminach uzna  trzeba, e jego ród em by a produkcja ro linno-

zwierz ca konwencjonalna. Tradycyjne metody dzia alno ci rolniczej by y podstaw

uzyskiwania dochodów.  

Przemiany w strukturze obszarowej rolnictwa, aczkolwiek widoczne, nie powoduj

istotnych przeobra e  strukturalnych, bowiem wi kszo  zasobów ziemi rolniczej znajduje 

si  we w adaniu gospodarstw ma ych i bardzo ma ych. Relacje mi dzy czynnikami 

produkcji, szczególnie pomi dzy prac  i ziemi , w wi kszo ci gospodarstw rolnych 

pozostaj  wadliwe, niska wydajno  pracy i niski poziom dochodów powoduj  trudn

sytuacj  socjaln  rodzin i ograniczaj  lub uniemo liwiaj  reprodukcj  rozszerzon  maj tku 

[Polska... 2008]. W polskim rolnictwie dominuj  gospodarstwa ma e, o powierzchni 1-5 ha. 

Stanowi  one ponad 50% ogólnej liczby gospodarstw, ale u ytkuj  one tylko oko o 20% 

u ytków rolnych. Najwi ksze rozdrobnienie gospodarstw indywidualnych wyst puje w 

po udniowej i po udniowo-wschodniej cz ci kraju [Krasowicz i Kopi ski 2006].  

Wybrane problemy drobnotowarowych gospodarstw rolnych w opinii 
ich w a cicieli 

Wa nym problemem dotykaj cym gospodarstwa rolne jest brak nast pców do ich 

przej cia. Gospodarstwa prowadzone przez ludzi po pi dziesi tym roku ycia nie 

posiadaj c nast pcy stopniowo podupadaj . Badania wykaza y, i  w 73% gospodarstw 

drobnotowarowych w gminie Komarówka Podlaska nie ma nast pców, którzy by przej li

gospodarstwo, natomiast w gminie Zbuczyn problem ten dotyczy 93% ankietowanych 

rolników. Zdaniem Ba skiego na ogó  wynika to z odp ywu m odzie y do miasta 

oferuj cego wygodniejsze i atwiejsze ycie. Problem ten zaznacza si  szczególnie na 

wschodnich obszarach kraju oraz innych obszarach opó nionych [Ba ski 2002]. 

Jednym z celów stawianych rolnictwu w Polsce jest zwi kszenie redniej powierzchni 

gospodarstw. We wszystkich województwach w gospodarstwach rolnych prowadz cych 

dzia alno  rolnicz  w latach 2005-2007 zwi kszy a si rednia powierzchnia u ytków 

rolnych. Najwi kszy wzrost odnotowano w województwach: zachodniopomorskim (o 1,45 

ha), lubuskim (o 1,28 ha) i pomorskim (o 1,12 ha), a najmniejszy wzrost w województwach 
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ódzkim i podkarpackim (po 0,14 ha) oraz ma opolskim (o 0,25 ha), wielkopolskim (o 0,26 

ha) i lubelskim (o 0,27 ha) [Rocznik... 2008].  

Tab. 1. Charakterystyka gospodarstw rolnych w gminie Komarówka Podlaska. 

Tab.1. Description of farms examined in the commune Komarówka Podlaska. 

Wskazanie Liczba respondentów Procent wskaza

Wykszta cenie:

podstawowe

zasadnicze zawodowe 

rednie 

wy sze

5

15

10

-

17,0 

50,0 

33,0 

-

Czy w gospodarstwie jest nast pca:

tak

nie

8

22

27,0 

73,0 

Sposób przekazania gospodarstwa: 

przekazanie przez rodziców 

zakup

inna forma 

29

1

-

97,0 

3,0 

-

Wiek respondenta: 

30-49 lat 

50 i powy ej

21

9

70,0 

30,0 

Powierzchnia gospodarstwa: 

do 5 ha 

5,1-10 ha 

9

21

30,0 

70,0 

Poziom dochodów z produkcji rolniczej w opinii 

w a cicieli:

wystarczaj cy 

raczej wystarczaj cy

raczej niewystarczaj cy

niewystarczaj cy 

-

-

22

8

-

-

73,3 

26,7 

ród o: opracowanie w asne.

Przemiany w strukturze obszarowej rolnictwa, aczkolwiek widoczne, nie powoduj

istotnych przeobra e  strukturalnych, bowiem: 

• wi kszo  zasobów ziemi rolniczej znajduje si  we w adaniu gospodarstw ma ych i 

bardzo ma ych, 

• relacje mi dzy czynnikami produkcji, szczególnie pomi dzy prac  i ziemi , w 

wi kszo ci gospodarstw rolnych pozostaj  wadliwe, 

• niska wydajno  pracy i niski poziom dochodów powoduj  trudn  sytuacj  socjaln

rodzin i ograniczaj  lub uniemo liwiaj  reprodukcj  rozszerzon  maj tku [Polska... 2008]. 

Rolników zapytano, czy w przysz o ci b d  dalej prowadzi  dzia alno  rolnicz ,

zwi kszaj c wielko  gospodarstwa, czy te  zrezygnuj  z takich zamiarów i b d  szuka

nowych róde  dochodów. Respondentów poproszono o okre lenie swoich aspiracji 

poprzez wskazanie wielko ci gospodarstw, jakie chcieliby mie  w przysz o ci. Rolnicy 

posiadaj cy gospodarstwa do 5 ha i b d cy w wieku powy ej 50 lat, w obu badanych 

gminach, nie zamierzaj  inwestowa  ani powi ksza  obszaru swojego gospodarstwa 

( cznie 23% ankietowanych). Szyma ski [1996] zauwa a, e dla rolnika istnienie 
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gospodarstwa ma sens nawet wtedy, gdy nie przynosi ono zysku, ale przez zatrudnienie 

daje podstawy do elementarnego zaspokajania potrzeb. Pozostali badani rolnicy sk aniaj

si  do zwi kszenia obszaru swoich gospodarstw. Respondenci, w obu badanych gminach, 

którzy zamierzaj  powi kszy  obszar swojego gospodarstwa (45%), za optymaln  jego 

wielko  uwa aj  10-19 ha (10%), 20-30 ha (35%), 31-50 ha (55%). Ze wzgl du na 

wysokie ceny ziemi ankietowani rolnicy preferuj  jednak dzier aw  nad kupno ziemi. 

Innym wa nym wnioskiem wynikaj cym z analizy jest istnienie sporej grupy rolników w 

obu badanych gminach (32%) nie maj cych opinii co do przysz o ci swojego 

gospodarstwa. S  biernymi obserwatorami, oczekuj cymi na nowe bod ce rozwoju. 

Mo liwo  korzystania ze rodków unijnych nie zaowocowa a inwestycjami w tych 

gospodarstwach, bowiem trzeba dysponowa  równie  w asnymi rodkami finansowymi. 

Tab. 2. Charakterystyka gospodarstw rolnych w gminie Zbuczyn. 

Tab. 2. Description of farms examined in the commune Zbuczyn. 

Wskazanie Liczba wskaza  Procent odpowiedzi 

Wykszta cenie:

podstawowe

zasadnicze zawodowe 

rednie 

wy sze

-

23

7

-

-

77,0 

23,0 

-

Czy w gospodarstwie jest nast pca:

tak

nie

2

28

7,0 

93,0 

Sposób przekazania gospodarstwa: 

przekazanie przez rodziców 

zakup

inna forma 

27

3

-

90,0 

10,0 

-

Wiek respondenta: 

30-49 lat 

50 i powy ej

9

21

30,0 

70,0 

Powierzchnia gospodarstwa: 

do 5 ha 

5,1-10 ha 

5

25

17,0 

83,0 

Poziom dochodów z produkcji rolniczej w opinii 

w a cicieli :  

wystarczaj cy 

raczej wystarczaj cy

raczej niewystarczaj cy

niewystarczaj cy 

-

-

4

26

-

-

13,0 

87,0 

ród o: opracowanie w asne.

Po wej ciu Polski do UE wyra nie poprawi a si  sytuacja dochodowa rolników. 

Relacja dochodów rozporz dzalnych rolników w stosunku do dochodów pracowników 

wzros a z 65% w 2003 r. do 83% w 2006 r. Najwi cej rodzin wiejskich utrzymuje si

g ównie z w asnego gospodarstwa rolnego w województwie podlaskim, a nast pnie w 

województwach tradycyjne rolniczych: lubelskim, mazowieckim, wi tokrzyskim, ódzkim 

i kujawsko-pomorskim [Polska... 2008].3Nale y uwzgl dni , e dochód uzyskiwany przez 
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pracuj cych w gospodarstwach rolnych nie s u y tylko celom konsumpcyjnym, ale tak e

powinien by  przeznaczany na cele rozwojowe, tj. wzrost maj tku gospodarstwa.  

Swoich dochodów nie potrafi o (lub nie chcia o) poda  wi kszo  ankietowanych 

rolników, dlatego te  zadano pytanie o poziom dochodów jako: wystarczaj cy, raczej 

wystarczaj cy b d  niewystarczaj cy i raczej niewystarczaj cy. Respondenci z badanych 

gmin jednoznacznie stwierdzili, i  dochód uzyskiwany z gospodarstwa jest 

niewystarczaj cy (87% w gminie Zbuczyn i 27% w gminie Komarówka Podlaska) oraz 

raczej niewystarczaj cy (13% w gminie Zbuczyn i 73% w gminie Komarówka Podlaska). 

Drugim istotnym ród em wsparcia dochodów rolników ze rodków publicznych by y

p atno ci bezpo rednie. Starano si  wi c pozna  sposób wykorzystania dop at

bezpo rednich w drobnotowarowych gospodarstwach rolniczych. Wszyscy ankietowani 

rolnicy korzystali z dop at z tego tytu u. Ankietowani rolnicy stwierdzili, i  w pierwszym 

roku funkcjonowania dop at wype nienie wniosku o p atno  by o skomplikowane (35% 

ankietowanych w gminie Zbuczyn i 41% w gminie Komarówka Podlaska). W roku 2008 

ich liczba zmniejszy a si  i stanowi a tylko 12% w gminie Zbuczyn oraz 19% w gminie 

Komarówka Podlaska. Z bada  przeprowadzonych przez Czubaka wynika, i  w regionie 

Mazowsza i Podlasia 68% spo ród w a cicieli najmniejszych (od 1 do 5 ha powierzchni) 

gospodarstw oceni o dost p do informacji o wype nieniu wniosków jako trudny i bardzo 

trudny [Czubak 2006].  

Z informacji podanych przez respondentów z gminy Zbuczyn wynika, i rodki 

finansowe z tytu u dop at bezpo rednich przeznaczyli na rodki produkcji (75%) i pokryli 

bie ce wydatki (25%). Z kolei rolnicy z gminy Komarówka Podlaska dzi ki 

dofinansowaniu zaopatrzyli si rodki produkcji (69% ankietowanych) i uregulowali 

najpilniejsze bie ce wydatki (31%). 

Ankietowani rolnicy oceniali równie  poziom rozwoju swoich gospodarstw. W gminie 

Komarówka Podlaska za nierozwojowe gospodarstwa uzna o 40% respondentów, a za 

ustabilizowane 53%. W d u szej perspektywie gospodarstwa te podejm  prób  rozwoju lub 

b d  stopniowo zanika . Liczba oceniaj cych pozytywnie rozwój swojego gospodarstwa 

waha si  zaledwie w granicach 7% ogó u badanych. Nieco inaczej przedstawia si  opinia 

w a cicieli gospodarstw w gminie Zbuczyn. Za nierozwojowe swoje gospodarstwo uzna o

17% ankietowanych rolników, za ustabilizowane 66%, a rozwojowe 17%.  

Podsumowanie

Z przeprowadzonych bada  wynika, i  rolnicy b d cy w wieku powy ej 50 lat i 

posiadaj cy ma e gospodarstwa (do 5 ha) nie zamierzaj  ich powi ksza  ani te  w nie 

inwestowa . Kolarska-Bobi ska i in. [Przysz o ... 2001] stwierdzili, e podstawow

zasad  strategii restrukturyzacji polskiego rolnictwa powinno by  wspieranie przep ywu 

ziemi z gospodarstw ma ych i nienastawionych na produkcj  towarow  do gospodarstw 

wi kszych, utowarowionych i maj cych szanse rozwoju. Proces ten obserwowany jest 

wspó cze nie, kiedy to ro nie przeci tna powierzchnia gospodarstwa rolnego w skali kraju. 

Powa nym problemem jest brak nast pcy w gospodarstwach rolnych. Z bada  wynika, e

boryka si  z tym problemem 93% rolników posiadaj cych gospodarstwa drobnotowarowe 

w gminie Zbuczyn i 73% w gminie Komarówka Podlaska. 

 Wed ug opinii w a cicieli gospodarstw z gminy Zbuczyn na temat poziomu rozwoju 

prowadzonych przez nich gospodarstw przewa a w ród nich grupa gospodarstw o 
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ustabilizowanej pozycji (66%), natomiast w gminie Komarówka Podlaska jest takich 

wed ug opinii gospodarzy 53%. Respondenci, którzy zamierzaj  powi kszy  obszar 

swojego gospodarstwa, za optymaln  jego wielko  uwa aj  31-50 ha (55% 

ankietowanych). Gospodarstwa z tej grupy obszarowej przy odpowiednim wsparciu 

finansowym i odpowiednim zarz dzaniu mog  sta  si  zdolnymi do konkurowania i 

przesuni cia si  do kategorii gospodarstw ywotnych.  
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