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Jan Stoksik1

Instrumenty kszta towania struktury obszarowej 

gospodarstw rolnych w Polsce ze szczególnym 

uwzgl dnieniem roli instrumentów Þ nansowych 

Grunty rolne stanowi  podstawowy sk adnik maj tkowy gospodarstw rolnych. 
Bez nich ani faktycznie, ani formalnie nie mo e istnie  gospodarstwo rolne. W za-
le no ci od profilu produkcji rolnej gospodarstwo powinno posiada  odpowiedni 
area  gruntów rolnych. Wielko  tego area u decyduje wspó cze nie w coraz wi k-
szym stopniu o kondycji finansowej gospodarstw rolnych. Wi ksze obszarowo go-
spodarstwa rolne lepiej sobie radz  w obecnych, trudnych sytuacjach kryzysowych. 

W polityce rolnej naszego Pa stwa okresu powojennego jednym z wa nych ce-
lów by o pe ne zabezpieczenie potrzeb ywno ciowych spo ecze stwa, zarówno 
w aspekcie ilo ciowym, jak i w zakresie zapewnienia pe nego asortymentu produk-
tów ywno ciowych. W okresie do roku 1990 potrzeby te udawa o si  zaspokaja  
zaledwie w zakresie podstawowym. Pe nego, dost pnego dla wszystkich konsumen-
tów asortymentu produktów ywno ciowych nigdy nie uda o si  niestety osi gn . 

Sytuacja zmieni a si  po 1989 roku wraz z urynkowieniem gospodarki Pa stwa, 
w tym tak e gospodarki ywno ciowej. Nowe realia gospodarcze wprawdzie bardzo 
szybko rozwi za y problemy ywno ciowe kraju, przynios y jednak nowe proble-
my. W warunkach rynkowych nadwy ek ywno ci, które ujawni y si  w przeci gu 
zaledwie kilku lat po rozpocz ciu transformacji ustrojowej, problemem podstawo-
wym staje si  brak wystarczaj cych dochodów w gospodarstwach rolnych. Ich brak 
nie pozwala  niejednokrotnie na utrzymanie produkcji w gospodarstwach rolnych na 
dotychczasowym poziomie, a tym bardziej na ich rozwój. 

Praktyka rolnicza wypracowa a wiele instrumentów prowadz cych do poprawy 
dochodów w gospodarstwach rolnych. W ród nich wa ne miejsce przypada dzia a-
niom stymuluj cym po dan  struktur  obszarow  gospodarstw rolnych. Powszech-
nie uwa a si , e wi ksze obszarowo gospodarstwa daj  lepsz  gwarancj  na uzy-

1 Uniwersytet Kardyna a Stefana Wyszy skiego w Warszawie.
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skanie wy szych dochodów. Potwierdza to zreszt  praktyka funkcjonowania tych 
gospodarstw. 

Zanim jednak przejdziemy do szerszych rozwa a  w zakresie wdra anych za-
równo w przesz o ci, jak i obecnie dzia a  ukierunkowanych na popraw  struktu-
ry obszarowej gospodarstw rolnych, uzasadnionym b dzie uprzednie odpowiedzi na 
pytanie, dlaczego struktura obszarowa gospodarstw rolnych w Polsce jest niezado-
walaj ca i dlaczego wymaga poprawy. 

Zwa ywszy na prawniczy charakter niniejszej pracy, wydaje si , e na u y-
tek prowadzonych w niej rozwa a  najbardziej przydatnymi b d  zaprezentowa-
ne w tym zakresie w literaturze ekonomicznej rozwa ania autorstwa Waldemara 
Michny2. Zwraca on mianowicie uwag  na to, e potrzeb ywno ciowych (oko o 
40-milionowego spo ecze stwa) oraz nie ywno ciowych (chodzi przede wszyst-
kim o surowce rolne do produkcji odnawialnych róde  energii na potrzeby trans-
portu i energetyki) cznie wzi tych nie b d  w stanie zabezpieczy  funkcjonuj -
ce w Polsce gospodarstwa rolne. Dzieje si  tak, poniewa  plony w gospodarstwach 
rolnych nie zwi kszaj  si , a przyczyna tego stanu rzeczy tkwi w strukturze ekono-
micznej gospodarstw rolnych. Autor tych wywodów, maj c na uwadze urz dowe 
badania statystyczne,3 twierdzi, e na ogóln  liczb  ponad 1,7 mln gospodarstw rol-
nych 215 tys. sprzeda o roczn  produkcj  towarow  o warto ci wi kszej ni  30 tys. 
z . ( rednio 147 tys. z ). Ta liczba gospodarstw rolnych po pokryciu kosztów pro-
dukcji w wysoko ci ok. 45% warto ci produkcji towarowej jest w stanie odtworzy  
potencja  produkcyjny i zwi kszy  nak ady na bie c  produkcj . Je li do tej kwo-
ty doda  warto  dop aty bezpo redniej (przeci tna wysoko  dop at bezpo rednich 
na jedno gospodarstwo wynosi ok. 20 tys. z ), to przyj  nale y, e ta grupa gospo-
darstw mo e by  zaliczona do grupy gospodarstw rozwojowych. Doda  przy tym 
nale y, e przeci tna powierzchnia tych gospodarstw wynosi niespe na 40 ha u yt-
ków rolnych, a cznie uprawia si  w nich ok. 8 mln ha u ytków rolnych spo ród 
15,9 mln ha ca o ci u ytków rolnych w Polsce. 

Spo ród liczby 1,41 mln gospodarstw realizuj cych produkcj  roln  blisko 
1,2 mln gospodarstw nie ma mo liwo ci zwi kszenia nak adów na wzrost plonów 
o wzrost produkcji. Ta grupa gospodarstw rolnych u ytkuje drug  po ow  u ytków 
rolnych. 

Zdaniem autora przywo ywanej tutaj publikacji zmiana struktury agrarnej po-
winna zmierza  do tego, aby przynajmniej ¾ u ytków rolnych znalaz o si  w gru-
pie gospodarstw rozwojowych. Uwa a on, e now  fal  koncentracji nale y oprze  

2 Zawarte w opracowanej w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ywno ciowej ekspertyzie tego  autora 

na temat „Sterowane i samoistne przemiany struktury agrarnej w ró nych regionach kraju, Seria: komunikaty, ra-

porty, ekspertyzy, nr 529, Warszawa 2007.

3 Powszechny Spis Rolny – 2002.
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na nowych grupach gospodarstw, które posiadaj  ju  10–15 ha, a poprzez w cze-
nie dodatkowo 5–10 ha ziemi s siadów stan  si  gospodarstwami rozwojowymi. 
W województwach Polski po udniowo–wschodniej kryteria te nale y dostosowa  
do wi kszego rozdrobnienia struktury agrarnej. 

Ten kierunek przekszta ce  w strukturze agrarnej naszego kraju zdaje si  stymu-
lowa  obecne rozporz dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerw-
ca 2007 roku w sprawie szczegó owych warunków i trybu przyznawania pomocy fi-
nansowej w ramach dzia ania „Renty strukturalne” obj tego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007–20134, zw aszcza w swym kszta cie po jego ostat-
niej nowelizacji z dnia 16 lipca 2010 roku5. Generalnie przyporz dkowuje ono ren-
tom strukturalnym – jako g ówn  funkcj  – popraw  struktury agrarnej gospodarstw 
rolnych. B dzie o tym szerzej mowa w dalszej cz ci niniejszej pracy. 

****

Jak to wcze niej wykazano, stymulowanie po danej struktury agrarnej go-
spodarstw rolnych w wi kszo ci europejskich pa stw nie pozostawiono wy cz-
nie mechanizmom rynkowym, lecz w proces ten anga owa y si  równie  instytu-
cje pa stwowe, stosuj c najprzeró niejsze formy tej stymulacji. Podobnie, równie  
w Polsce w ca ym okresie powojennym w proces ten anga owa y si  w równej mie-
rze w adze polityczne oraz pa stwowe. 

W latach 1949–1956 podj to w Polsce zdecydowane dzia ania zmierzaj ce do 
przeprowadzenia systemowych zmian struktury agrarnej gospodarstw rolnych po-
przez tworzenie rolniczych spó dzielni produkcyjnych. Dzia ania te nie powiod y 
si  z uwagi na powszechny opór rolników, którzy niech tnie wst powali do tych 
spó dzielni, nawet w warunkach stosowanej wobec nich presji ekonomicznej w po-
staci zwi kszonych kontyngentów obowi zkowych dostaw p odów rolnych oraz 
mocno progresywnych stawek podatkowych, których realizacja obwarowana by a 
nawet sankcjami karnymi. 

Po 1956 roku ustawodawstwo rolne nastawione by o na zapobieganie rozdrab-
nianiu indywidualnych gospodarstw rolnych, najpierw poprzez zakaz ich podzia u, 
nast pnie poprzez administracyjn  kontrol  norm obszarowych w cywilnoprawnym 
obrocie nieruchomo ciami6 .

Lata siedemdziesi te ubieg ego wieku przynios y w Polsce nowe tendencje 
w zakresie zagospodarowania ziemi rolniczej. Rozwijaj cy si  wówczas przemys  

4 Dz.U. Nr 109, poz. 750 ze zm.

5 Dz.U. Nr 131, poz. 886.

6 Por. zw aszcza: ustaw  z dnia 15 lipca 1957 r. o obrocie nieruchomo ciami rolnymi (Dz.U. Nr 39, poz 172 ze 

zm.); ustaw  z dnia 29 czerwca 1963 r. o ograniczeniu podzia u gospodarstw rolnych (Dz.U. Nr 28, poz. 168); 

ustaw  z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. 
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powodowa  zjawisko powszechnego zatrudniania si  m odych rolników poza rol-
nictwem, w efekcie wyludnianie si  wielu gospodarstw rolnych. Problem ten Pa -
stwo próbowa o rozwi zywa  pocz tkowo poprzez przyznawanie specjalnych rent 
dla rolników w zamian za przekazane Pa stwu gospodarstwo rolne7, a nast pnie – 
poczynaj c od 1978 roku – emerytur i rent rolniczych8. wiadczenia te przyzna-
wane na podstawie ustawy z dnia 27 pa dziernika 1977 roku mia y wype nia  kil-
ka wa nych spo eczno–gospodarczych celów. Przyznanie rolnikowi wiadczenia 
emerytalnego czy rentowego mia o przede wszystkim stanowi  dla niego zabezpie-
czenie materialne po przekazaniu gospodarstwa rolnego swemu nast pcy b d  Pa -
stwu. Stworzenie t  ustaw  mo liwo ci przekazywania gospodarstw rolnych na-
st pcom mia o z kolei na celu powstrzymanie maj cego wówczas miejsce swego 
rodzaju „exodusu” m odzie y z terenów wiejskich do miast, gdzie istnia a wówczas 
mo liwo  szybszego i stosunkowo atwego „urz dzenia si ”. Wreszcie emerytury 
b d  renty w zamian za przekazane Pa stwu gospodarstwo rolne, mia y w zamy le 
ustawodawcy stanowi  sposób na pozyskiwanie ziemi rolniczej dla uspo ecznione-
go sektora rolnego (pa stwowych gospodarstw rolnych, rolniczych spó dzielni pro-
dukcyjnych oraz zespo owych gospodarstw rolnych spó dzielni kó ek rolniczych). 

Mo liwo  uzyskania emerytury b d  renty rolniczej w zamian za przekaza-
ne Pa stwu gospodarstwo rolne zosta a ograniczona pod rz dami ustawy z dnia 
14 grudnia 1982 roku o ubezpieczeniu spo ecznym rolników i cz onków ich rodzin9. 
Rolnik móg  wówczas przekaza  gospodarstwo rolne Pa stwu jedynie w przypadku 
gdy nikt spo ród jego nast pców nie móg  b d  nie chcia  przej  gospodarstwa rol-
nego w trybie przepisów tej ustawy. To rozwi zanie, podobnie jak to mia o miejsce 
w przypadku wielu innych jeszcze ustaw rolnych z pierwszych lat 80-tych ubieg e-
go stulecia, stanowi o wyraz wzmocnienia jej przepisami ochrony prawnej indywi-
dualnej w asno ci rolniczej. Doda  przy tym nale y, e adna z ustaw o ubezpiecze-
niu spo ecznym rolników, w tym tak e obowi zuj ca obecnie, nie zawiera a i nie 
zawiera rozwi za , które stymulowa yby popraw  struktury obszarowej gospo-
darstw rolnych. Mo na zatem przyj  pogl d, e efektem stosowania rozwi za  nor-
matywnych dotycz cych przekazywania gospodarstw rolnych nast pcom, w trybie 
przepisów zawartych w kolejno nast puj cych po sobie ustawach o ubezpieczeniu 
spo ecznym rolników, by o i nadal pozostaje utrzymanie dotychczasowego status 
quo w zakresie struktury obszarowej indywidualnych gospodarstw rolnych. 

W latach siedemdziesi tych ubieg ego stulecia ze strony Pa stwa podejmowa-
ne by y inne jeszcze dzia ania, które po rednio b d  bezpo rednio oddzia ywa y na 

7 W latach 70-tych podstaw  prawn  do przyznania takiej renty stanowi a przyk adowo m.in. ustawa z dnia 29 maja 

1974 roku o przekazywaniu gospodarstw rolnych na w asno  Pa stwa za rent  i sp aty pieni ne (Dz.U. Nr 21, 

poz. 118). 

8 Na podstawie ustawy z dnia 27 pa dziernika 1977 roku o zaopatrzeniu emerytalnym oraz innych wiadczeniach 

dla rolników i ich rodzin (Dz.U. Nr 32, poz. 140). 

9 Dz.U. z 1989 r. Nr 24, poz. 139 i Nr 35, poz. 190 oraz z 1990 r. Nr 14, poz. 90 i Nr 34, poz. 198. 
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popraw  struktury obszarowej indywidualnych gospodarstw rolnych. Chodzi tu-
taj o stosowane w tym czasie ró nego rodzaju formy finansowego i materia owe-
go wspierania rolnictwa indywidualnego. Zaliczy  do nich nale y w szczególno ci: 
umarzalne kredyty bankowe, przydzia  deficytowych rodków do produkcji rolnej, 
czy pierwsze stwo w zakupie gruntów Pa stwowego Funduszu Ziemi. Pomoc ta za-
owocowa a powstaniem i umocnieniem wielu tysi cy towarowych, a tak e specjali-
stycznych gospodarstw rolnych. To w tych w a nie gospodarstwach rolnych wzro-
s o zainteresowanie zakupem ziemi, zw aszcza tam, gdzie profil produkcji rolnej 
wymusza  potrzeb  posiadania wi kszego area u gruntów rolnych (np. w gospodar-
stwach hodowlanych). 

Dla pe nego obrazu doda  nale y, e w latach siedemdziesi tych ubieg ego stu-
lecia z du ego wsparcia ze strony Pa stwa korzysta y równie  uspo ecznione go-
spodarstwa rolne. Rozwój obszarowy tych gospodarstw uzale niony by  w g ów-
nej mierze od tempa pozyskiwania ziemi z indywidualnego sektora rolnego. Jak 
to ju  wy ej wykazano, tempo to zosta o wyhamowane przepisami ustawodaw-
stwa rolnego lat osiemdziesi tych. Zasadniczy kierunek tego ustawodawstwa zmie-
rza  bowiem generalnie do wzmocnienia ochrony prawnej indywidualnej w asno ci 
rolniczej. Szczególnym wyrazem tego wzmocnienia by o wyeliminowanie z usta-
wodawstwa rolnego „sankcji w asno ciowych”, stosowanych wobec rolnictwa indy-
widualnego, które w zamy le ustawodawcy mia y przeciwdzia a  ekstensywnemu 
u ytkowaniu gruntów rolnych. Ustawy te dotyczy y przyk adowo gospodarstw wy-
kazuj cych niski poziom produkcji rolnej, ekonomicznie zad u onych, opuszczo-
nych. W praktyce ich stosowania, zw aszcza w latach siedemdziesi tych, stanowi-
y one podstaw  prawn , cz sto nieuzasadnionego, sprzecznego z tre ci  zawartych 

w nich przepisów, przejmowania przez Skarb Pa stwa indywidualnych gospodarstw 
rolnych. W ustawodawstwie rolnym tego okresu pozostawiona zosta a jedynie jedna 
sankcja typu w asno ciowego, stosowana w przypadku opuszczonych gospodarstw 
rolnych10. 

Lata osiemdziesi te ubieg ego stulecia, na skutek kryzysu ekonomicznego, przy-
nios y os abienie polityki wspierania rolnictwa ró nymi formami pomocy, zw asz-
cza finansowej, stosowanymi do  szeroko w latach siedemdziesi tych. W obrocie 
nieruchomo ciami rolnymi zniesione zosta y dotychczasowe ograniczenia obszaro-
we. Obrót tymi nieruchomo ciami by  generalnie dopuszczalny, o ile prowadzi  do 
utworzenia gospodarstwa rolnego zdolnego do towarowej produkcji rolnej. Mog o 
to z jednej strony prowadzi  w wielu przypadkach do nieuzasadnionego ekonomicz-
nie podzia u gospodarstw rolnych. Z drugiej natomiast strony, zw aszcza zniesienie 
górnej normy obszarowej indywidualnego gospodarstwa rolnego sprzyja o koncen-

10 Szerzej na temat kierunków ustawodawstwa rolnego w latach 80-tych ubieg ego stulecia zob. zw aszcza: R. Bu-

dzinowski, Prawne gwarancje w asno ci i ca kowitej ochrony indywidualnych gospodarstw ch opskich, „Pa stwo 

i Prawo” 1983, z. 9; J. Stoksik, Nowe ustawodawstwo rolne, Warszawa 1984.
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tracji ziemi w wi kszych gospodarstwach rolnych o profilu produkcji wymagaj -
cym wi kszego area u gruntów rolnych. W praktyce te zmiany w ustawodawstwie 
rolnym nie spowodowa y istotnych zmian w strukturze obszarowej indywidualnych 
gospodarstw rolnych. 

****

Zapocz tkowany po 1989 roku okres transformacji ustrojowej przyniós  
w pierwszych ju  latach dwie zasadnicze zmiany, które mia y istotny wp yw na 
kszta towanie struktury obszarowej gospodarstw rolnych. Zmiana pierwsza to ukie-
runkowanie gospodarki rolnej na jej prywatyzacj  (czego konsekwencj  by a li-
kwidacja pa stwowych gospodarstw rolnych). Druga z kolei to próba poddania go-
spodarki rolnej w ca o ci prawom rynku (konsekwencj  tego by o wycofanie si  
z dotacji dla rolnictwa). W nast pnych dopiero latach polityka rolna Polski zacz a 
upodobnia  si  do Wspólnej Polityki Rolnej, wdra aj c ju  systemowo ró ne formy 
pomocy finansowej skierowanej na modernizacj  i zmiany strukturalne w rolnictwie 
oraz w bran y przetwórczej11. 

W dniu 19 stycznia 1994 roku wesz a w ycie ustawa z dnia 29 grudnia 1993 
roku o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa12. W ród za-
da  tej Agencji wa ne miejsce wyznaczono dzia aniom maj cych na celu popraw  
struktury agrarnej gospodarstw rolnych. Cel ten zosta  wyra nie wyartyku owany 
w przepisie § 2 rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 22 marca 1994 roku w spra-
wie szczegó owych kierunków dzia a  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji13. Kolejne wydawane w tej sprawie rozpo-
rz dzenia Rady Ministrów zachowa y brzmienie tego przepisu, z istotn  jego zmia-
n  dokonan  w 2003 roku po wej ciu w ycie ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku 
o kszta towaniu ustroju rolnego14. Przepis § 2 obowi zuj cego wówczas w tej spra-
wie rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1996 roku15 przedmiotow  
pomoc ukierunkowa  na dzia ania w postaci kupna nieruchomo ci rolnych i urz -
dzania gospodarstw rolnych, w tym zw aszcza w celu tworzenia lub powi kszania 
gospodarstw rodzinnych w rozumieniu przepisów o kszta towaniu ustroju rolnego. 
Doda  tutaj nale y, e pomoc ta by a równolegle kierowana na urz dzanie nierucho-
mo ci rolnych dzier awionych w okresach wieloletnich.

Pod rz dami nowej ustawy z dnia 9 maja 2008 roku o Agencji Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa analizowany tutaj kierunek wsparcia finansowego zo-

11 Ten kierunek polityki rolnej pozostawa  w zwi zku ze z o onym w dniu 8 kwietnia 1994 roku formalnym wnio-

skiem o cz onkostwo Polski w Unii Europejskiej. Zauwa y  tutaj nale y, e uzyskanie tego cz onkostwa warunko-

wane by o wymogiem dostosowania rolnictwa i bran y przetwórczej do standardów unijnych. 

12 Dz.U. z 1994 r. Nr 1 poz. 2. 

13 Dz.U. Nr 47, poz. 191 ze zm. 

14 Dz.U. Nr 64, poz. 592 ze zm.

15 Dz.U. Nr 16, poz. 82 ze zm. 
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sta  utrzymany, z tym, e w § 3 ust. 2 pkt 8 rozporz dzenia wykonawczego do tej 
ustawy z dnia 22 stycznia 2009 roku w sprawie realizacji niektórych zada  Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa16 przedmiotowe wsparcie ukierunkowa-
ne zosta o tym przepisem generalnie na popraw  struktury agrarnej. Tak jak w po-
przednich przepisach, nie precyzuje si  ju  wprost tego wsparcia w obszarze two-
rzenia i powi kszania gospodarstw rodzinnych. Niemniej jednak w my l § 10 ust. 4 
pkt 2 lit. a) tego rozporz dzenia wsparcia nie stosuje si  do cz ci nabywanych u yt-
ków rolnych, która spowoduje powi kszenie powierzchni gospodarstwa rolnego lub 
gospodarstw rolnych b d cych w posiadaniu tego samego producenta od ponad 300 
ha u ytków rolnych. Oznacza to, e poprzez wskazanie powy szego kryterium ob-
szarowego, nawi zuj cego do górnej granicy obszarowej gospodarstwa rodzinnego, 
prawodawca tylko takie obj  sw  pomoc . 

W kolejno ci wypada wskaza  na inn  form  pomocy finansowej zapocz tko-
wanej w pierwszych latach 90-tych ubieg ego stulecia. Jest ni  nieprzerwanie udzie-
lana do dzisiaj przez Agencj  Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dop ata do 
oprocentowania kredytu bankowego udzielanego przez bank, m.in. na zakup nieru-
chomo ci rolnych. Nie wdaj c si  w szczegó y co do bli szego przybli enia isto-
ty tego instrumentu pomocowego, dop ata do oprocentowania kredytów na zakup 
ziemi obj ta zosta a wi ksz  preferencj . W tym przypadku oprocentowanie p aco-
ne bankowi przez kredytobiorc  mo e wynosi  nawet 2% zastosowanego w danym 
przypadku oprocentowania kredytu17. Tak  sam  preferencj  w oprocentowaniu sto-
suje si  w przypadku kredytów na zakup u ytków rolnych w celu powi kszenia lub 
utworzenia nowego gospodarstwa rolnego o powierzchni nie mniejszej od og oszo-
nej na podstawie przepisów o p atno ciach w ramach systemów wsparcia bezpo-
redniego redniej powierzchni u ytków rolnych w danym województwie, a tak e 

kredytów na utworzenie gospodarstwa rodzinnego w rozumieniu przepisów o kszta -
towaniu ustroju rolnego lub powi kszenie takiego gospodarstwa. 

Dla potrzeb prowadzonej tutaj analizy po ytecznym b dzie syntetyczne przy-
bli enie kryteriów dost pu do kredytów na zakup gruntów rolnych obj tych dop a-
tami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Otó  kredyty te powinny 
by  przeznaczone na:

realizacj  inwestycji maj cych na celu popraw  struktury agrarnej, a tak e 
na 

sfinansowanie zakupu gruntów rolnych w celu: 

a) utworzenia nowego gospodarstwa rolnego o powierzchni nie mniejszej od 
redniej powierzchni gruntów w gospodarstwach rolnych w danym woje-

wództwie i nie wi kszej ni  300 ha u ytków rolnych, 

16 Dz.U. Nr 22, poz. 121 ze zm. 

17 Zob. § 10 ust. 3 cyt. rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 roku. 

–
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b) powi kszenia gospodarstwa maj cego powierzchni  ogóln  co najmniej 1 ha 
lub powierzchni  u ytków rolnych nie mniejsz  ni  1 ha przeliczeniowy, 
obliczon  wed ug zasad stosowanych przy naliczaniu podatku rolnego, do 
powierzchni nie mniejszej od redniej powierzchni gruntów rolnych w go-
spodarstwach rolnych w danym województwie i nie wi kszej ni  300 ha 
u ytków rolnych. 

Przy ustalaniu minimalnej powierzchni gospodarstwa rolnego uwzgl dnia si  
grunty stanowi ce w asno  podmiotu wnioskuj cego o kredyt oraz dzier awione 
przez niego w okresach wieloletnich. Przez dzier aw  w okresie wieloletnim rozu-
mie si  dzier aw  zawart  na okres d u szy ni  3 lata i trwaj cy co najmniej do ko -
ca okresu kredytowania. 

O kredyt mog  si  ubiega :

osoby fizyczne (rolnicy) o pe nej zdolno ci do czynno ci prawnych, z wy -
czeniem emerytów i rencistów,

osoby prawne, 

jednostki organizacyjne nieposiadaj ce osobowo ci prawnej. 

Kwota kredytu nie mo e przekracza :

80% warto ci nak adów inwestycyjnych na gospodarstwo rolne, nie wi cej 
jednak ni  4 mln z ,

warto ci kupowanych gruntów rolnych, ustalonej na podstawie rednich cen 
rynkowych w danym województwie, wg G ównego Urz du Statystycznego. 

Ró nica mi dzy warto ci  nak adów inwestycyjnych zwi zanych z zakupem 
gruntów rolnych a kwot  udzielonego kredytu stanowi tzw. wk ad w asny kredyto-
biorcy. Jego oceny dokonuje bank na podstawie dokumentów przed o onych przez 
inwestora przed podpisaniem umowy kredytowej. Forma, w jakiej zostanie wniesio-
ny wk ad w asny oraz jego warto , musz  zosta  w sposób szczególny okre lone 
w planie przedsi wzi cia inwestycyjnego oraz w umowie kredytowej. 

Kredyt mo e zosta  udzielony maksymalnie na 15 lat, za  karencja w jego sp a-
cie nie mo e przekracza  dwóch lat. 

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i nie mo e wynosi  wi cej ni  1,6 stopy 
redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy 
Bank Polski w stosunku rocznym. Dop aty Agencji Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa do oprocentowania kredytów z linii kredytowej „Inwestycje podsta-
wowe” wynosz  po ow  oprocentowania kredytu, a do pozosta ych kredytów (z wy-

czeniem linii kl skowych) 0,75 oprocentowania kredytu, przy czym minimalne 

–

–

–

–
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oprocentowanie kredytów inwestycyjnych p acone przez kredytobiorc  wynosi 2% 
w skali roku. 

Dla potrzeb sformu owania uogólniaj cych wniosków co do skuteczno ci ana-
lizowanej tutaj formy wspierania poprawy struktury obszarowej gospodarstw rol-
nych po ytecznym b dzie przywo ane kilku danych statystycznych18. Otó  w 2010 
roku kredyty obj te dop atami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
do ich oprocentowania oferowane by y w ramach 13 linii kredytowych. Najwi ksze 
znaczenie w stymulowaniu poprawy struktury obszarowej mia y w poni szej kolej-
no ci kredyty: na zakup u ytków rolnych, na zakup u ytków rolnych przeznaczo-
nych na utworzenie lub powi kszenie gospodarstwa rodzinnego w rozumieniu usta-
wy o kszta towaniu ustroju rolnego oraz na utworzenie lub urz dzenie gospodarstwa 
rolnego przez osoby, które nie uko czy y 40 roku ycia. 

W 2010 roku banki udzieli y 12159 kredytów inwestycyjnych z dop ata-
mi Agencji do ich oprocentowania na czn  kwot  2379,63 mln. z . Pozytywnym 
aspektem wspierania przez Agencj  kredytowania rolnictwa jest odnotowana w tym 
roku zdecydowanie najwi ksza liczba kredytów na zakup gruntów rolnych. Udzieli-
y ich banki 5762 na czn  kwot  802,51 mln z  (kredyty te stanowi y 48% ogólnej 

liczby kredytów). W drugiej kolejno ci, w liczbie 3761, uplasowa y si  kredyty dla 
m odych rolników (udzielono ich na kwot  882,82 mln z ). Te ostatnie kredyty sta-
nowi  31% ogó u kredytów. W trzeciej kolejno ci (10%) plasuj  si  kredyty na rea-
lizacj  inwestycji w gospodarstwach rolnych, w dzia ach specjalnych produkcji rol-
nej i w przetwórstwie produktów rolnych. 

W uk adzie wojewódzkim najwy sze, ogólne kwoty kredytów odnotowano 
w województwach: wielkopolskim, kujawsko–pomorskim, mazowieckim. W tym 
ostatnim odnotowano wprawdzie najwi ksz  liczb  udzielonych kredytów (857), 
a dla porównania, w woj. kujawsko–pomorskim udzielono 783 kredyty, w wielko-
polskim 751. Ogólna natomiast kwota udzielonych kredytów plasuje województwo 
mazowieckie dopiero na trzecim miejscu i wynios a 73,5 mln z . (w woj. wielko-
polskim i kujawsko–pomorskim odpowiednio 139,1 mln z  oraz 112,2 mln z ). Tak 
jak w poprzednich latach, najmniejsz  liczb  kredytów odnotowano w wojewódz-
twach ma opolskim, l skim, wi tokrzyskim oraz podkarpackim (odpowiednio 37 
na kwot  2,7 mln z , 43 na kwot  82 mln z , 136 na kwot  9,9 mln z ). 

W ramach preferencyjnych kredytów inwestycyjnych najwi ksze kwoty zosta-
y w kolejno ci przeznaczone na: 

zakup gruntów rolnych (1076 mln z , 73,2 tys. ha),

zakup, budow , modernizacj , adaptacj  i remont budynków (506 mln z ),

18 Zaczerpni to je ze sprawozdania z dzia alno ci Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2010 roku. 

–
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zakup maszyn i urz dze  (247 mln z , 25772 szt.),

zakup ci gników 219 mln z , 214 szt.).

Je li chodzi o aktywno  rolników w pozyskiwaniu tych kredytów, to w uk a-
dzie wojewódzkim przedstawia si  podobnie jak w odniesieniu do preferencyjnych 
kredytów na zakup gruntów rolnych. 

I jeszcze jeden wska nik wart jest przywo ania. Otó  w ród kredytów prefe-
rencyjnych kredyty, których celem jest poprawa struktury agrarnej, zdecydowa-
nie dominuj . Liczba kredytobiorców wynosi 58,02% ogó u kredytobiorców, a ich 
procentowy udzia  w ogólnej liczbie kredytobiorców wynosi 46,58%. Ten stan rze-
czy prowadzi zatem do generalnego wniosku, e ten kierunek kredytowania powi-
nien by  zdecydowanie kontynuowany. Zainteresowanie tym kredytem uzna  nale-
y jako przejaw samoistnych dzia a  rolników w kierunku zwi kszania rozmiarów 

produkcji, a co za tym idzie, tak e dochodów poprzez powi kszenie obszaru gospo-
darstwa rolnego. 

W pierwszych latach 90-tych ubieg ego stulecia podj to tak e kolejn  prób  
poprawy struktury obszarowej gospodarstw rolnych, tym razem poprzez wykorzy-
stanie przepisów ustawy z dnia 19 pa dziernika 1991 roku o gospodarowaniu nieru-
chomo ciami rolnymi Skarbu Pa stwa oraz o zmianie niektórych ustaw19. Zadania 
powo anej na podstawie tej ustawy Agencji W asno ci Rolnej Skarby Pa stwa okre-
lone zosta y stosunkowo szeroko. W ród zada  wskazanych w art. 6 tej ustawy, 

zwróci  nale y uwag  na te, o których mowa w pkt 5, 7, i 8 tego artyku u. Otó  do 
zada  tam wyszczególnionych zalicza si : tworzenie gospodarstw rolnych, a zw asz-
cza powi kszanie istniej cych gospodarstw rodzinnych20, popieranie i organizowa-
nie na gruntach rolnych Skarbu Pa stwa gospodarstw prywatnych, tworzenie miejsc 
pracy w zwi zku z restrukturyzacj  pa stwowej gospodarki rolnej. To ostatnie za-
danie z katalogu okre lonych analizowan  tutaj ustaw  zada  restrukturyzacyjnych 
Agencji W asno ci Rolnej Skarbu Pa stwa uzna  nale y za wa ne spo ecznie, gdy  
w wyniku likwidacji pa stwowych gospodarstw rolnych utraci o prac  prawie pó  
miliona osób, za  w nowo powsta ych, najcz ciej dzier awionych, du ych gospo-
darstwach rolnych, utworzonych na bazie likwidowanych gospodarstw, prac  zna-
laz o niewiele ponad 100 tysi cy osób, a wi c zaledwie co 5–ty pracownik by ego 
pa stwowego gospodarstwa rolnego. 

Zauwa y  w kolejno ci nale y, e realizowany w pierwszych latach 90-tych li-
beralny kurs polityki gospodarczej Pa stwa sprawi , e zamiast umacnia  istniej ce 
ju  gospodarstwa rolne (tak e je tworzy ), stawiano na tworzenie gospodarstw wiel-

19 Dz.U. Nr 107, poz. 464 (tekst pierwotny). 

20 Po zmianie dokonanej ustaw  z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kszta towaniu ustroju rolnego, Dz.U. Nr 64 poz. 592 

ze zm. 
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koobszarowych, co w d u szej perspektywie odbi o si  niekorzystnie na strukturze 
produkcji rolnej w nowo tworzonych gospodarstwach w ten sposób, e cz sto od-
chodzono od produkcji zwierz cej i koncentrowano si  na uprawie zbó , co w efek-
cie prowadzi o do monokultury upraw na zagospodarowywanych gruntach rolnych 
Skarbu Pa stwa. 

Analizuj c dalej skuteczno  i efektywno  prowadzonych dzia a  Pa stwa 
w zakresie poprawy struktury obszarowej gospodarstw rolnych w oparciu o mienie 
rolne Skarbu Pa stwa, warto zwróci  uwag  na stanowisko, jakie w tej sprawie zaj  
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Otó  w ocenie Sejmu wytyczone przez ten organ 
zadanie wykorzystania ziemi popegeerowskiej na powi kszenie indywidualnych 
gospodarstw rolnych nie zosta o wykonane. Wiele natomiast firm, które wydzier a-
wiaj  ziemi  popegeerowsk , korzysta z wielomilionowych kwot dop at bezpo red-
nich, si gaj cych niekiedy wi cej ni  7 mln z  rocznie. Ze stanowiskiem tym trudno 
si  nie zgodzi . Nieprawid owa dystrybucja dop at bezpo rednich nie sprzyja raczej 
umacnianiu gospodarstw rodzinnych. Umacnia si  nimi bardziej wielkoobszarowe 
gospodarstwa rolne, które uda o si  w wi kszo ci utworzy  na pocz tku transforma-
cji ustrojowej, w pierwszych latach 90-tych ubieg ego stulecia. Wsparcie dop atami 
bezpo rednimi pozosta ych gospodarstw rolnych pozwala jedynie na utrzymanie ich 
dotychczasowego status quo21. 

Dop aty bezpo rednie, jako najszerzej stosowany we Wspólnej Polityce Rolnej 
instrument finansowego wspierania dochodów unijnego producenta rolnego, wywo-
uj  wiele kontrowersji. W Polsce przyk adowo zwraca si  coraz cz ciej uwag  na 

zbyt liberalne kryteria dost pu do tego wiadczenia. Powoduje to, e dop aty bez-
po rednie przys uguj  zarówno gospodarstwom, które utrzymuj  uprawy w nale y-
tej kulturze rolnej, jak równie  gospodarstwom funkcjonuj cym na s abych glebach 
i „pozoruj cym” tylko upraw  ziemi z my l  o otrzymaniu dop at22. Ta grupa go-
spodarstw rolnych, z przyczyny wy ej podanej, nie jest zainteresowana ani sprzeda-

, ani wydzier awieniem posiadanej ziemi gospodarstwom rozwojowym. Ten stan 
rzeczy determinuje wi c potrzeb  skorygowania kryteriów dost pu do dop at bez-
po rednich. Spraw  ewentualnej korekty kryteriów dost pu polskich producentów 
rolnych do dop at bezpo rednich nale a oby za atwi  w trybie pilnym, kiedy trwa-
j  jeszcze prace w zakresie precyzowania kierunków oraz sposobu wykorzystywa-
nia rodków finansowych w nast pnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej, 
obejmuj cej lata 2014–2020. 

21 O sposobie zagospodarowania mienia rolnego Skarbu Pa stwa w pierwszych latach 90-tych ubieg ego stulecia 

zob. W. Michna, op. cit., s. 23 i nast.; szczególn  uwag  zwraca przywo ywana przez autora ekspertyzy publika-

cja „Rzeczypospolitej” z dnia 26 lipca 2007 roku, uwzgl dniaj ca krytyczn  ocen  Sejmu Rzeczypospolitej Pol-

skiej co do wykorzystania ziemi popegeerowskiej na powi kszanie indywidualnych gospodarstw rolnych. 

22 Por. zw aszcza postanowienia § 1 rozporz dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 roku 

w sprawie minimalnych norm, Dz.U. Nr 39, poz. 211.
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Warto jeszcze zwróci  uwag  na przypadek prowadz cy do wyhamowywania 
decyzji co do obni ania area u gospodarstwa rolnego poni ej jednego hektara u yt-
ków rolnych poprzez sprzeda  b d  wydzier awienie cz ci gruntów rolnych w nie-
wielkich obszarowo gospodarstwach rolnych. Dotyczy to zw aszcza gospodarstw 
z województw, w których dominuj  niewielkie obszarowo gospodarstwa rolne. De-
cyzje, o których tutaj mowa, nie s  uzasadnione z nast puj cych powodów. W przy-
padku obni enia wielko ci gospodarstwa poni ej jednego hektara u ytków rolnych 
jego w a ciciel nie tylko utraci prawo do dop at bezpo rednich, ale stanie si  rów-
nie  podatnikiem podatku od nieruchomo ci, który jest zdecydowanie wy szy od 
podatku rolnego. Ponadto w przypadku sprzeda y ca ego gospodarstwa rolnego 
o areale poni ej 1 ha u ytków rolnych czynno  ta obj ta b dzie równie  wy szym 
podatkiem. W tym stanie rzeczy wielu rolników posiadaj cych niewielkie obszaro-
wo gospodarstwa rolne nie decyduje si  dzisiaj na zmniejszenie ich powierzchni po-
ni ej jednego hektara u ytków rolnych, aby przez to nie sta  si  podatnikiem mniej 
korzystnego od strony finansowej podatku oraz nie utraci  dost pu do dop at bez-
po rednich.

****

Od czasu uzyskania przez Polsk  cz onkostwa Unii Europejskiej uruchomione 
zosta y kolejne dzia ania stymuluj ce popraw  struktury obszarowej gospodarstw 
rolnych. Przewidywa y je nast puj ce kolejno po sobie programy pomocowe wspó -
finansowane z funduszy rolnych Unii Europejskiej (SAPARD, Plan Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2004–2006, Sektorowy Program Operacyjny „Restruktu-
ryzacja sektora ywno ciowego oraz rozwój terenów wiejskich na lata 2004–2006” 
oraz realizowany w obecnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej Program 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013). Programy te nastawione w g ów-
nej mierze na stymulowanie po danych przekszta ce  strukturalnych w rolnictwie 
wyzwalaj  jednocze nie w ród rolników motywacj  do poprawy struktury obsza-
rowej prowadzonych przez nich gospodarstw rolnych. Motywacje takie wyzwala-
ne s  nawet w przypadku tych dzia a , w których w ród kryteriów dost pu do prze-
widzianego w nich wiadczenia nie ma wymogu zwi kszenia area u gospodarstwa 
rolnego. 

W ród dzia a  przewidzianych przywo anymi wy ej programami pomoco-
wymi podstawowe natomiast znaczenie dla poprawy struktury obszarowej gospo-
darstw rolnych zdaj  si  mie  renty strukturalne. W ród kryteriów dost pu do tego 
wiadczenia na pierwszy plan wybijaj  si  wymogi obszarowe, jakie powinny zo-

sta  spe nione zarówno po stronie rolnika–beneficjenta renty strukturalnej, jak i jego 
nast pcy czy innego rolnika, który powi ksza obszarowo prowadzone ju  przez sie-
bie gospodarstwo rolne. Renty strukturalne maj  spe nia  inn  jeszcze wa n  funk-
cj , mianowicie przyspiesza  wymian  pokoleniow  w gospodarstwach rolnych. Ta 
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ostatnia funkcja wynika z prze wiadczenia, e m ody rolnik daje lepsz  gwarancj  
do dokonywania szerszych przekszta ce  strukturalnych w przej tym gospodarstwie 
rolnym poprzez ró nego rodzaju przedsi wzi cia inwestycyjne, zmiany w struktu-
rze produkcji, czy kolejne zakupy gruntów rolnych. 

Na u ytek rozwa a  zawartych w niniejszej pracy wypada pokrótce przeanali-
zowa  zagadnienie, jak w przepisach trzech ju , kolejno nast puj cych po sobie re-
gulacjach prawnych dotycz cych rent strukturalnych, zosta y okre lone obszarowe 
kryteria dost pu do renty strukturalnej. 

W pierwszej regulacji prawnej dotycz cej rent strukturalnych zawartej w prze-
pisach ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 roku o rentach strukturalnych w rolnictwie23 
prawo do renty strukturalnej, zgodnie z art. 3, ust. 1 pkt 5 tej ustawy, przys ugiwa-
o rolnikowi, je eli ten, m.in. przekaza  gospodarstwo rolne w ca o ci o cznej po-

wierzchni wynosz cej co najmniej 3 ha, przy czym warunek ten uwa a o si  za spe -
niony, je eli grunty wchodz ce w sk ad tego gospodarstwa przekazane zosta y na 
powi kszenie jednego lub kilku gospodarstw ju  istniej cych, a ich powierzchnia 
nie mog a by  mniejsza ni  15 ha u ytków rolnych. Ustawodawca upowa ni  w tym 
ostatnim przypadku Rad  Ministrów do wskazania w drodze rozporz dzenia woje-
wództw lub powiatów, w których powierzchnia powi kszonego gospodarstwa mo-
g a by  mniejsza od 15 ha, okre laj c przy tym wymagan  w danym wojewódz-
twie lub powiecie powierzchni  powi kszonego gospodarstwa, przy uwzgl dnieniu 
redniej powierzchni gospodarstwa w województwie lub w powiecie24. Tak rygory-

stycznie okre lone kryteria obszarowe z góry ogranicza y dost p wielu rolników do 
renty strukturalnej, zw aszcza w województwach, w których rednia powierzchnia 
gospodarstwa rolnego wynosi a poni ej 3 ha. Niewielka liczba przyznanych w try-
bie przepisów tej ustawy rent strukturalnych nie odegra a w praktyce wi kszej roli 
w poprawie struktury obszarowej gospodarstw rolnych. 

Pod rz dami kolejnej regulacji prawnej dotycz cej rent strukturalnych obszaro-
we kryteria dost pu do renty strukturalnej uleg y istotnemu z agodzeniu. Tak wi c 
zgodnie z przepisem § 4 pkt 4 rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 
2004 roku w sprawie szczegó owych warunków i trybu udzielania pomocy finanso-
wej na uzyskanie rent strukturalnych obj tej planem rozwoju obszarów wiejskich25 
rent  strukturaln  przyznaje si  producentowi rolnemu, który m.in. przekaza  w ca-
o ci gospodarstwo rolne o cznej powierzchni u ytków rolnych wynosz cych co 

najmniej 1 ha. Przepisy tego rozporz dzenia nie zawiera y dodatkowych wymo-

23 Dz.U. Nr 52, poz. 539 ze zm. 

24 Podstawa prawna: art. 6, ust. analizowanej ustawy; delegacja ustawowa w tym przypadku nie zosta a wykona-

na. 

25 Dz.U. Nr 114, poz. 1191 ze zm.; rozporz dzenie powy sze wydane zosta o na podstawie art. 3 ust 2. pkt 1 usta-

wy z dnia 28 listopada 2003 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze rodków pochodz cych z Sekcji 

Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz.U. Nr 229, poz. 2273 oraz Dz.U. z 2004 r. 

Nr 42, poz 386. 
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gów obszarowych, jakie powinny by  dope nione zarówno przez przekazuj cego, 
jak i przez przejmuj cego gospodarstwo rolne. Nie ulega chyba w tpliwo ci, e tak 
z kolei agodnie okre lone obszarowe kryteria dost pu do renty strukturalnej nie 
mog y stanowi  istotnego instrumentu stymuluj cego popraw  struktury obszaro-
wej gospodarstw rolnych. 

Obecnie obowi zuj ce przepisy dotycz ce rent strukturalnych powróci y do os-
tro okre lonych obszarowych kryteriów dost pu do tego wiadczenia. Rozporz -
dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2007 roku w spra-
wie szczegó owych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach 
dzia ania „Renty strukturalne” obj tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007–201326 by o a  6-krotnie nowelizowane, zaostrzaj c ka dorazowo kry-
teria dost pu do renty strukturalnej. Zgodnie z aktualnym stanem prawnym27 renta 
strukturalna przys uguje rolnikowi, który m.in. przekaza  ca e gospodarstwo rolne 
o cznej powierzchni u ytków rolnych wynosz cej co najmniej 6 ha, a w przypad-
ku gospodarstw rolnych po o onych w woj. ma opolskim, l skim lub wi tokrzy-
skim – co najmniej 3 ha. Zgodnie z § 6 analizowanego rozporz dzenia warunek 
przekazania gospodarstwa rolnego uwa a si  za spe niony, je eli:

w przypadku nast pcy powierzchnia u ytków rolnych wchodz cych po ich 
przej ciu w sk ad jego gospodarstwa nie mo e by  mniejsza ni  rednia po-
wierzchnia gruntów rolnych w kraju28; gdyby jednak ta powierzchnia by a 
mniejsza od redniej krajowej, to nast pca powinien j  uzupe ni  w trybie 
przepisów § 5 rozporz dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
17 pa dziernika 2007 roku w sprawie szczegó owych warunków i trybu 
przyznawania pomocy finansowej w ramach dzia ania „U atwianie startu 
m odym rolnikom”, obj tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007–2013,29 

w przypadku gospodarstwa innego rolnika, na rzecz którego nast pi o prze-
niesienie w asno ci gospodarstwa rolnego nale cego do wnioskuj cego 
o rent  strukturaln , z my l  o jego powi kszeniu, powierzchnia nie mo e 
by  mniejsza ni  rednia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie 
rolnym w kraju, z tym e w przypadku przekazania gospodarstwa rolnego 
o powierzchni u ytków rolnych wi kszej ni  10 ha, powierzchnia powi k-
szanego gospodarstwa po powi kszeniu powinna by  wi ksza co najmniej 

26 Dz.U. Nr 109, poz. 750 ze zm.; rozporz dzenie powy sze zosta o wydane na podstawie art. 29 ust 1 pkt 4 usta-

wy z dnia 7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udzia em rodków Europejskiego Fun-

duszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. Nr 64, poz. 427 ze zm.). 

27 Ukszta towanym ostatecznie rozporz dzeniem zmieniaj cym z dnia 16 lipca 2010 roku (Dz.U. Nr 131, 

poz. 886). 

28 Aktualnie wynosi ona 10,36 ha. 

29 Dz.U. Nr 200, poz. 1443 ze zm. 

–

–
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o 10% od powierzchni u ytków rolnych wchodz cych w sk ad przekazywa-
nego gospodarstwa rolnego. 

Na u ytek prowadzonej tutaj analizy warto przywo a  kilka jeszcze warunków, 
od spe nienia których uzale nione jest uzyskanie renty strukturalnej, a ustanowio-
nych z my l  o stymulowaniu przekszta ce  strukturalnych w gospodarstwach rol-
nych. 

Zwróci  tutaj nale y m.in. uwag  na wymóg przekazania wszystkich u yt-
ków rolnych, b d cych zarówno przedmiotem odr bnej w asno ci rolnika oraz jego 
wspó ma onka, jak równie  przedmiotem ich wspó w asno ci (§ 6 ust 1, pkt 1 roz-
porz dzenia). Przy ustalaniu powierzchni u ytków rolnych gospodarstwa rolnego 
po powi kszeniu sumuje si  powierzchni  u ytków rolnych stanowi cych przed-
miot zarówno w asno ci, tak e u ytkowania wieczystego oraz dzier awy, je eli 
umowa dzier awy zosta a zawarta na pi mie na okres co najmniej pi ciu lat (§ 6 ust. 
5 rozporz dzenia). 

W zamy le prawodawcy do przekszta ce  strukturalnych w gospodarstwach 
rolnych prowadz  inne jeszcze wymogi, które powinien spe ni  rolnik, z którym 
mo e by  zawarta umowa o przekazaniu gospodarstwa, a mianowicie:

posiada  odpowiedni wiek (nast pca poni ej 40 lat, za  rolnik powi kszaj -
cy gospodarstwo poni ej 50 lat),

zobowi za  si  do prowadzenia osobi cie dzia alno ci rolniczej na przej -
tych u ytkach rolnych przez okres co najmniej 5 lat,

zobowi za  si  do warunku dotycz cego minimalnej powierzchni u ytków 
rolnych wchodz cych w sk ad gospodarstwa rolnego nast pcy30,

posiada  odpowiednie kwalifikacje rolnicze31, 

zobowi za  si  do przed o enia w biurze powiatowym Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa potwierdzonej za zgodno  z orygina em 
przez pracownika tej Agencji kopii planu rozwoju przejmowanego gospo-
darstwa, o którym mowa w cytowanym wy ej rozporz dzeniu Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 pa dziernika 2007 roku (wymóg ten doty-
czy tylko nast pcy).

Ten ostatni wymóg, na co nale y zwróci  szczególn  uwag , zosta  w aktual-
nym stanie prawnym zdecydowanie zmodyfikowany w ten sposób, e plan rozwoju 
przejmowanego gospodarstwa rolnego tworzony jest jednocze nie na u ytek wnio-

30 Chodzi o przypadek o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 lit. b) analizowanego rozporz dzenia.

31 W rozumieniu § 7 ust 2 analizowanego rozporz dzenia; zauwa y  w tym miejscu nale y, e wymogi co do 

wykszta cenia zosta y tutaj okre lone bardziej rygorystycznie ani eli w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 roku 

o kszta towaniu ustroju rolnego. 

–

–

–

–

–
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sku nast pcy o pomoc w ramach dzia ania „U atwianie startu m odym rolnikom”. 
Tak okre lony wymóg ma przeciwdzia a  fikcji dotychczasowych planów moder-
nizacji przejmowanych gospodarstw rolnych, sporz dzanych w trybie dotychczaso-
wych przepisów o rentach strukturalnych. Przyj te obecnie rozwi zanie stwarza dla 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mo liwo  zastosowania dzia-
ania regresowego w postaci cofni cia nast pcy wiadczenia przyznanego mu w ra-

mach dzia ania „U atwianie startu m odym rolnikom”. 

Dokonuj c próby oceny przyj tych rozwi za  w poszczególnych, przywo a-
nych wy ej regulacjach prawnych dotycz cych rent strukturalnych, stwierdzi  na-
le y, e skuteczno  tego dzia ania zosta a jednoznacznie os abiona pod rz dami 
drugiej regulacji prawnej, tj. w latach 2004–2006. Liberalnie okre lone wówczas 
obszarowe kryteria dost pu do renty strukturalnej sprawi y, e przekazywanie go-
spodarstw prowadzi o jedynie do przyspieszania wymiany pokoleniowej, nie po-
woduj c przy tym poprawy struktury obszarowej przejmowanych gospodarstw rol-
nych. Doda  tutaj nale y, e niejednokrotnie bywa o równie  tak, e gospodarstwo 
rolne przekazywane by o dziecku zatrudnionemu poza rolnictwem, a rolnik–benefi-
cjent renty strukturalnej nadal faktycznie prowadzi  to gospodarstwo, podczas gdy 
jego nast pca w dalszym ci gu pracowa  poza rolnictwem, a co najwy ej pomaga  
dorywczo rodzicom w prowadzeniu jego gospodarstwa. 

Renty strukturalne pod rz dami wszystkich regulacji prawnych spe nia y nie-
w tpliwie funkcj  socjaln  w odniesieniu do starszych rolników. Przy równoleg ym 
zasilaniu przej tych gospodarstw rolnych dop atami bezpo rednimi pozwala y na 
podtrzymanie ich egzystencji, nie prowadz c przy tym do po danych zmian w ich 
strukturze obszarowej. 

Renty strukturalne w Polsce wzorowane s  na wcze niejszych emeryturach 
wdra anych ju  du o wcze niej w wielu krajach by ej „pi tnastki” Unii Europej-
skiej. W najszerszym zakresie polski prawodawca wzorowa  si  tutaj na rozwi za-
niach francuskich. Zgodnie z tamtejszymi rozwi zaniami jednym z warunków jest 
przekazanie (poprzez sprzeda  lub wydzier awienie) gospodarstwa innemu rolni-
kowi (mo e to by  np. istniej ce ju  gospodarstwo syna lub córki). Czynno  ta 
powinna w ka dym przypadku prowadzi  do powi kszenia obszaru gospodarstwa 
przejmuj cego. We Francji, uruchamiaj c ten, a tak e szereg innych jeszcze instru-
mentów oddzia ywuj cych na popraw  struktury obszarowej gospodarstw rolnych, 
poprawi a si  w sposób istotny struktura tych gospodarstw, g ównie kosztem reduk-
cji gospodarstw niewielkich obszarowo. 

W fachowej literaturze prawniczej, a jeszcze bardziej w ekonomicznej, wcze -
niejsze emerytury w krajach by ej „pi tnastki” oceniane s  ró nie. Ka dy z tych kra-
jów, uwzgl dniaj c swoj  specyfik  rolnictwa, przyjmowa  ró ne rozwi zania w tym 
zakresie, wdra aj c przy tym nie zawsze te same, towarzysz ce temu dzia aniu in-
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strumenty wspierania poprawy struktury obszarowej gospodarstw rolnych. General-

nie podkre la si , e najwi ksze znaczenie przypisa  wprawdzie nale y wcze niej-
szym emeryturom, cho  ich najbardziej aktywna funkcja to przyspieszanie wymiany 

pokoleniowej w gospodarstwach rolnych. 

Uwzgl dniaj c sytuacj  demograficzn  krajów by ej „pi tnastki”, obserwuje-
my aktualnie zmian  pogl dów co do funkcji rent strukturalnych. Rozwa a si  rów-

nie  zasadno  kontynuacji wcze niejszych emerytur w przysz ych programach po-
mocowych, które we wcze niejszych latach mia y te  przeciwdzia a  bezrobociu 
m odych osób na terenach wiejskich. Zwraca si  przy tym uwag  na to, e proces 

modernizacji sektora rolnego trwa w tych krajach nieprzerwanie od wielu ju  lat 
i w przeciwie stwie do krajów nowo przyj tych do Unii Europejskiej proces kon-
centracji gruntów odbywa  si  na zasadach rynkowych, w sytuacji intensywnego 

wzrostu gospodarczego, który by  oparty w g ównej mierze na zwi kszaniu zatrud-
nienia w przemy le. W tych okoliczno ciach systemy ubezpiecze  spo ecznych rol-
ników dzia a y g ównie na rzecz wymiany pokoleniowej w rolnictwie oraz wspoma-

gaj co na rzecz wsparcia po danego obrotu ziemi 32. 

Poszczególne okresy wdra ania rent strukturalnych w Polsce mo na podsumo-
wa  nast puj co. Renty strukturalne przyznane przed uzyskaniem przez nasz kraj 

cz onkostwa w Unii Europejskiej, zwa ywszy na ich ma  liczb , nie odegra y wi k-
szej roli, je li chodzi o wyznaczone im funkcje. Pod rz dami drugiej z przywo a-
nych wy ej regulacji prawnych dotycz cych rent strukturalnych obejmuj cych lata 

2004–2006 rolnicy z o yli ogó em 56326 wniosków o renty strukturalne. Z tej licz-
by renty strukturalne przyznano 53594 rolnikom. Z o one wnioski stanowi  3,16% 
ogó u gospodarstw rolnych w Polsce. Liczba przekazanych gospodarstw wynios a 

5359433. Ta liczba przekazanych gospodarstw rolnych wiadczy o du ym zaintere-
sowaniu rolników tym wiadczeniem. Bezsprzecznie w gospodarstwach tych do-

sz o do wymiany pokoleniowej. Zwa ywszy natomiast na to, e renty strukturalne 

pod rz dami obowi zuj cych wówczas przepisów nie by y ukierunkowane na prze-
kszta canie gospodarstw nierozwojowych w rozwojowe, zatem mo na przyj , e 

efekt strukturalnej interwencji Pa stwa podejmowanej w tym zakresie nie by  zna-

cz cy dla poprawy konkurencyjno ci naszego rolnictwa. Kluczowe bowiem znacze-
nie w polskim rolnictwie ma zwi kszenie powierzchni u ytków rolnych w gospo-

darstwach rozwojowych b d  w tych, które stan taki mog  osi gn . Nie sprzyja y 

32 Szerzej na ten temat zob. Instrumenty oddzia ywania Pa stwa na kszta towanie struktury obszarowej gospo-

darstw rolnych w Polsce; rola systemu ubezpieczenia spo ecznego rolników w kszta towaniu tej struktury. Stan 

obecny i rekomendacje na przysz o  oraz propozycje nowych rozwi za  dotycz cych tego obszaru dla syste-

mu ubezpiecze  spo ecznych rolników, ekspertyza wykonana w IERiG  PIB pod kierunkiem A. Sikorskiej dla Mi-

nisterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2009; w szczególno ci zob. zawarte w niej rozwa ania na temat 

roli systemów emerytalno–rentowych w stymulowaniu przemian strukturalnych w rolnictwie, s. 104 i nast. 

33 ród o: System Informacji Zarz dczej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
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temu obowi zuj ce wówczas w tym zakresie przepisy prawne, a zw aszcza liberal-
nie okre lone obszarowe kryteria dost pu do renty strukturalnej. 

W obecnej perspektywie finansowej nast pi a s usznie radykalna zmiana kry-
teriów dost pu do renty strukturalnej, zw aszcza w odniesieniu do kryterium obsza-
rowego. Mimo to zainteresowanie rolników rentami strukturalnymi nie zmniejszy o 
si . Dzia anie „Renty strukturalne” uruchomiono w czerwcu 2007 roku, przepro-
wadzaj c od tamtego czasu zaledwie trzy nabory wniosków na ogóln  ich licz-
b  2852834.Wed ug danych na dzie  31 grudnia 2010 roku wydano 13678 decyzji 
przyznaj cych renty strukturalne dla wniosków z o onych w 2007 i w 2008 roku. 
W 2010 roku tytu em przyznanych ju  rent strukturalnych wyp acono beneficjen-
tom 1319,2 mln z , z czego 1128,6 mln z  dla 51753 beneficjentów z tytu u zobo-
wi za  za okres 2004–2006, a 190,6 mln z  dla 13514 beneficjentów z tytu u zobo-
wi za  za lata 2007–2013. Zauwa y  w tym miejscu nale y, e renta strukturalna 
jest wiadczeniem finansowym o charakterze ci g ym, a jego beneficjenci otrzy-
muj  je comiesi cznie, a  do osi gni cia wieku emerytalnego, cz sto przez okres 
10 lat. Jak wida  z powy szych danych statystycznych, kwota zobowi za  z tytu u 
przyznanych rent strukturalnych jest znacz ca, zw aszcza z tytu u zobowi za  po-
wsta ych w latach 2004–2006. Je li skojarzymy j  z niewiele znacz cymi efektami 
w zakresie poprawy struktury obszarowej gospodarstw rolnych, to pod znakiem za-
pytania pozostaje racjonalno  podejmowanych w tamtym okresie dzia a . 

Jakie natomiast efekty w zakresie poprawy struktury obszarowej gospodarstw 
rolnych przynios  renty strukturalne przyznane po 2007 roku, o tym dzisiaj trudno 
jednoznacznie przes dza . Pe na ocena b dzie mo liwa dopiero po rozliczeniu tego, 
jak równie  innych jeszcze dzia a  wspieraj cych przemiany strukturalne w rolni-
ctwie w obecnej perspektywie finansowej. Niemniej jednak ju  dzisiaj mo na twier-
dzi , e równie  ten okres nie przyniesie znacz cych zmian w zakresie poprawy 
struktury obszarowej gospodarstw rolnych, je li zwa y  na ma  liczb  przyznanych 
rent strukturalnych oraz wyczerpanie si  rodków finansowych na to wiadczenie. 

Skoro mowa o innych dzia aniach maj cych bezpo redni b d  po redni wp yw 
na przekszta cenia strukturalne w gospodarstwach rolnych, to na u ytek rozwa a  
zawartych w niniejszej pracy warto na nie wskaza , okre li  ich cele oraz skutki. 
Bez w tpienia istotne znaczenie w tym zakresie przypisa  nale y „Modernizacji 
gospodarstw rolnych”– dzia aniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007–2013. Wypada wyrazi  w tym miejscu pogl d, aby w strategii ferowania po-
mocy finansowej w ramach tego dzia ania nie umkn y z pola widzenia gospodar-
stwa z grupy gospodarstw niskotowarowych, które mia yby szans  przekszta ci  si  

34 ród o: Sprawozdanie z dzia alno ci Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za 2010 rok, www.

arimr,gov.pl. Zawarte w dalszych wywodach informacje statystyczne zaczerpni to równie  z powy szego ród-

a. 
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w gospodarstwa rozwojowe. Na marginesie nale y w tym miejscu tak e zauwa y , 
e zobowi zanie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z tytu u wdro-
enia tego dzia ania ma charakter wiadczenia jednorazowego, w postaci refunda-

cji po owy kosztów kwalifikowanych obj tego pomoc  przedsi wzi cia inwestycyj-
nego. W zestawieniu z kwot  zobowi zania powsta ego w zwi zku z przyznaniem 
renty strukturalnej zobowi zanie z tytu u obj cia wsparciem finansowym moderni-
zacji gospodarstwa rolnego b dzie z regu y zdecydowanie ni sze, a efekt struktural-
ny, zwa ywszy na ostre kryteria dost pu do tej pomocy, pewny i niejednokrotnie da-
leko wi kszy ani eli w przypadku rent strukturalnych. 

Do listy wa nych dzia a  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–
2013 wypada zaliczy  nast pnie dzia anie „Wspieranie gospodarowania na obsza-
rach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania”. 
Dzia anie to nale y uzna  za wa ne, gdy  brak wsparcia rolnictwa na tych terenach 
mo e powodowa  zjawisko narastania od ogów oraz ich wyludnianie. Zw aszcza 
pierwsze z tych zjawisk nie jest po dane z uwagi na narastaj ce potrzeby w zakre-
sie wy ywienia oraz pozyskiwania surowców pochodzenia rolniczego do produkcji 
odnawialnych róde  energii. 

Zwróci  nale y te  uwag  na dzia anie „Zalesianie gruntów rolnych”. Jego po-
zytywna rola wydaje si  wynika  z tego, e ma ono prowadzi  nie tylko do poprawy 
stanu rodowiska naturalnego, ale przy racjonalnym jego wdra aniu prowadzi  do 
zrównowa onego wspó egzystowania gospodarek rolnej i le nej. 

Na zako czenie syntetycznego przegl du dzia a , wa nych dla przekszta ce  
strukturalnych w rolnictwie, pozostaje wskaza  na dzia anie „Grupy producentów 
rolnych”. Rola tych grup nie jest jeszcze w Polsce nale ycie doceniana. Wynika to 
nie tylko z postaw samych rolników, którzy raczej niech tnie organizuj  si  do gru-
powego wspó dzia ania, ale równie  polityków i ekspertów rolnych. Istniej ce ju  
w Polsce grupy producentów rolnych tworzone s  g ównie z my l  o wspó dzia a-
niu w sferze przygotowania towarów do sprzeda y. Natomiast na drugi plan schodzi 
wspó dzia anie cz onków grupy producenckiej w zakresie prowadzenia produkcji 
rolnej. Istnieje zatem potrzeba si gni cia w tym zakresie do pozytywnych wzorców 
funkcjonowania tych organizacji w innych krajach Unii Europejskiej, a nast pnie 
podj cia próby wdro enia ich na polskim gruncie. 

Na przekszta cenia strukturalne w polskich gospodarstwach rolnych maj  te  
wp yw wszystkie inne dzia ania prowadz ce do dostosowania naszych gospodarstw 
rolnych do standardów gospodarstw unijnych . Dotyczy to wszystkich gospodarstw 
rolnych, w tym mo e najbardziej tych, których celem jest osi gni cie poziomu go-
spodarstwa rozwojowego. 
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Na zako czenie rozwa a  podj tych w niniejszej pracy pozostaje jeszcze sfor-
mu owa  kilka uogólniaj cych wniosków, jakie nasuwaj  si  na tle przeprowadzo-
nej analizy.

1. Polska polityka rolna ca ego okresu powojennego s usznie utrzymywa a po-
gl d, e niezadowalaj ca struktura obszarowa polskich gospodarstw rolnych wyma-
ga podejmowania permanentnych dzia a  na rzecz poprawy tej struktury. Dzia ania 
takie, z ró nym zreszt  skutkiem, by y i nadal s  podejmowane, przy czym ich ró -
norodno  zwi kszy a si  po 1990, a jeszcze bardziej po 2004 roku. 

2. Dzia aniem, które mia o w istotny sposób przyspieszy  popraw  struktury 
obszarowej gospodarstw rolnych, mia y by  renty strukturalne. Z analizy przepro-
wadzonej w niniejszej pracy wynika, e taki skutek renty strukturalne mog  powo-
dowa  jedynie wtedy, gdy w ród kryteriów dost pu do tego wiadczenia ustanowio-
ny zostanie ostry sformu owany warunek poprawy struktury gospodarstwa rolnego 
po jego przej ciu od beneficjenta renty strukturalnej. Zasadno  tego pogl du b -
dzie mog a by  potwierdzona jednoznacznie dopiero po zako czeniu wdra ania rent 
strukturalnych przewidzianych obecnym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007–2013, który takie w a nie kryteria ustanowi . Zastrzec jednak w tym 
miejscu nale y, e ocena w tym zakresie mo e budzi  w tpliwo ci z uwagi na ma  
liczb  rent strukturalnych przyznanych po 2007 roku. 

3. W przysz o ci wi kszej aktywizacji oraz nak adów finansowych wyma-
ga  b d  te dzia ania w obecnym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007–2013, które sprawdzi y si  jako instrument prowadz cy do sta ych struktural-
nych zmian w strukturze obszarowej polskich gospodarstw rolnych. Dlatego w na-
st pnym programie pomocowym realizacja powy szego wniosku powinna nast pi  
nawet kosztem likwidacji niektórych ma o efektywnych dzia a  obecnego Programu 
oraz innej alokacji rodków finansowych na przyj te w nim dzia ania. 

4. Zasadnym wydaje si  rozwa enie nowego dzia ania w kolejnym programie 
pomocowym dla rolnictwa i terenów wiejskich. Chodzi o dzia anie, którego celem 
by oby wspieranie w gospodarstwach rolnych upraw surowców do produkcji od-
nawialnych róde  energii oraz tzw. „dobrej ywno ci”. Z dzia aniem tym powin-
na by  zwi zania mo liwo  przetwarzania tych surowców ju  w gospodarstwach 
rolnych. Mia oby to du y wp yw na popraw  sytuacji ekonomicznej, tak e gospo-
darstw s abszych, co w efekcie doprowadzi oby do ich przekszta cenia w gospodar-
stwa rozwojowe. 

5. Przeprowadzona w pracy analiza prowadzi równie  do krytycznego wniosku 
co do zakresu stosowania dop at bezpo rednich, najszerzej stosowanego w Unii Eu-
ropejskiej instrumentu Wspólnej Polityki Rolnej, absorbuj cego przy tym ok. 30% 
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rodków bud etu unijnego. W Polsce praktyka wdra ania dop at bezpo rednich wy-
kaza a istnienie wielu przypadków pozornego uprawiania ziemi, tylko po to, aby 
otrzyma  te dop aty. Taki stan rzeczy hamuje m.in. przep yw ziemi z nierozwojo-
wych do ju  funkcjonuj cych gospodarstw rozwojowych b d  mog cych funkcjo-
nowa  jako rozwojowe. W tej sytuacji zasadnym wydaje si  rozwa enie potrzeby 
ustanowienia ostrzejszych wymogów uprawy ziemi, jako warunku do otrzymania 
dop at bezpo rednich. Równie  jako zasadne by oby mo na uzna  rozwa enie mo -
liwo ci obj cia dop atami bezpo rednimi jedynie osób prawnych i fizycznych u yt-
kuj cych grunty rolne do 300 ha. W ten sposób zaoszcz dzono by poka n  ilo  
rodków finansowych, które nast pnie mo na by oby przeznaczy  na cele tworze-

nia rodzinnych gospodarstw rozwojowych. Chodzi tu zw aszcza o te gospodarstwa, 
które ju  poprzez zwi kszenie obszaru u ytków rolnych mog yby sta  si  gospodar-
stwami rozwojowymi, zdolnymi do odtwarzania potencja u produkcyjnego. 

6. Ju  na sam koniec wniosek generalny. Poprawa struktur gospodarowania 
w rolnictwie nie zale y od ró norodno ci dzia a  przewidzianych programami po-
mocowymi. Blisko 7-letni okres korzystania z unijnych rodków finansowych, kie-
rowanych na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i taki sam okres pozostawania 
naszego kraju w strukturach Unii Europejskiej, zw aszcza w obszarze wspólnotowe-
go rynku artyku ów ywno ciowych, pozwala ju  na pe niejsz  ocen  skuteczno ci 
wdra anych instrumentów pomocowych. Generalnie przyj  mo na, e instrumen-
ty te pe ni  jedynie funkcj  wspomagaj c , a w pewnym zakresie tak e ukierunko-
wywuj c  po dane przekszta cenia strukturalne w rolnictwie. Istotny natomiast 
wp yw na te przekszta cenia ma przede wszystkim korzystny dla producenta rolne-
go rynek artyku ów ywno ciowych, który jest najlepszym determinantem rozwoju. 
Wszystkie zatem te wzgl dy nale y mie  na uwadze, programuj c w a ciwe dzia-
ania pomocowe, w ród których nale a oby koncentrowa  si  na tych, które przy-

nios y ju  w praktyce po dane rezultaty w zakresie przekszta ce  strukturalnych 
w polskim rolnictwie.
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Instruments for shaping the area structure of Polish 

agricultural holdings with particural 

emphasis on the role of Þ nancial instruments

Key words: rural areas, spatial structure of farms, structural pensions

Commonly it is deemed, which is also confirmed in professional economical 
literature, that spatial structure of farms in Poland is insufficient and requires 
improvement. The need of this improvement is dictated by the necessity of 
increasing the amount of developing farms, which guarantee the fulfilment of 
always increasing internal and external demand on polish food and raw materials 
of agricultural origin necessary to produce renewable sources of energy. Actions of 
the state heading for improving the spatial structure of farms were taken in Poland, 
with different effect, throughout the whole post–war period but their intensification 
took place after 1990. The most important activities initiated after this year are: the 
supporting of crediting the purchasing of land through granting premiums to interest 
of bank loans and then applying different forms of financial support for structural 
transformations in agriculture, provided by actions of assistance programmes for 
agriculture and rural areas after 2004. Special role in this matter has been envisaged 
on structural pensions in agriculture. In practice it turned out however that non of 
these actions both taken separately and together have not caused significant positive 
changes in the spatial structure of farms. Therefore the general conclusion on the 
background of this analysis leads to the opinion that the essential influence on 
desired structural changes in agriculture, in it also on the improvement of spatial 
structure of farms, have mainly friendly to the producer market of foodstuff and that 
actions which were analysed in this paper one can impute only auxiliary function in 
these transformations. 


