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on the gender of the person holding the position
of chairman of the board
Rafał Balina
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk
Ekonomicznych
Streszczenie. Badania dotyczyły wpływu płci osoby pełniącej funkcję prezesa zarządu w banku spółdzielczym na efektywność banku. Objęto nimi 40 wybranych losowo
banków spółdzielczych działających w Polsce w latach 2010–2014. Liczba ta stanowiła
blisko 7% ogólnej liczby banków spółdzielczych funkcjonujących w kraju w 2014 r. Do
określenia poziomu efektywności banków wykorzystano trzy wskaźniki: rentowność
funduszy własnych (ROE), rentowność aktywów ogółem (ROA) oraz relację kosztów do
dochodów (C/I). Z przeprowadzonych badań wynika, że poziom efektywności banku
spółdzielczego ma związek z płcią osoby pełniącej funkcje prezesa zarządu, gdyż banki
zarządzane przez kobiety uzyskiwały w latach 2010–2014 wyraźnie wyższy przeciętny
poziom efektywności mierzonej wskaźnikami ROE, ROA i C/I niż podmioty zarządzane
przez mężczyzn. Na istnienie wyraźnej zależności wskazywała także wartość współczynnika korelacji między płcią prezesa zarządu a poziomem efektywności banku.
Otrzymane wyniki pozwalają stwierdzić, że mimo panujących stereotypów o mniejszej
przydatności kobiet do pełnienia funkcji kierowniczych są one bardzo dobrymi menedżerami, których umiejętności i efekty pracy niekiedy znacząco przewyższają wyniki
osiągane przez mężczyzn.
Słowa kluczowe: efektywność • bank spółdzielczy • płeć prezesa zarządu
Abstract. The research aimed at determining which influence the gender of the person
holding the position of chairman of the board in a cooperative bank has on the effectiveness of the bank. The study sample consisted of 40 randomly selected cooperative
banks operating in Poland in the years 2010–2014, which accounted for nearly 7% of
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the total number of cooperative banks functioning in Poland in 2014. The effectiveness
of the banks was defined using three indicators: return on equity (ROE), return on total
assets (ROA), and cost-to-income ratio (C/I). The research showed that the level of effectiveness of a cooperative bank is related to the gender of the chairman of the board
in the bank, since banks managed by women achieved in 2010–2014 significantly higher
average effectiveness, as measured by ROE, ROA and C/I, than those managed by men. In
addition, the values of the correlation coefficient revealed that the relationship between
the gender of the chairman of the board and the effectiveness of the bank can be considered obvious. The results indicate that women, contrary to popular stereotypes, are very
good managers whose skills and achievements in work sometimes considerably exceed
those of men.
Keywords: effectiveness • cooperative bank • gender of chairman of the board

Wstęp
W literaturze przedmiotu można znaleźć wiele przykładów prac dotyczących wpływu
płci osób zasiadających w zarządach i radach nadzorczych podmiotów gospodarczych
na efektywność tych podmiotów, wyniki badań jednak nie są jednoznaczne. Część
autorów zauważa pozytywny związek między zróżnicowaniem zarządu pod względem
płci a poziomem efektywności firmy. Na przykład, Erhardt, Werbel i Shrader (2003)
ustalili, że amerykańskie firmy, w których większość osób decyzyjnych stanowiły
kobiety, osiągały wyższą efektywność mierzoną wskaźnikami ROA i ROI (ang. return on
investment; rentowność inwestycji) niż firmy, w których kluczowe stanowiska zajmowali mężczyźni. Podobne wyniki w odniesieniu do grupy amerykańskich firm uzyskali
Carter, Simkins i Simpson (2003), którzy wskazali na występowanie pozytywnego
związku między zasiadaniem kobiet w zarządzie a rentownością aktywów ogółem
i poziomem wskaźnika q Tobina. Lindstaedt, Wolff i Fehre (2011 z kolei zanotowali
istotny pozytywny związek między poziomem ROE, ROA i wartości księgowej firmy
a odsetkiem kobiet zasiadających w zarządzie firm. W Polsce badania nad tym zagadnieniem prowadzone były m.in. przez Bohdanowicza (2011), który wykazał związek
między zróżnicowaniem organów statutowych firmy pod względem płci a poziomem
ROA i ROE.
Wyniki innych badań świadczą o istnieniu ujemnego związku między strukturą
płci w zarządzie a efektywnością firmy. Przykładowo, Ahern i Dittmar (2012), Böhren
i Ström (2010) oraz Adams i Ferreira (2009) stwierdzili ujemny związek między
udziałem kobiet w zarządach firm a poziomem wskaźnika q Tobina. Ponadto Shrader,
Blackburn i Iles (1997) wykazali ujemną zależność między zasiadaniem kobiet
w zarządach amerykańskich firm a poziomem ROE, ROA, ROI i ROS (ang. return on
sales; rentowność sprzedaży).
Jeszcze inne badania dowodzą braku jakiegokolwiek związku między efektywnością firmy a strukturą płci w zarządzie. Wyniki takie uzyskali m.in. Randöy, Oxelheim
i Thomsen (2006), Rose (2007), Miller i del Carmen Triana (2009) oraz Kochan i in.
(2003).
Analizując literaturę przedmiotu, można zauważyć duże zróżnicowanie pod względem liczebności próby badawczej, kraju prowadzenia badań oraz przedmiotu działal-
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ności badanych przedsiębiorstw. Należy zaznaczyć, że uwaga badaczy tylko w niewielkim stopniu skupia się na sektorze finansowym, a w szczególności na bankach, chociaż
te – jak m.in. wynika z wielu badań – są jednym z ważniejszych elementów współczes
nych systemów gospodarczych (Owoputi, 2014).
Banki spółdzielcze w Polsce to integralna część sektora bankowego. Z danych
Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że w Polsce na koniec 2015 r. działało 598
banków, w tym 560 banków spółdzielczych. Co ważne, sektor polskiej bankowości
spółdzielczej posiada aktywa stanowiące blisko 8,5% całych aktywów sektora bankowego w kraju. Wszystkie banki spółdzielcze w Polsce zatrudniają ok. 32,1 tys. pracowników – blisko 20% osób pracujących w całym sektorze bankowym – którzy obsługują
klientów w ponad 4740 placówkach, stanowiących 40% wszystkich placówek bankowych w Polsce (Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, 2015). Istotne jest również
to, że blisko 80% placówek i oddziałów banków spółdzielczych zlokalizowane jest
w małych miejscowościach położonych na terenach wiejskich i wiejsko-miejskich.
Dzięki temu banki spółdzielcze wnoszą znaczący wkład w rozwój przedsiębiorczości
na obszarach wiejskich, gdyż często takimi obszarami nie są zainteresowane banki
komercyjne (Balina, 2015). Tym samym banki spółdzielcze w wielu przypadkach
przeciwdziałają wykluczeniu finansowemu osób zamieszkujących mniej zurbanizowane rejony kraju.
Celem badań, których wyniki zaprezentowano w niniejszym opracowaniu, było
określenie związku między płcią osoby pełniącej funkcję prezesa zarządu w banku
spółdzielczym a poziomem efektywności banku.

Materiał i metody
Pojęcie efektywności można różnie definiować, np. jako uzyskiwanie możliwie najwyższych efektów przy określonych nakładach lub jako osiąganie oczekiwanych efektów
przy możliwie najniższych nakładach (Jaworski i Zawadzka, 2006). Ze względu jednak
na indywidualny charakter bankowości spółdzielczej oraz na zakładaną przydatność
przeprowadzonych badań zarówno dla zarządzających bankami, jak i dla pozostałych
grup interesariuszy przyjęto, że do analizy efektywności w niniejszym opracowaniu
zostaną użyte następujące wskaźniki (Kwiatkowska, 2012; Szustak, 2009):
– wskaźnik rentowności funduszy własnych (ang. return on equity, ROE), stanowiący
iloraz zysku netto i funduszy własnych ogółem banku,
– wskaźnik rentowności aktywów ogółem (ang. return on total assets, ROA), stanowiący iloraz zysku netto i aktywów ogółem banku,
– wskaźnik C/I (ang. cost/income ratio), stanowiący relację kosztów działania banku
wraz z amortyzacją do wyniku na działalności bankowej skorygowanego o wynik na
pozostałej działalności operacyjnej.
Do badań wykorzystano dane pochodzące z 40 banków spółdzielczych działających w Polsce w miejscowościach o liczbie mieszkańców mniejszej niż 50 tys. Okres
badawczy obejmował 5 lat (2010–2014). Dane zebrano w II połowie 2015 r. podczas
wywiadów bezpośrednich z prezesami banków. Następnie, aby wyeliminować błędy
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i braki w zgromadzonych danych, zestawiono je z danymi finansowymi opublikowanymi przez badane banki w ogólnodostępnych bazach. Analizie poddano następujące dane: płeć prezesa zarządu (0 – mężczyzna, 1 – kobieta), ROE (%), ROA (%) oraz
C/I (%).
W pracy oszacowano związek korelacyjny między płcią osoby pełniącej funkcję
prezesa banku spółdzielczego a poziomem osiąganych przez ten bank wskaźników
ROE, ROA i C/I. Aby określić kierunek i siłę badanej zależności, obliczono współczynnik korelacji liniowej Pearsona między zmiennymi: płcią prezesa zarządu a ROE (%),
ROA (%) i C/I (%), stosując wzór (Borkowski, Dudek, Szczęsny, 2003):
n
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współczynnik korelacji między zmienną objaśniającą a objaśnianą,
wartość i-tej zmiennej objaśnianej,
wartość i-tej zmiennej objaśniającej,
liczba zmiennych branych pod uwagę,
numer kolejnej zmiennej objaśniającej.

Do interpretacji wartości współczynnika korelacji (r) wykorzystano przedziały
zaproponowane przez Starzyńską (2006): r ≤ 0,2 – niewyraźna zależność między
zmiennymi; 0,2 < r ≤ 0,4 – zależność wyraźna, ale słaba; 0,4 < r ≤ 0,7 – korelacja umiarkowana; 0,7 < r ≤ 0,9 – korelacja znacząca; r > 0,9 – korelacja bardzo silna.

Wyniki i dyskusja
Z przeprowadzonych badań wynika, że płeć osoby pełniącej funkcję prezesa zarządu
w banku spółdzielczym była skorelowana z rentownością funduszy własnych (ROE)
i rentownością aktywów ogółem (ROA) (tab. 1). Współczynnik korelacji osiągnął
najwyższą wartość dla ROA, a korelację można tu określić jako umiarkowaną. W przypadku ROE i C/I korelacja była wyraźna, ale słaba. Wyniki te świadczą, że istnieje związek między płcią osoby zarządzającej bankiem spółdzielczym a efektywnością banku.
W przypadku zależności między płcią prezesa zarządu a ROE i ROA współczynnik korelacji miał wartość dodatnią, co oznaczało, że pełnienie przez kobietę funkcji
prezesa wpływało pozytywnie na poziom efektywności banku. W przypadku C/I współczynnik korelacji był ujemny, co również wskazywało na przewagę pod względem efektywności kosztowej banków zarządzanych przez kobiety nad bankami zarządzanymi
przez mężczyzn, gdyż wskaźnik C/I powszechnie uznaje się za destymulantę.
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Tabela 1. Współczynniki korelacji między płcią prezesa zarządu w banku spółdzielczym
a efektywnością banku
Table 1. Coefficients of correlation between the gender of chairman of the board in
a cooperative bank and the effectiveness of the bank
Miary efektywności / Measures of effectiveness
Wyszczególnienie / Item

Płeć prezesa zarządu
Gender of chairman of the board

ROE

ROA

C/I

0,301

0,4641

–0,2471

ROE – rentowność funduszy własnych (w %) / return on equity (in %), ROA – rentowność aktywów
ogółem (w %) / return on total assets (in %), C/I – relacja kosztów do dochodów (w %) / cost-to-income ratio (in %)
Źródło: Opracowanie własne
Source: Author’s study

Badanie korelacji między płcią prezesa zarządu w banku spółdzielczym a efektywnością banku uzupełniono analizą zróżnicowania efektywności badanych
banków w latach 2010–2014 w zależności od płci osoby pełniącej w nim najważniejszą funkcję.
Na rycinie 1 przedstawiono przeciętny poziom rentowności aktywów ogółem (ROA)
w badanych bankach spółdzielczych w zależności od płci prezesa zarządu. Porównując
wykresy, można stwierdzić występowanie znacznych różnic między poziomami ROA
w bankach zarządzanych przez kobiety i przez mężczyzn. W przypadku banków zarządzanych przez mężczyzn widoczna jest tendencja malejąca wartości omawianego
wskaźnika: w latach 2010–2014 przeciętny poziom ROA obniżył się o 0,13 punktu
procentowego (z 1,37% do 1,24%). W przypadku banków zarządzanych przez kobiety
zarysowała się tendencja odwrotna: w okresie badań przeciętny poziom ROA wzrósł
o 0,29 punktu procentowego (z 1,59% w 2010 r. do 1,88% w 2014 r.). Wyższa efektywność mierzona poziomem ROA wskazuje na większą sprawność zarządzania bankiem
spółdzielczym przez kobiety.
Analizując zróżnicowanie przeciętnego poziomu rentowności funduszy własnych
(ROE) badanych banków spółdzielczych w latach 2010–2014 w zależności od płci
prezesa zarządu, zaobserwowano mniej wyraźną tendencję niż w przypadku ROA
(ryc. 2). W obu grupach, tj. w jednostkach zarządzanych przez kobiety i podmiotach
kierowanych przez mężczyzn, w okresie badań obniżył się przeciętny poziom ROE.
Taki kierunek zmiany był zgodny z ogólnorynkowymi trendami dotyczącymi polskiej
bankowości spółdzielczej, która borykając się z niekorzystnymi zmianami legislacyjnymi, nadmiernym obciążeniem ze strony nadzorcy i silną konkurencją, zmuszona
była do ponoszenia wysokich kosztów, co przełożyło się na spadek przeciętnej rentowności funduszy własnych. W bankach zarządzanych przez kobiety spadek ROE w latach
2010–2014 był jednak mniejszy (0,22 p.p.) niż w bankach zarządzanych przez mężczyzn
(blisko 1,5 p.p.). Warto podkreślić, że w całym okresie badań banki zarządzane przez

Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych – Problems of Small Agricultural Holdings • Nr – No. 1 • 2016

10

Rafał Balina

Ryc. 1. Przeciętny poziom rentowności aktywów ogółem (ROA) w badanych bankach spółdzielczych w zależności od płci prezesa zarządu
Fig. 1. Average level of the return on total assets (ROA) in the examined cooperative banks
as dependent on the gender of chairman of the board
Źródło: Opracowanie własne
Source: Author’s study

kobiety osiągały przeciętnie wyższy poziom efektywności mierzonej rentownością
aktywów ogółem i rentownością funduszy własnych niż podmioty zarządzane przez
mężczyzn. Może to być związane z bardziej elastycznym podejściem kobiet do prowadzenia działalności bankowej.
Trzecią z wykorzystanych miar był poziom efektywności kosztowej badanych
banków. Z danych przedstawionych na rycinie 3 wynika, że w latach 2010–2014 banki
zarządzane przez mężczyzn i przez kobiety wykazywały bardzo zbliżony kierunek
zmian, który w pewnym zakresie świadczył o poprawie efektywności kosztowej, a przynajmniej o jej stabilizacji w obu grupach podmiotów. Banki zarządzane przez kobiety
były przy tym bardziej efektywne pod względem kosztowym niż banki znajdujące się
pod zarządem mężczyzn. Z przeprowadzonych badań wynika, że średni poziom wskaźnika C/I w bankach zarządzanych przez kobiety był o 2–3 punkty procentowe niższy
niż w podmiotach kierowanych przez mężczyzn. Uzyskane wyniki wskazują na wyższą
efektywność kosztową banków spółdzielczych zarządzanych przez kobiety. Może to
być spowodowane większą gospodarnością kobiet niż mężczyzn i większą umiejętnością wykorzystywania przez nie zasobów.
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Ryc. 2. Przeciętny poziom rentowności funduszy własnych (ROE) w badanych bankach
spółdzielczych w zależności od płci prezesa zarządu
Fig. 2. Average level of the return on equity (ROE) in the examined cooperative banks as
dependent on the gender of chairman of the board
Źródło: Opracowanie własne
Source: Author’s study

Ryc. 3. Przeciętny poziom wskaźnika C/I w badanych bankach spółdzielczych w zależności
od płci prezesa zarządu
Fig. 3. Average level of the cost-to-income ratio (C/I) in the examined cooperative banks as
dependent on the gender of chairman of the board
Źródło: Opracowanie własne
Source: Author’s study
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Podsumowanie
Przeprowadzone badania dotyczyły określenia efektywności polskich banków spółdzielczych w zależności od płci osoby pełniącej funkcję prezesa zarządu banku.
Badaniami objęto 40 wybranych losowo banków spółdzielczych działających w Polsce
w latach 2010–2014, co stanowiło blisko 7% ogólnej liczby banków spółdzielczych
funkcjonujących w kraju w 2014 r. W związku z tym uzyskanych wyników nie można
traktować jako uogólnienia dla całej populacji banków spółdzielczych w Polsce, mogą
one jednak być interesujące dla osób kierujących takimi bankami.
Jak wynika z badań, płeć osoby pełniącej funkcję prezesa zarządu w banku spółdzielczym przekłada się na poziom efektywności banku. Wskazuje na to fakt, że określony na próbie badawczej związek korelacyjny między płcią prezesa zarządu w banku
spółdzielczym a osiąganym przez ten bank poziomem wskaźników ROE, ROA i C/I
ma charakter co najmniej zależności wyraźnej. Ponadto stwierdzono, że w latach
2010–2014 banki zarządzane przez kobiety uzyskiwały wyraźnie wyższy przeciętny
poziom efektywności mierzonej ROE, ROA i C/I niż banki zarządzane przez mężczyzn.
Świadczy to o przewadze w tym zakresie banków spółdzielczych zarządzanych przez
kobiety.

Bibliografia
Adams, R.B., Ferreira, D. (2009). Women in the boardroom and their impact on governance and
performance. Journal of Financial Economics, 94, 291–309.
Ahern, K.R., Dittmar, A.K. (2012). The changing of the boards: The impact on firm valuation of
mandated female board representation. The Quarterly Journal of Economics, 127, 137–197.
Balina, R. (2015). Financial services cost in Poland’s cooperative banking in opinion of small and
medium-size enterprise. Management Studies, 3(1/2), 34–40.
Bohdanowicz, L. (2011). Zróżnicowanie organów statutowych pod względem płci a wyniki
finansowe polskich spółek publicznych. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 42,
105–118.
Böhren, Ö., Ström, R.Ö. (2010). Governance and politics: Regulating independence and diversity
in the board room. Journal of Business Finance & Accounting, 37(9), 1281–1308.
Borkowski, B., Dudek, H., Szczęsny, W. (2003). Ekonometria. Wybrane zagadnienia. Warszawa:
Wyd. Nauk. PWN.
Carter, D.A., Simkins, B.J., Simpson, W.G. (2003). Corporate governance, board diversity, and firm
value. Financial Review, 38(1), 33–53.
Erhardt, N.L., Werbel, J.D., Shrader, C.B. (2003). Board of director diversity and firm financial
performance. Corporate Governance: An International Review, 11(2), 102–111.
Jaworski, W.L., Zawadzka, Z. (2006). Bankowość. Warszawa: Poltext.
Kochan, T., Bezrukova, K., Ely, R., Jackson, S., Joshi, A., Jehn, K., Leonard, J., Levine, D., Thomas, D.
(2003). The effects of diversity on business performance: Report of the Diversity Research
Network. Human Resource Management, 42(1), 3–21.
Kwiatkowska, K. (2012). Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej banków spółdzielczych, W:
M. Stefański (red.), Wybrane historyczne i współczesne aspekty rozwoju banków spółdzielczych w Polsce (s. 44–46). Włocławek: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we
Włocławku.

PDGR – PSAH

Efektywność polskich banków spółdzielczych w zależności od płci osoby...

13

Lindstaedt, H., Wolff, M., Fehre, K. (2011). Frauen in Führungspositionen. Auswirkungen auf den
Unternehmenserfolg. Berlin: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.
Miller, T., del Carmen Triana, M. (2009). Demographic diversity in the boardroom: Mediators
of the board diversity–firm performance relationship. Journal of Management Studies, 46(5),
755–786.
Owoputi, J.A. (2014). Bank specific, industry specific and macroeconomic determinants of bank
probability in Nigeria. European Scientific Journal, 10(25), 408–423.
Randöy, T., Oxelheim, L., Thomsen, S. (2006). A Nordic perspective on corporate board diversity.
Oslo: Nordic Innovation Centre.
Rose, C. (2007). Does female board representation influence firm performance? The Danish
evidence. Corporate Governance, 15(2), 404–413.
Shrader, C.B., Blackburn, V.B., Iles, P. (1997). Women in management and firm financial performance: An exploratory study. Journal of Managerial Issues, 9(3), 355–376.
Starzyńska, W. (2006). Analiza współzależności dwóch cech, W: W. Starzyńska (red.), Podstawy
statystyki (s. 156). Warszawa: Difin.
Szustak, G. (2009). Kapitał własny a bezpieczeństwo, efektywność i konkurencyjność banku.
Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. (2015). Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w III kwartale 2015 r. Warszawa.
Zaakceptowano do druku – Accepted for print: 16.03.2016
Do cytowania – For citation:
Balina, R. (2016). Efektywność polskich banków spółdzielczych w zależności od płci osoby
pełniącej funkcję prezesa zarządu [The effectiveness of Polish cooperative banks as dependent
on the gender of the person holding the position of chairman of the board]. Problemy Drobnych
Gospodarstw Rolnych – Problems of Small Agricultural Holdings, 1, 5–13. doi: http://dx.doi.org/
10.15576/PDGR/2016.1.5

Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych – Problems of Small Agricultural Holdings • Nr – No. 1 • 2016

DOI: http://dx.doi.org/10.15576/PDGR/2016.1.15

Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych • Nr 1 • 2016, 15–31
Problems of Small Agricultural Holdings

• No. 1 • 2016, 15–31

Wielofunkcyjność rolnictwa na cennych przyrodniczo
obszarach wiejskich o rozdrobnionej strukturze agrarnej
Multifunctionality of agriculture in naturally-valuable rural
areas with fragmented agrarian structure
Ryszard Kata, Dariusz Zając
Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii
Streszczenie. W pracy podjęto problem wielofunkcyjności rolnictwa na cennych przyrodniczo obszarach wiejskich położonych w Polsce Południowo-Wschodniej, tj. w regionie o rozdrobnionej strukturze agrarnej. Zaprezentowano formy wielofunkcyjności
gospodarstw rolnych oraz sposoby dostosowywania się rolników do cech środowiska
przyrodniczego. Przedstawiono także czynniki stymulujące i ograniczające rozwój
wielofunkcyjności gospodarstw rolnych działających na obszarach prawnie chronionej przyrody. Źródłem materiałów empirycznych były dane GUS oraz wyniki własnych
badań ankietowych wśród właścicieli gospodarstw rolnych prowadzących pozarolniczą
działalność gospodarczą w Polsce Południowo-Wschodniej. Wykazano, że na obszarach
wiejskich objętych ochroną przyrody rolnicy w większym stopniu niż na innych terenach
dostosowują swoją aktywność gospodarczą (rolniczą i pozarolniczą) do walorów środowiska przyrodniczego.
Słowa kluczowe: indywidualne gospodarstwa rolne • wielofunkcyjność rolnictwa • cenne przyrodniczo obszary wiejskie • rozdrobniona struktura agrarna
Abstract. The study addresses the issue of agricultural multifunctionality in naturally-valuable rural areas in South-Eastern Poland, which is a region with fragmented
agrarian structure. The paper presents the forms of multifunctionality occurring in
agricultural farms, and the ways in which farmers adapt to the features of the natural
environment. It also describes the factors that stimulate or restrict the development
of multifunctionality in the case of farms operating in areas with legally protected nature. The sources of materials were the data from the Central Statistical Office, and the
results of a survey of farms involved in non-agricultural business activities in South-Eastern Poland, conducted by the authors. It was found that farmers from rural areas
under nature protection show a greater willingness to adjust their business activity
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(agricultural and non-agricultural) to the values of the natural environment than those
from other areas.
Keywords: private farms • multifunctionality of agriculture • naturally-valuable rural
areas • fragmented agrarian structure

Wstęp
Ogromnie zróżnicowane obszary wiejskie Europy uznaje się za unikatowe, wymagające ochrony dobro kulturowe, ekonomiczne i społeczne. Fakt, że tereny te to
niemal wyłącznie ziemia użytkowana rolniczo i lasy, wywiera silny wpływ na krajobraz europejski. Rolnictwo europejskie jest zatem podstawowym łącznikiem między
społeczeństwem a środowiskiem, a rolnicy mają do spełnienia misję „strażników
przyrody” na obszarach wiejskich. Istotną kwestią w Unii Europejskiej jest więc
rola rolnictwa nie tylko jako działu gospodarki produkującego żywność i surowce
rolnicze, ale również jako sektora pełniącego szereg innych bardzo ważnych funkcji pozaprodukcyjnych, dlatego poszukuje się nowych koncepcji rozwoju rolnictwa,
które by to uwzględniały. W literaturze taki model rolnictwa określany jest jako
„rolnictwo wielofunkcyjne”, w odróżnieniu od rolnictwa silnie związanego z nierolniczymi segmentami agrobiznesu, którego główną, a często jedyną, funkcję stanowi
wytwarzanie surowców rolniczych na potrzeby różnych gałęzi przemysłu rolno-spożywczego (Czudec, 2009; Maurel, 2005; Niemczyk i Niemczyk, 2001; Rizov, 2006;
Rowiński, 2006; Zając, 2014).
Koncepcja wielofunkcyjnego rolnictwa opisuje model rozwoju sektora, który
wydaje się szczególnie pożądany w regionach o dużym rozdrobnieniu struktury agrarnej. W Polsce do regionów o największym rozdrobnieniu rolnictwa, obok województwa
śląskiego, należą województwa położone w południowo-wschodniej części kraju, tj.
podkarpackie, małopolskie i świętokrzyskie (tab. 1). W wymienionych województwach
ok. 80% gospodarstw rolnych to jednostki o powierzchni od 1 do 5 ha UR (tab. 1).
W 2013 r. udział tych podmiotów w ogólnej powierzchni użytków rolnych w makroregionie wynosił 37,3%. Są to gospodarstwa rodzinne, często prowadzące ekstensywną produkcję rolną na niewielką skalę i w znacznej części na samozaopatrzenie.
Wielofunkcyjność gospodarstw w regionach rozdrobnionego rolnictwa może stwarzać
szansę na uzupełnienie dochodów rodziny rolniczej, która nie osiąga wystarczających
dochodów z produkcji rolnej kierowanej na rynek.
Głównych zalet gospodarstw drobnych należy upatrywać nie tyle po stronie
produkcji rolniczej, ile w pełnieniu przez nie licznych funkcji społecznych i środowiskowych o charakterze dóbr publicznych (Zegar, 2012). W literaturze podkreśla się,
że najbardziej odpowiednim dla nich rozwiązaniem jest przyjęcie koncepcji rolnictwa wielofunkcyjnego w powiązaniu ze zrównoważonym rozwojem wsi i rolnictwa.
Sedno tego rozwiązania leży w potraktowaniu ochrony krajobrazu (w tym ziemi rolniczej), zachowania bioróżnorodności oraz wspierania rozwoju społecznego na równi
z produkcją żywności. W koncepcji zrównoważonego rozwoju rolnictwa wskazuje się
na konieczność zachowania równowagi między celami ekonomicznymi, środowiskowymi i społecznymi. Produkcja rolna prowadzona w warunkach rozdrobnionej struk-
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tury agrarnej może być źródłem relatywnie większych dochodów gospodarstw, jeżeli
zostanie ukierunkowana na produkcję żywności o wysokich walorach jakościowych,
tj. produktów regionalnych, wyrobów tradycyjnych i żywności ekologicznej. Artykuły
żywnościowe mogą być przy tym sprzedawane w ramach marketingu bezpośredniego.
Koncepcja wielofunkcyjnego rolnictwa kładzie ponadto duży nacisk na wykorzystanie zasobów czynników wytwórczych gospodarstwa rolnego do produkcji rolnej na
cele nieżywnościowe, a także do rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej
(Ostromęcki i Zając, 2009).
Tabela 1. Struktura indywidualnych gospodarstw rolnych według obszaru użytków rolnych
(UR) w 2013 r.
Table 1. Structure of private agricultural farms by utilised agricultural area (UAA) in 2013

Wyszczególnienie / Item

Gospodarstwa wg obszaru UR (%)
Farms by UAA (%)
1–5 ha

5–10 ha

10–15 ha

> 15 ha

Polska / Poland

52,7

22,6

10,2

14,5

Region Polski Południowo-Wschodniej
South-Eastern Poland region

77,3

16,1

3,5

3,1

81,9

13,2

2,6

2,3

województwo podkarpackie
Podkarpackie Voivodeship

81,4

13,4

2,5

2,7

województwo świętokrzyskie
Świętokrzyskie Voivodeship

64,1

24,6

6,3

5,0

w tym:/ in which:
województwo małopolskie
Małopolskie Voivodeship

Źródło: Dane Głównego Urzędu Statystycznego
Source: Data from the Central Statistical Office of Poland

W literaturze przedmiotu wyodrębnia się różne typy obszarów wiejskich i stosuje
rozmaite kryteria ich podziału. Ze względu na cechy środowiska przyrodniczego można
wyróżnić obszary wiejskie posiadające szczególne walory przyrodnicze (czyli obszary
cenne przyrodniczo), a w związku z tym mające także wysoki potencjał turystyczny.
Dodać trzeba, że obszary wiejskie cenne przyrodniczo1 to tereny o dużej bioróżno1

W powszechnym rozumieniu tereny cenne przyrodniczo są utożsamiane z obszarami chronionymi (Cieszewska, 2008). Ma to związek z faktem, że najlepszym sposobem zachowania wartościowych przyrodniczo terenów jest objęcie ich ochroną i nadanie im statusu ochronnego.
Nie wszystkie jednak wartościowe pod względem cech środowiska przyrodniczego obszary są
i mogą być w przyszłości objęte formami ochrony. Obecnie tereny cenne przyrodniczo nie są
zdefiniowane w aktach prawnych, chociaż pojęcie to pojawia się w ustawie z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody – m.in. w art. 6 ust. 2 i art. 14 (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn.
zm.) – oraz w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – w art. 127 ust.
2 pkt 1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.).

Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych – Problems of Small Agricultural Holdings • Nr – No. 1 • 2016

18

Ryszard Kata, Dariusz Zając

rodności, bogate w zasoby naturalne, ale także krajobrazowe i kulturowe, zasługujące
na utrzymanie w stanie względnej trwałości. Z ekonomicznego punktu widzenia są
to obszary, których różnorodność biologiczna i krajobrazowa stanowi ważny czynnik
wpływający na działalność gospodarczą, zazwyczaj ograniczający konwencjonalne
formy gospodarowania (Czudec, 2009, 2011; Kutkowska, 2010).
Niskie dochody z produkcji rolnej, jakie uzyskuje większość gospodarstw rolnych
w warunkach rozdrobnionego rolnictwa, skłaniają te jednostki do podejmowania
funkcji innych niż produkcja rolna. Dla rodzin rolniczych najważniejsze jest, aby
te funkcje kreowały dochód. Jedno z rozwiązań, niejako wpisujące się w koncepcję
wielofunkcyjności rolnictwa, polega na podejmowaniu przez rolników pozarolniczej działalności gospodarczej, która stanowi alternatywne lub uzupełniające
źródło dochodów rodziny rolniczej. Działalność ta, prowadzona w oparciu o zasoby
gospodarstwa – ziemię, pracę, kapitał rzeczowy i finansowy – może być powiązana
z produkcją rolną (przynosząc uzupełniające dochody) albo nie być z nią związana
(tworząc alternatywne dochody).
Pewne wyzwanie, rozumiane w kontekście szans i ograniczeń dla rozwoju wielofunkcyjności gospodarstw (który mógłby się dokonać m.in. przez prowadzenie pozarolniczej aktywności gospodarczej), stanowi obecność obszarów cennych przyrodniczo. Jeśli obszary te są prawnie chronione, to określone regulacje stwarzają ograniczenia dla działalności gospodarczej (rolniczej i pozarolniczej)2. W przypadku terenów
cennych przyrodniczo, a nieobjętych ochroną, ograniczenia dla rozwoju aktywności
gospodarczej wprawdzie nie wynikają wprost z regulacji prawnych, ale obiektywnie
wypływają z potrzeby zrównoważonego rozwoju takich obszarów (zachowania określonego ładu przyrodniczego i społecznego)3. Na obszarach mających cenne walory
przyrodnicze, a jednocześnie rozdrobnione rolnictwo, kluczowym problemem jest
pogodzenie potrzeby wielofunkcyjności gospodarstw rolniczych z koniecznością
ochrony przyrody.
Praca miała na celu określenie, jakie formy wielofunkcyjności gospodarstw rolnych
występują na cennych przyrodniczo obszarach wiejskich. Badania w tym zakresie
podjęto w Polsce Południowo-Wschodniej, tj. w makroregionie o rozdrobnionym
rolnictwie. Ich celem było także poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy, a jeśli tak,
to w jaki sposób, rolnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą dostosowują wielofunkcyjność gospodarstw do cech środowiska przyrodniczego. Dodatkowo
2

3

Chronione tereny cenne przyrodniczo są składowymi systemu ochrony przyrody w Polsce.
Dla niektórych z nich – najcenniejszych przyrodniczo obszarów (parków narodowych, parków
krajobrazowych, rezerwatów przyrody, obszarów Natura 2000) – ustawa z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) wskazuje konieczność
sporządzania odrębnych dokumentów planistycznych, tj. planów ochrony regulujących sposób
ich użytkowania. Dla pozostałych form ochrony przyrody (obszarów chronionego krajobrazu,
użytków ekologicznych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych i in.) sformułowano dość
ogólną listę zakazów i nakazów dotyczących ich użytkowania. Należy podkreślić, że w tym
drugim przypadku nie wskazano sposobu uwzględniania tych zapisów w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego (Cieszewska, 2008).
Uwzględnienie obok ekologicznych także społecznych aspektów tej kwestii wskazuje na
społecznie zrównoważony rozwój obszarów wiejskich (Zegar, 2012).
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podjęto próbę ustalenia, jakie czynniki, w szczególności te związane z cennością przyrodniczą obszarów wiejskich, stymulują, a jakie ograniczają rozwój wielofunkcyjności
gospodarstw rolnych.

Materiał i metody
Materiał empiryczny stanowiły dane z Powszechnego Spisu Rolnego 2010 i Banku
Danych Lokalnych GUS oraz wyniki badań ankietowych wykonanych w 2011 r.
Sondażem diagnostycznym przy użyciu kwestionariusza wywiadu objęto rolników-przedsiębiorców, tj. właścicieli indywidualnych gospodarstw rolnych prowadzących
dodatkowo pozarolniczą działalność gospodarczą, na terenie trzech województw Polski
Południowo-Wschodniej: świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Badaniami
ankietowymi objęto 62 rolników-przedsiębiorców będących właścicielami gospodarstw
zlokalizowanych na obszarach cennych przyrodniczo, tj. w gminach, w których obszary
prawnie chronione stanowią powyżej 80% ich ogólnej powierzchni4. Badania ankietowe
miały charakter badań częściowych (reprezentatywnych) – zastosowano dobór celowo-losowy. Ankietowane jednostki położone były na terenie 34 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.

Wyniki i dyskusja
W makroregionie Polski Południowo-Wschodniej znajduje się relatywnie więcej niż
przeciętnie w kraju obszarów cennych przyrodniczo i objętych ochroną (parków narodowych, parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody, obszarów Natura 2000) (tab. 2).
Można zatem sądzić, że te walory przyrodnicze szczególnie sprzyjają rozwojowi
agroturystyki w omawianym regionie, jednak udział gospodarstw agroturystycznych
w ogólnej liczbie gospodarstw rolnych jest tutaj tylko nieznacznie wyższy od średniej
krajowej (tab. 2). Odsetek ten jest stosunkowo wyższy w województwach małopolskim
i podkarpackim, a niższy w województwie świętokrzyskim. Na przykładzie Podkarpacia
można wszakże dostrzec istotną prawidłowość, mianowicie, w miarę wzrostu udziału
obszarów prawnie chronionych w ogólnej powierzchni gmin zwiększa się odsetek gospodarstw rolnych prowadzących działalność agroturystyczną. W gminach,
w których obszary chronione nie zajmują więcej niż 30% powierzchni ogólnej, udział
4

Wywiady kwestionariuszowe były elementem szerszych badań prowadzonych pod kierownictwem dr. D. Zająca w ramach projektu „Znaczenie pozarolniczej działalności gospodarczej rolników w procesie rozwoju wielofunkcyjności rolnictwa i obszarów wiejskich” (nr NN114191240),
finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki w Krakowie. Badania wykonywane
w województwach świętokrzyskim, małopolskim i podkarpackim obejmowały łącznie 210
rolników-przedsiębiorców (Zając, 2014). Kryterium doboru jednostek do próby badawczej na
potrzeby niniejszej pracy było położenie siedziby gospodarstwa na obszarach objętych prawną
ochroną przyrody. Stąd z ogólnej liczby 210 ankietowanych jednostek wyselekcjonowano
próbę badawczą liczącą 62 rolników-przedsiębiorców prowadzących działalność na obszarach
cennych przyrodniczo.
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65,1

województwo świętokrzyskie
Świętokrzyskie Voivodeship

Źródło: Dane Głównego Urzędu Statystycznego
Source: Data from the Central Statistical Office of Poland

44,9

województwo podkarpackie
Podkarpackie Voivodeship

52,1

54,0

Region Polski
Południowo-Wschodniej
South-Eastern Poland region

w tym: / in which:
województwo małopolskie
Małopolskie Voivodeship

32,5

Polska / Poland

Wyszczególnienie
Item

Obszary
chronione
w powierzchni
ogólnej
(2014)
Protected areas
in total area
(%)

1,1

1,2

1,0

1,1

1,8

w liczbie
gospodarstw
(2013)
in number of farms

2,5

4,3

3,5

3,5

4,5

w areale UR
(2013)
in UAA

% gospodarstw ekologicznych
% of organic farms

4,9

4,9

11,7

7,2

8,1

ogółem
(2010)
in total

0,3

0,7

0,9

0,6

0,5

agroturystycznych
(2011)
agritourism farms

% gospodarstw z pozarolniczą
działalnością gospodarczą
% of farms with non-agricultural
business activity

Tabela 2. Udział obszarów prawnie chronionych w powierzchni ogólnej gmin oraz odsetek gospodarstw rolnych ekologicznych
i z pozarolniczą działalnością gospodarczą, w tym agroturystycznych (w nawiasie podano rok, którego dotyczą dane)
Table 2. Share of legally-protected areas in the total area of districts, and the percentage of organic farms and farms with non-agricultural
business activity, including agriturism farms (the year to which the data relate is given in brackets)
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takich gospodarstw wynosi zaledwie 0,1%. W gminach, gdzie obszary chronione stanowią od 30 do 60% powierzchni ogólnej, udział gospodarstw agroturystycznych wynosi
0,6%, a tam, gdzie stanowią 60% i więcej, udział ten wynosi 4,1%. Rolnicy poprzez
działalność agroturystyczną wykorzystują zatem walory środowiska przyrodniczego,
uzupełniając w ten sposób dochody uzyskiwane z produkcji rolniczej. Jedną z form
wielofunkcyjności gospodarstw rolniczych, przyjazną dla środowiska naturalnego, jest
prowadzenie ekologicznej produkcji rolnej. Z końcem grudnia 2014 r. na obszarze badanego regionu działało łącznie 3933 certyfikowanych gospodarstw ekologicznych (1511
na Podkarpaciu, 1419 w woj. małopolskim i 1003 w woj. świętokrzyskim)5. Udział tych
jednostek w ogólnej liczbie gospodarstw rolnych nie był wyższy niż przeciętnie w kraju
(tab. 2). Co znamienne, w porównaniu z rokiem 2013 liczebność takich gospodarstw
zmniejszyła się o 19,2%, podczas gdy w kraju – o 6,1%. Również udział gospodarstw
ekologicznych w areale użytków rolnych (na koniec 2013 r.) był niższy niż przeciętnie
w kraju (tab. 2). Z badań Brodzińskiej (2010) wynika, że rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce zależy przede wszystkim od istniejących systemów wsparcia finansowego
(głównie ze środków Wspólnej Polityki Rolnej w ramach programów rolnośrodowiskowych). Obecność terenów przyrodniczo cennych nie stanowi w tym zakresie czynnika decydującego o podejmowaniu takiej działalności, chociaż, jak już wspomniano,
omawiana forma produkcji rolnej jest – w związku z utrzymywaniem użytków ekologicznych – pożądana z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.
Z końcem 2010 r. pozarolniczą działalność gospodarczą w makroregionie południowo-wschodnim prowadziło 7,2% gospodarstw rolnych (ogółem w kraju – 8,1%).
Nasilenie pozarolniczej aktywności gospodarczej rolników jest więc tutaj nieco mniejsze niż przeciętnie w kraju, chociaż należy podkreślić dość znaczne różnice pod tym
względem między poszczególnymi województwami makroregionu (wyraźnie na plus
wyróżnia się tu województwo małopolskie).
Rodzi się pytanie, czy pozarolnicza działalność gospodarcza rolników oraz szerzej
rozumiana wielofunkcyjność gospodarstw rolnych (funkcje ekonomiczne: rynkowe
i nierynkowe, a także funkcje środowiskowe, społeczne i kulturowe), jest w jakiś sposób
zdeterminowana obecnością przyrodniczo cennych obszarów. Z drugiej strony, interesujące jest też to, w jaki sposób rolnicy w swojej działalności rolniczej i pozarolniczej
dostosowują się do walorów środowiska przyrodniczego.
Wyniki badań prowadzonych na Podkarpaciu (Ostromęcki i Zając, 2014) wskazują,
że w miarę wzrostu udziału obszarów prawnie chronionych w powierzchni ogólnej
gmin wiejskich zmniejsza się odsetek indywidualnych gospodarstw rolnych stosujących nawożenie mineralne oraz środki ochrony roślin. Podobna prawidłowość istnieje
w przypadku zużycia nawozów NPK przez rolników (ryc. 1). Dane te wskazują, że
rolnicy prowadzący produkcję rolną dostosowują skalę stosowania nawozów mineralnych i środków ochrony roślin do uwarunkowań środowiska przyrodniczego. Ma to
zapewne jakiś związek z realizacją tych form wielofunkcyjności, które są ukierunkowane na zachowanie walorów środowiska przyrodniczego, m.in. przez udział rolników
w programie rolnośrodowiskowym.
5

Dane Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (pobrane
19.01.2016 z: www.ijhr-s.gov.pl).
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Ryc. 1. Odsetek gospodarstw rolnych stosujących nawożenie mineralne oraz środki ochrony roś
lin w zależności od udziału obszarów chronionych w powierzchni ogólnej gmin wiejskich
na Podkarpaciu
Fig. 1. Percentage of agricultural farms using mineral fertilisers and plant protection chemicals as dependent on the share of legally-protected areas in the total area of rural districts in Podkarpacie
Źródło: Powszechny Spis Rolny 2010 (Główny Urząd Statystyczny)
Source: National Agricultural Census 2010 (Central Statistical Office of Poland)

Kwestię wpływu obszarów przyrodniczo cennych na prowadzenie pozarolniczej
działalności gospodarczej oraz rozwój innych form wielofunkcyjności gospodarstw
podjęto w badaniach ankietowych obejmujących rolników-przedsiębiorców. Wszyscy
rolnicy z badanej zbiorowości prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą.
W przypadku 3,2% ankietowanych była to działalność niezwiązana z gospodarstwem
rolnym i produkcją rolną, taka jak usługi transportowe, handel detaliczny, naprawa
samochodów, usługi budowlane czy produkcja wyrobów nieżywnościowych. Z kolei
50% ogółu badanych obok produkcji wyrobów nierolniczych lub świadczenia usług
niezwiązanych z rolnictwem prowadziło także różne formy działalności związanej
z produkcją rolną (gospodarstwem rolnym). Przykładowo, gospodarstwa te świadczyły
usługi transportowe i usługi rolne, sprzedawały artykuły żywnościowe pochodzące
z własnej produkcji rolnej w ramach handlu detalicznego itd. Rolnicy ci zatem prowadzili działalność mieszaną, łącząc różne formy aktywności ekonomicznej – te związane
z gospodarstwem rolnym i te zupełnie niezależne od produkcji rolnej. Taka mieszana
działalność przeważała w badanej zbiorowości (tab. 3). Nieco mniejsza grupa ankietowanych – 46,8% – prowadziła pozarolniczą działalność gospodarczą wyłącznie powiązaną
z gospodarstwem rolnym (tab. 3). Były to takie formy działalności, jak: usługi rolnicze świadczone własnym sprzętem, agroturystyka, przetwórstwo produktów rolnych,
handel środkami produkcji rolnej (paszami, nawozami, środkami ochrony roślin itp.),
przetwórstwo drewna i usługi leśne, akwakultura. Część gospodarstw (9,7% ogółu),
działając w ramach przetwórstwa żywności, dostarczała na rynek certyfikowane wyroby
żywnościowe, tj. żywność tradycyjną (regionalną) lub ekologiczną, a także regionalne
wyroby rękodzieła ludowego. Znaczna grupa ankietowanych (37,1% ogółu) starała
się zwiększać dochody z produkcji rolnej poprzez bezpośrednią sprzedaż produktów
żywnościowych z własnego gospodarstwa rolnego. Z pewnością ma to związek z rozwo-

PDGR – PSAH

23

Wielofunkcyjność rolnictwa na cennych przyrodniczo obszarach wiejskich...

Tabela 3. Wielofunkcyjność gospodarstw rolników-przedsiębiorców na cennych przy
rodniczo obszarach wiejskich w regionie Polski Południowo-Wschodniej
Table 3. Multifunctionality of farms owned by farmers-entrepreneurs in naturally-valuable rural areas in the South-Eastern Poland region

Wyszczególnienie / Item

1. Prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej
1. Non-agricultural business activities

%
gospodarstw
%
of farms

100,0

1. w tym: / in which:
1. a) działalność niezwiązana z gospodarstwem rolnym
1. a) (produkcyjna, handlowa, usługowa)
1. a) activities not related to farm (production, commerce, services)

   3,2

1. b) działalność związana z gospodarstwem rolnym:
1. a) activities related to farm:

46,8

1. a) – agroturystyka
1. a) agritourism

21,0

1. a) – usługi rolnicze
1. a) agricultural services

25,8

1. a) – wytwarzanie produktów regionalnych (tradycyjnych)*
1. a) – i ekologicznych
1. a) production of regional (traditional)* and organic products

   9,7

1. a) – przetwórstwo spożywcze
1. a) food processing

   6,5

1. a) – sprzedaż bezpośrednia artykułów rolnych
1. a) direct sales of agricultural products

37,1

1. c) działalność mieszana
1. a) mixed activities

50,0

2.
2.
2.
2.

54,8

Działania służące poprawie jakości środowiska przyrodniczego
oraz ochronie i kształtowaniu krajobrazu wiejskiego
Activities for improving quality of natural environment as well as
protecting and shaping rural landscape

2. w tym: / in which:
1. a) realizacja programu rolnośrodowiskowego
1. a) implementation of agri-environmental programme
1. a) – produkcja rolnicza metodami ekologicznymi
1. a) – agricultural production using organic methods

51,6
   9,7
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Tabela 3. cd. / Table 3. cont.

1.
1.
1.
1.
1.

Wyszczególnienie / Item

%
gospodarstw
%
of farms

b) działania służące zmniejszeniu nakładów pochodzenia
a) przemysłowego na rzecz środków produkcji wytwarzanych
a) w gospodarstwie
a) activities aimed at reducing outlays of industrial origin in favour
a) of means of production coming from farm

3,2

3. Uzyskiwanie dochodów z pracy poza gospodarstwem rolnym
2. Earning income from work outside of farm

22,6

* produkty o chronionej nazwie pochodzenia, o chronionym oznaczeniu geograficznym lub
uznane za gwarantowaną tradycyjną specjalność
* products with protected designation of origin, with protected geographical indication, or ones
acknowledged as a traditional specialty guaranteed
Źródło: Badania ankietowe
Source: Questionnaire-based survey

jem turystyki i ruchu turystycznego na cennych przyrodniczo obszarach, a tym samym
z występowaniem lokalnego popytu na tego typu wyroby, zgłaszanego przez turystów.
W badaniach poszukiwano odpowiedzi na pytanie, czy na obszarach wiejskich
cennych przyrodniczo i rozdrobnionych agrarnie rolnicy-przedsiębiorcy uczestniczą
w innych – oprócz pozarolniczej działalności gospodarczej – formach wielofunkcyjności rolnictwa, a jeśli tak, to w jakich. Wyniki badań pokazały, że większość rolników-przedsiębiorców podejmuje i realizuje dodatkowe formy wielofunkcyjności rolnictwa.
Najczęściej osoby te prowadzą działania służące polepszeniu jakości środowiska przyrodniczego oraz ochronie i kształtowaniu krajobrazu wiejskiego, głównie przez uczestnictwo w programie rolnośrodowiskowym. W ten sposób wypełniają ważne funkcje
środowiskowe (ekologiczne) na tych obszarach i dobrze „dopasowują” gospodarstwa
do walorów środowiska przyrodniczego6. Działania takie deklarowało łącznie 51,6%
ankietowanych. Obok realizacji pakietów programu rolnośrodowiskowego, w tym
produkcji metodami ekologicznymi, część rolników deklarowała działania służące
zmniejszaniu nakładów pochodzenia przemysłowego na rzecz wykorzystania środków
produkcji pochodzących z własnego gospodarstwa (tab. 3). Wymienione formy wielofunkcyjności gospodarstw są szczególnie pożądane na obszarach cennych przyrodniczo, przyczyniają się bowiem do zachowania walorów tego środowiska, w tym zwiększenia jego bioróżnorodności (Zielińska, 2013).
Ogółem, aż 96,8% badanych rolników-przedsiębiorców prowadziło aktywność
gospodarczą w formach mających związek z zasobami gospodarstwa rolnego lub wprost
z produkcją rolną. Wśród rolników-przedsiębiorców działających w gminach wiejskich,
6

Podobnie wnioski płyną z badań Kutkowskiej (2008) oraz Czudca i Zająca (2010).
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w których nie było obszarów chronionych lub obszary takie zajmowały mniej niż 80%
całkowitej powierzchni gminy, udział badanych prowadzących aktywność pozarolniczą powiązaną z gospodarstwem rolnym był mniejszy, wynosił 91,2%. Co znamienne,
w grupie gospodarujących na obszarach chronionych udział osób prowadzących działalność służącą ochronie środowiska przyrodniczego oraz krajobrazu wiejskiego wynosił 54,8%, podczas gdy w grupie ankietowanych z innych terenów – 34,5% (Zając, 2014).
Rolnicy-przedsiębiorcy często podejmują dwie lub więcej dodatkowych form
działalności. Zapewne wynika to z faktu, że większość rolników dysponuje drobnymi
gospodarstwami rolnymi (pod względem areału użytków rolnych, ale także wielkości
innych aktywów), co rodzi potrzebę zabiegania o dodatkowe, uzupełniające źródła
dochodów. Także działalność pozarolnicza oparta na zasobach gospodarstwa rolnego
jest często prowadzona na niewielką skalę, dlatego rolnicy muszą poszukiwać wielu
zróżnicowanych źródeł dochodów. Co istotne z punktu widzenia zrównoważonego
rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, wielofunkcyjność ankietowanych jednostek
(np. rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej) nierzadko ma związek z wysokimi
walorami przyrodniczymi obszarów wiejskich.
W badaniach starano się ustalić, jakie czynniki, zdaniem rolników-przedsiębiorców, stymulują, a jakie ograniczają rozwój wielofunkcyjności gospodarstw rolnych na
cennych przyrodniczo obszarach wiejskich. Chodziło przy tym o czynniki wewnętrzne,
tj. te, które tkwią w gospodarstwie (jego zasobach, potencjale produkcyjnym), oraz
czynniki zewnętrzne, niezależne od rolników-przedsiębiorców (występujące w otoczeniu gospodarstwa).
Rolnicy-przedsiębiorcy działający na cennych przyrodniczo obszarach wiejskich
uznali, że najważniejszymi czynnikami wewnętrznymi, stanowiącymi atuty gospodarstw w kontekście ich wielofunkcyjności, są umiejętności kierownicze i wiedza
rolników-przedsiębiorców oraz ogólnie rozumiane zasoby pracy w gospodarstwie.
Respondenci wskazywali także na atut, jakim jest zbyt na pozarolnicze wyroby i usługi
oferowane przez firmy rolników. Większość (3/4) respondentów nie miała trudności
ze zbytem produktów rolnych gospodarstwa. Można to przypisać wysokiej jakości
tych produktów (wskazywanej przez 80,1% ankietowanych). Rynek zbytu na produkty
i usługi gospodarstwa (rolnicze i pozarolnicze) jest tu traktowany jako czynnik
wewnętrzny, gdyż jest rozumiany jako umiejętność (zdolność) rolnika-przedsiębiorcy
do znalezienia odbiorców na swoje wyroby i usługi, nawiązania trwałej współpracy
z odbiorcami, zbudowania własnego grona klientów. Do wewnętrznych stymulant
rozwoju wielofunkcyjności rolnicy zaliczyli także wyposażenie w majątek trwały, stan
aktywów gospodarstwa oraz konkurencyjność cenową wyrobów i usług oferowanych
przez gospodarstwo (firmę) rolnika.
Zdaniem respondentów, wewnętrznymi czynnikami stanowiącymi bariery (destymulanty) w rozwoju wielofunkcyjności gospodarstw rolnych są problemy z dostosowaniem gospodarstwa do wymogów Unii Europejskiej oraz niskie umiejętności
(lub ich brak) w zakresie pozyskiwania funduszy UE na rozwój gospodarstw. Jeszcze
większą barierą są małe zasoby ziemi w gospodarstwie oraz niedostatek lub brak
współpracy z innymi gospodarstwami i partnerami rynkowymi. Największe słabości
(jeśli mierzyć odsetkiem wskazań respondentów) to wątła współpraca z otoczeniem
instytucjonalnym, w tym z samorządem lokalnym, a także brak innowacyjności
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gospodarstw (firm) (tab. 4). Należy podkreślić, że oceny dokonane przez rolników-przedsiębiorców w kwestii słabości gospodarstwa były znacznie bardziej zróżnicowane niż oceny dotyczące atutów, na co wskazują niskie wartości współczynnika
zmienności (tab. 4).
Tabela 4. Czynniki wewnętrzne – atuty (stymulanty) lub słabości (destymulanty) –
badanych gospodarstw w aspekcie rozwoju wielofunkcyjnego, w opinii rolników-przedsiębiorców
Table 4. Internal factors – strengths (stimulants) or weaknesses (destimulants) – of the
surveyed farms in the context of multifunctional development, in the opinion of
farmers-entrepreneurs

Czynniki wewnętrzne
(cechy gospodarstwa)
Internal factors
(farm features)

% respondentów
wskazujących czynnik jako:
% of respondents
considering the factor as:

Kierunek
wpływu
Direction
of impact
(+/–)

V (%)

stymulantę
stimulant

destymulantę
destimulant

Umiejętności kierownicze rolnika,
wiedza
Farmer management skills,
knowledge

83,9

16,1

+

21,8

Zasoby pracy w gospodarstwie
Labour resources of farm

82,3

17,7

+

18,2

Rynek zbytu na produkty i usługi
pozarolnicze
Market for non-agricultural
products and services

82,3

17,7

+

21,8

Jakość produktów i usług
Quality of products and services

80,7

19,3

+

20,9

Wyposażenie w majątek trwały
Equipment with fixed assets

77,4

22,6

+

19,7

Konkurencyjne ceny produktów
i usług
Competitive prices of products
and services

77,4

22,6

+

25,3

Stan aktywów gospodarstwa
(budynków, maszyn)
Condition of farm assets
(buildings, machinery)

75,8

24,2

+

24,2

Rynek zbytu dla produktów
rolnych
Market for agricultural products

74,2

25,8

+

23,4
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Czynniki wewnętrzne
(cechy gospodarstwa)
Internal factors
(farm features)

% respondentów
wskazujących czynnik jako:
% of respondents
considering the factor as:

Kierunek
wpływu
Direction
of impact
(+/–)

V (%)

stymulantę
stimulant

destymulantę
destimulant

Dostosowanie gospodarstwa
do wymogów UE i umiejętność
pozyskiwania funduszy UE
Adaptation of farm to EU
requirements, and ability to
acquire EU funds

35,5

64,5

–

57,6

Zasoby ziemi w gospodarstwie
Land resources of farm

32,3

67,7

–

79,9

Współpraca z innymi
gospodarstwami i partnerami
rynkowymi
Cooperation with other farms
and market partners

30,6

69,4

–

44,1

Współpraca z otoczeniem
instytucjonalnym
Cooperation with institutions

29,0

71,0

–

43,5

Wprowadzanie innowacji
Implementation of innovation

21,0

79,0

–

113,3

V – współczynnik zmienności / coefficient of variation
Źródło: Badania ankietowe
Source: Questionnaire-based survey

Do najważniejszych czynników zewnętrznych sprzyjających rozwojowi wielofunkcyjności gospodarstw rolnicy-przedsiębiorcy zaliczyli rentę położenia gospodarstwa
wynikającą z obecności cennej, atrakcyjnej turystycznie przyrody. Respondenci wskazywali też na takie szanse, jak rozwój infrastruktury turystycznej, możliwość uzyskania
wsparcia finansowego z Unii Europejskiej oraz istnienie popytu na produkty i usługi
wytwarzane w gospodarstwie (zarówno rolno-żywnościowe, jak i pozarolnicze). Do
szans respondenci zaliczyli także stan środowiska przyrodniczego oraz dostęp do
informacji rynkowej. Dała się zauważyć bardzo duża zgodność respondentów w ocenie
czynników zewnętrznych stwarzających, ich zdaniem, szanse na rozwój wielofunkcyjności gospodarstw (tab. 5).
Z drugiej strony, zewnętrznymi czynnikami stanowiącymi destymulanty (bariery)
w rozwoju wielofunkcyjności gospodarstw są, według respondentów, niedorozwój
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infrastruktury społecznej, technicznej i instytucjonalnej obszarów wiejskich, niska
jakość zasobów pracy na wsi, niskie dochody mieszkańców wsi oraz wysokie bezrobocie. Ankietowani wskazywali także na słabą, ich zdaniem, koniunkturę rynkową
w rolnictwie, a także na występowanie dużej konkurencji na rynku lokalnym (tab. 5).
Tabela 5. Czynniki zewnętrzne – szanse (stymulanty) lub zagrożenia (destymulanty) –
badanych gospodarstw w aspekcie rozwoju wielofunkcyjności gospodarstw,
w opinii rolników-przedsiębiorców
Table 5. External factors – opportunities (stimulants) or threats (destimulants) – of the
surveyed farms in the context of the development of farm multifunctionality, in
the opinion of farmers-entrepreneurs

Czynniki zewnętrzne
External factors

% respondentów
wskazujących czynnik jako:
% of respondents
considering the factor as:

Kierunek
wpływu
Direction
of impact
(+/–)

V (%)

stymulantę
stimulant

destymulantę
destimulant

Ruch turystyczny w okolicy
Tourist traffic in vicinity

93,6

6,4

+

6,0

Atrakcyjne turystycznie tereny
Sites attractive for tourists

91,9

8,1

+

8,3

Rozwój infrastruktury turystycznej
Development of tourism
infrastructure

90,3

9,7

+

13,6

Możliwości wsparcia finansowego
z UE
Possibility of financial support
from EU

85,5

14,5

+

21,3

Popyt na tradycyjne produkty
rolne
Demand for traditional
agricultural products

82,3

17,7

+

32,3

Popyt na produkty i usługi
pozarolnicze
Demand for non-agricultural
products and services

80,7

19,3

+

37,7

Stan środowiska przyrodniczego
Condition of natural environment

64,5

35,5

+

48,0

Dostęp do informacji rynkowej
Access to market information

59,7

40,3

+

44,9

Jakość zasobów pracy na wsi
Quality of labour resources
in rural areas

29,0

71,0

–

49,7
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Czynniki zewnętrzne
External factors

% respondentów
wskazujących czynnik jako:
% of respondents
considering the factor as:

Kierunek
wpływu
Direction
of impact
(+/–)

V (%)

stymulantę
stimulant

destymulantę
destimulant

Konkurencja na rynku lokalnym
Competition on local market

29,0

71,0

–

50,2

Infrastruktura społeczna wsi
Social infrastructure of rural areas

27,4

72,6

–

47,0

Infrastruktura techniczna
Technical infrastructure

24,2

75,8

–

39,5

Dochody ludności wiejskiej
Incomes of rural population

22,6

77,4

–

46,5

Koniunktura rynkowa w rolnictwie
Market situation in agriculture

21,0

79,0

–

48,4

Stopa bezrobocia
Unemployment rate

21,0

79,0

–

66,1

Wsparcie instytucji;
infrastruktura instytucjonalna
Support from institutions;
institutional infrastructure

19,3

80,7

–

37,0

V – współczynnik zmienności / coefficient of variation
Źródło: Badania ankietowe
Source: Questionnaire-based survey

Wnioski
•

Położenie gospodarstwa rolnego na cennych przyrodniczo obszarach wiejskich
z rozdrobnioną strukturą agrarną niesie wiele wyzwań dla funkcjonowania gospodarstwa. Z jednej strony, niskie dochody, jakie rolnik może uzyskać z produkcji
rolnej, skłaniają do rozwoju wielofunkcyjności gospodarstw rolnych, z drugiej zaś –
obecność cennej przyrody, zwłaszcza obszarów chronionych, stwarza ograniczenia
dla prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Rolnicy, chcąc podejmować taką aktywność, muszą zatem uwzględniać te uwarunkowania.

•

Na obszarach wiejskich objętych ochroną przyrody rolnicy w większym stopniu
niż na innych terenach uwzględniają walory środowiska przyrodniczego zarówno
w swojej działalności rolniczej (m.in. dostosowując zużycie nawozów czy środków
ochrony roślin), jak i w pozarolniczej aktywności gospodarczej. Na cennych przyrodniczo obszarach częściej też spotyka się takie formy aktywności gospodarczej,
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jak agroturystyka czy produkcja wyrobów tradycyjnych i regionalnych lub ekologicznych, łączące w sobie istotne funkcje ekonomiczne, środowiskowe, społeczne
i kulturowe.
•

Na terenach cennych przyrodniczo i objętych ochroną, w znacznie większym zakresie niż na pozostałych obszarach wiejskich, realizuje się te formy działalności
pozarolniczej, które są związane z produkcją rolną i środowiskiem przyrodniczym
(w aspekcie jego ochrony), a także z walorami krajobrazowymi i kulturowymi wsi.
To dowodzi, że rolnicy-przedsiębiorcy starają się łączyć w praktyce koncepcję wielofunkcyjnego rozwoju rolnictwa z koncepcją zrównoważonego rozwoju obszarów
wiejskich.

•

Wśród czynników wewnętrznych i zewnętrznych wobec gospodarstw rolnych największe ograniczenia dla rozwoju wielofunkcyjności tych gospodarstw, zdaniem
rolników-przedsiębiorców, stanowią słabe relacje gospodarstw z otoczeniem instytucjonalnym i brak wsparcia ze strony instytucji. Słaba jest również współpraca rolników-przedsiębiorców z innymi producentami rolnymi oraz partnerami biznesowymi (mała integracja pozioma i pionowa gospodarstw/firm). Ponadto
istotne znaczenie mają ograniczenia wynikające z niewystarczającego poziomu
rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej na wsi oraz niestabilność koniunktury na rynku rolnym. Rolnicy-przedsiębiorcy wskazywali też, że ograniczeniem dla rozwoju biznesu są niskie dochody ludności wiejskiej oraz wysokie
bezrobocie na wsi. Co istotne w tym ostatnim kontekście, jako czynnik ograniczający traktowali także jakość zasobów ludzkich na wsi. Wreszcie, ważną barierę w rozwoju wielofunkcyjności stwarza skąpość zasobów ziemi, czyli mały areał
użytków rolnych większości gospodarstw, charakterystyczny dla rozdrobnionego
rolnictwa. Pokonywanie lub łagodzenie tych ograniczeń (np. w zakresie zasobów
ziemi – przez rozwój dzierżaw, kredyty preferencyjne na zakup ziemi, bodźce finansowe motywujące do następstwa pokoleniowego i koncentracji gospodarstw)
jest zatem bardzo istotne w tworzeniu korzystnych warunków dla wielofunkcyjnego rozwoju rolnictwa. Na obszarach cennych przyrodniczo muszą być jednocześnie uwzględnione potrzeby „niemych interesariuszy” zrównoważonego rozwoju, czyli środowiska przyrodniczego, krajobrazu wiejskiego oraz dziedzictwa
kulturowego wsi. Ważną rolę w tych procesach należy przypisać otoczeniu instytucjonalnemu wsi i rolnictwa.
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Problematyka małych gospodarstw rolnych w rolnictwie
polskim w latach 2014–2020 w świetle regulacji prawnych
Parlamentu Europejskiego i Rady
The issues of small agricultural farms in Polish agriculture
in the years 2014–2020 in the light of legal regulations
of the European Parliament and of the Council
Bartosz Mickiewicz, Antoni Mickiewicz
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział
Ekonomiczny
Streszczenie. W opracowaniu poruszono kwestię wspierania rozwoju małych gospodarstw rolnych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Zdefiniowano
pojęcie małego gospodarstwa jako podmiotu o wielkości ekonomicznej mniejszej
niż 10 tys. euro SO. Omówiono nowy, uproszczony system płatności bezpośrednich
w ramach I filaru WPR, który uwalnia rolnika spod kontroli norm i wymogów zasady wzajemnej zgodności, a także zwalnia go z obowiązku stosowania praktyk w zakresie zazieleniania. Przedstawiono również działania w ramach II filaru WPR, takie
jak restrukturyzacja małych gospodarstw oraz płatności dla rolników przekazujących
małe gospodarstwa. Wraz z przyjęciem Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014–2020 polityka rolna przyjęła kierunek zmierzający do wzmocnienia małych gospodarstw rolnych, których rola w procesie rozwoju obszarów wiejskich staje się coraz
większa.
Słowa kluczowe: system dla małych gospodarstw • restrukturyzacja • wielkość ekonomiczna • płatności
Abstract. The paper focuses on the issues concerning the support for small farms
provided under the Common Agricultural Policy of the European Union. The concept
of Standard Output was used to define a small farm as one with an economic size less
than 10 thousand euro SO. Details of a new, simplified system of direct payments,
adopted as part of the first Pillar of the CAP, were discussed. The system allows small
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farmers not to fulfil the standards and requirements of cross-compliance, or to apply the greening practices. New measures within the second Pillar of the CAP, such
as the restructuring of small farms and the payments to farmers for the transfer of
small farms, were described. With the adoption of the Rural Development Programme
for the years 2014–2020, agricultural policy has taken a new direction which aims
at strengthening small farms, whose role in the development of rural areas grows in
importance.
Keywords: system for small farms • restructuring • economic size • payments

Wstęp
Małe gospodarstwa rolne zawsze były podstawą rolnictwa w Unii Europejskiej i nadal
stanowią nieodłączny element europejskich obszarów wiejskich. Gospodarstwa te
nie tylko prowadzą działalność rolniczą, stosując różne metody produkcji, ale też
dostarczają licznych dóbr publicznych i przyczyniają się do utrzymania różnorodności
krajobrazu. Ich istnienie pozwala utrzymać odpowiedni stan zaludnienia obszarów
wiejskich. Z punktu widzenia społecznego ważne jest to, że sprzyja ono kultywowaniu tradycji i zwyczajów ludowych. Z funkcjonowaniem tych gospodarstw związane
jest życie licznych rodzin, często mieszkających na wsi od wielu pokoleń. W porównaniu do dużych podmiotów małe gospodarstwa charakteryzują się niższą efektywnością produkcji, większym zatrudnieniem i znaczną różnorodnością produkcji. Ich
właściciele są najczęściej w podeszłym wieku, mają niższe wykształcenie niż rolnicy
towarowi i borykają się z brakiem następców. Często przyszłość małego gospodarstwa
decyduje się w chwili zmiany pokoleniowej. Z punktu widzenia polityki rolnej zachodzi potrzeba wspierania takich gospodarstw, aby ich właściciele mogli w nich funkcjonować do zakończenia swojego aktywnego życia produkcyjnego (European Parliament
[EP], 2014).
Sektor małych gospodarstw rolnych jest reprezentowany we wszystkich krajach
Wspólnoty. W całej UE trwa proces zmniejszania się liczby gospodarstw towarowych, występują jednak istotne różnice regionalne. Według spisów rolnych przeprowadzonych w 2010 r., średnia wielkość gospodarstwa w UE-27 wynosiła 14,2 ha,
przy czym na północnym zachodzie Europy było to 50,1 ha, na południu – 12,0 ha,
a w nowych państwach członkowskich – 7,1 ha. Przystąpienie w 2004 r. nowych
państw do UE znacząco zmieniło strukturę całego unijnego rolnictwa, w tym sektora
małych gospodarstw. Gospodarstwa drobne w „starej” Unii (UE-15) są stabilniejsze niż w „nowej” UE (UE-12). Po wejściu do UE rentowność małych gospodarstw
w krajach UE-12 zmalała, ale tam, gdzie otrzymały wsparcie ze Wspólnej Polityki
Rolnej, polepszyła się ich sytuacja dochodowa. Nadal w ramach WPR faworyzowane
są duże gospodarstwa o charakterze rynkowym, które uzyskują już korzyści związane z efektem skali (EP, 2014).
W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 pojawiły się nowe
działania, których nie podejmowano w poprzednich okresach programowania. Wśród
nich można wymienić wsparcie dla uczestników systemu jakości żywności, inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach szczególnie narażonych (OSN),
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rozwój przedsiębiorczości i usług rolniczych czy przetwórstwa i marketingu produktów rolnych. Do nowych działań należy także omawiana w artykule restrukturyzacja
małych gospodarstw rolnych oraz płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne. Warto zauważyć, że w kolejnych okresach programowania rozwoju
obszarów wiejskich były wygaszane niektóre działania, a pojawiały się nowe priorytety, odpowiadające celom określonym na danym etapie rozwoju Wspólnej Polityki
Rolnej. Na przykład, poprzednie programy obejmowały takie działania, jak wspieranie
gospodarstw niskotowarowych, dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów UE
(2004–2006) oraz renty strukturalne (2004–2006 i 2007–2013).
Polska charakteryzująca się dużą liczbą gospodarstw zaliczanych do kategorii gospodarstw małych przyjęła dla nich następujące kierunki działania: rozwój
produkcji w celu osiągnięcia żywotności ekonomicznej albo dokonanie dywersyfikacji
w kierunku działalności pozarolniczej, poprzez przekazanie ziemi innemu rolnikowi.
Dodatkowo w celu zachęcenia rolników do restrukturyzacji gospodarstwa ustanowiono wsparcie bezpośrednie w ramach I filaru WPR w postaci specjalnego systemu
dla małych gospodarstw rolnych. W nowej perspektywie finansowej uwzględniono
także inne instrumenty pomocy finansowej dla małych gospodarstw rolnych, mające
związek z rozpoczęciem działalności pozarolniczej, rozwijaniem usług rolniczych czy
podjęciem innych form aktywności zawodowej.
Celem badań, których wyniki zaprezentowano w artykule, było naświetlenie
zagadnień funkcjonowania i rozwoju małych gospodarstw rolnych w Polsce w ramach
Wspólnej Polityki Rolnej UE.

Materiał i metody
W badaniach wykorzystano materiały i dokumenty unijne, w tym rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady, oraz krajowe akty prawne dotyczące wdrażania
regulacji związanych ze Wspólną Polityką Rolną, w zakresie określonym problematyką badawczą. Przeprowadzono analizę materiałów źródłowych i studia nad literaturą
przedmiotu. Wyniki badań zestawiono w tabelach i opisano w tekście pracy.

Definicja małego gospodarstwa rolnego
W literaturze przedmiotu brak jednolitej definicji małego gospodarstwa rolnego.
Pojęcie to kojarzy się często z małą wielkością gospodarstwa, niskim dochodem,
niewielkimi nakładami pracy żywej czy uprzedmiotowionej, przestarzałą technologią lub niskim poziomem produkcji (niskotowarowością). Gospodarstwa małe produkują głównie na własne potrzeby, a sprzedają jedynie nieskonsumowane nadwyżki.
Tylko niektóre małe gospodarstwa rolne charakteryzują się wysoką intensywnością
produkcji wymagającą dużych nakładów, zwłaszcza pracy żywej, i osiągają znaczącą
wartość dodaną. Wybór odpowiedniej definicji małego gospodarstwa sprawia kłopot
głównie ze względu na trudność określenia jasnych, a przy tym uniwersalnych
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kryteriów wyodrębniania takich jednostek. Według niektórych autorów, definiowanie małego gospodarstwa rolnego należy oprzeć na czterech kryteriach: fizycznej
powierzchni gospodarstwa, nakładach pracy, udziale w rynku (poziomie własnej
konsumpcji) i ekonomicznej wielkości gospodarstwa (np. Dudzińska i Kocur, 2013;
Musiał i Drygas, 2013).
Również w Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA) istnieje świadomość problemów ze zdefiniowaniem małego gospodarstwa, tj. określeniem, gdzie
i według jakich kryteriów powinna być wyznaczana granica między gospodarstwami
małymi a średnimi czy dużymi. Bierze się tam pod uwagę dwa kryteria: wielkość
gospodarstwa i jego dochód w ujęciu dynamicznym. Za dobrą miarę wielkości
gospodarstwa FAPA uznaje europejską jednostkę wielkości (ang. European size unit,
ESU), która łączy w sobie aspekt wielkościowy i dochodowy (Chlebicka, Falkowski,
Wołek, 2009).
Problemem metodologicznym było sformułowanie definicji małego gospodarstwa na poziomie europejskim. Okazało się, że nie jest możliwe przyjęcie jednej,
uniwersalnej definicji, ponieważ występują duże różnice między państwami członkowskimi czy sektorami produkcji rolnej. Poprzednie definicje opierały się na wielkości ekonomicznej gospodarstwa, mierzonej w ESU, lub na liczbie osób pracujących w gospodarstwie, wyrażonej w rocznych jednostkach pracy (ang. annual work
units, AWU).
Dodatkowo posługiwano się definicją opartą jedynie na kryterium powierzchni,
tj. liczbie hektarów użytków rolnych (ang. utilised agricultural area, UAA). Najczęściej
przyjmowano, że gospodarstwa małe to te o powierzchni poniżej 2 lub 5 ha UR. Według
kryterium „poniżej 2 ha”, do grupy małych kwalifikowała się prawie połowa wszystkich
gospodarstw w UE, natomiast według kryterium „poniżej 5 ha”, w tej kategorii mieściło
się 2/3 wszystkich unijnych gospodarstw (EP, 2014).
Ogólnie biorąc, małe gospodarstwa rolne mogą obrać jedną z czterech możliwych
ścieżek działania, tj.:
1) rozwój poprzez powiększanie swojego obszaru i zwiększanie produkcji, aby stać się
pełnym uczestnikiem rynku,
2) kontynuację dotychczasowej działalności połączoną z dywersyfikacją źródeł dochodu poprzez podejmowanie dodatkowych kierunków produkcji (które dadzą
nowy dochód) lub częściowego zatrudnienia poza gospodarstwem,
3) likwidację wskutek przekazania ziemi gospodarstwom rozwojowym, przy czym
właściciele przechodzą na emeryturę lub podejmują inną formę zatrudnienia,
4) trwanie w dotychczasowej formie i późniejsze przejmowanie przez następne pokolenia z braku możliwości zatrudnienia i znalezienia innych źródeł dochodu (EP,
2014).
Wprowadzając system płatności dla małych gospodarstw rolnych, Parlament
Europejski dostrzegł potrzebę zachowania synergii między I a II filarem WPR, aby
pozwolić na restrukturyzację gospodarstwa lub przekazanie go innemu rolnikowi.
Zwrócono uwagę, że drobne gospodarstwa nie były sprawiedliwie traktowane we
Wspólnej Polityce Rolnej. Nowe formy wsparcia w ramach WPR miały się wiązać
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z uproszczeniem kryteriów, m.in. wyłączeniem z wymogów zazielenienia. Kolejny
postulat zmierzał do tego, aby małe gospodarstwa mogły prowadzić różne rodzaje
produkcji i działalności na wzór firm typu small business w innych obszarach gospodarki. To przejściowa forma wsparcia o charakterze socjalnym, przewidziana dla
mniej rozwiniętych państw UE przechodzących transformację. Uznano, że dla małych
gospodarstw należy wypracować nisze produkcyjne, nie powinny bowiem powielać
rodzajów produkcji prowadzonej w gospodarstwach towarowych. W celu zapewnienia
rolnikom zadowalających dochodów trzeba ich skłonić do podejmowania produkcji
ekologicznej bądź wytwarzania produktów regionalnych, najlepiej w połączeniu
ze sprzedażą bezpośrednią. Kolejną szansę rozwojową upatrywano w tworzeniu na
obszarach wiejskich nowych miejsc pracy w nierolniczych sektorach gospodarki.
Wskazywano, że właściciele małych gospodarstw powinni w większym zakresie
uzyskiwać dochód z działalności pozarolniczej lub usług dla rolnictwa (European
Commission, 2011).

Liczba gospodarstw odpowiadających definicji małego
gospodarstwa rolnego
Występowanie dużej liczby gospodarstw z grupy tzw. małych nie jest wyłącznie cechą
rolnictwa polskiego, ale na tle Unii Europejskiej jest ono w naszym kraju – obok
Rumunii, Bułgarii i Węgier – szczególnie widoczne. Według danych Powszechnego
Spisu Rolnego z 2010 r., Polska ma 2,3 mln gospodarstw rolnych, w tym 715,0 tys.
dysponuje powierzchnią użytków rolnych mniejszą niż 1 ha. Liczba gospodarstw
rolnych o powierzchni UR w przedziale 1–5 ha wynosi 861,8 tys., a w przedziale
5–10 ha – 351,7 tys. gospodarstw. Średnia powierzchnia jednego gospodarstwa
rolnego (licząc gospodarstwa o powierzchni powyżej 1 ha) wynosi 11,2 ha.
Jedno z kryteriów klasyfikacji gospodarstw rolnych, wykorzystywanych we Wspól
notowej Typologii Gospodarstw Rolnych, stanowi wielkość ekonomiczna gospodarstwa, określana sumą produkcji standardowych ze wszystkich rodzajów działalności
rolniczej w danym gospodarstwie rolnym i wyrażana bezpośrednio w euro. Do przeliczania na euro współczynników wyrażonych w krajowej walucie stosuje się oficjalny
kurs euro ogłaszany przez Eurostat dla okresu referencyjnego.
Produkcja standardowa (ang. Standard Output, SO) jest to średnia z 5 lat wartość
produkcji określonego rodzaju działalności produkcyjnej (roślinnej lub zwierzęcej),
uzyskiwana z 1 ha lub od 1 zwierzęcia w ciągu 1 roku, w przeciętnych dla danego
regionu warunkach produkcyjnych. Wskaźnik ten odnosi się więc do 12-miesięcznego
okresu produkcji, a w jego obliczaniu bierze się pod uwagę wartości średnie z 5 lat.
Pięcioletni okres referencyjny pozwala ograniczyć wpływ zmienności ilościowego
i wartościowego rozmiaru produkcji, wynikającej np. ze złej pogody czy zmian cen
produktów rolniczych.
Współczynniki produkcji standardowej służą do pomiaru wielkości ekonomicznej
gospodarstwa rolnego w odniesieniu do relatywnej intensywności jego aktywności
w sferze prowadzonej działalności rolniczej. Współczynniki SO, wyrażone w jednostce
pieniężnej, opracowuje Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
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dla poszczególnych rodzajów działalności rolniczej (lub grup działalności). Są one
ustalane na poziomie regionalnym, tj. dla wydzielonych regionów rolniczych (obszar
Polski podzielono na 4 regiony: Małopolska i Pogórze, Mazowsze i Podlasie, Pomorze
i Mazury, Wielkopolska i Śląsk), jako średnie ważone wartości osiągniętych w gospodarstwach rolnych zlokalizowanych w danym regionie. Takie podejście było stosowane
zarówno w przypadku Powszechnego Spisu Rolnego, jak i rachunkowości FADN (Farm
Accountancy Data Network).
Klasę wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego określa suma standardowych
produkcji (SO) wszystkich rodzajów działalności rolniczej, jakie występują w gospodarstwie (tj. całkowita standardowa produkcja gospodarstwa wyrażona w euro).
Produkcję danej działalności rolniczej definiuje się jako wartość produkcji rolnej
brutto uzyskaną z jednego hektara uprawy lub od jednego zwierzęcia gospodarskiego.
Wyróżniono czternaście klas wielkości ekonomicznej gospodarstw rolnych, przy czym
I klasa odpowiada wielkości do 2 tys. euro SO, II klasa – od 2 do 4 tys. euro SO, III klasa
– od 4 do 8 tys. euro SO itd. w sposób narastający, aż do XIII klasy – od 1,5 do 3 mln
euro SO i XIV klasy – ponad 3 mln euro SO. W badaniach GUS cztery ostatnie klasy
zostały skumulowane, ponieważ tak wysokie wartości, szczególnie ponad 3 mln euro,
w naszym kraju występowały sporadycznie.
Analiza struktury wielkości ekonomicznej gospodarstw w ujęciu wojewódzkim
(tab. 1) wskazuje, że gospodarstwa o charakterze nieokreślonym bądź nieproduktywne
występują najczęściej w województwie śląskim (67,4%), podkarpackim (66,0%), małopolskim (59,4%) i dolnośląskim (50,5%). Należy podkreślić, że w skali kraju ponad 61,2%
gospodarstw należy do najniższych klas wielkości ekonomicznej – są to gospodarstwa
o wielkości poniżej 2 tys. euro SO i gospodarstwa bardzo małe, o wielkości w zakresie
2–4 tys. euro SO (tab. 1) – co świadczy o ich znikomym znaczenia dla produktywności
rolnictwa. Gospodarstwa najsłabsze ekonomicznie w większości należą do najniższych
grup obszarowych użytków rolnych. Według GUS, ponad 70% gospodarstw zaliczonych
do klasy wielkości ekonomicznej 0–2 tys. euro SO posiada użytki rolne o powierzchni
poniżej 2 ha. Na drugim biegunie plasują się gospodarstwa duże, o powierzchni użytków rolnych wynoszącej 50 ha i więcej – takim areałem dysponuje 62,3% gospodarstw
o wielkości o ekonomicznej w przedziale 500–1000 tys. euro SO. Najwięcej spośród
800 gospodarstw rolnych o wielkości ekonomicznej ponad 1000 i więcej tys. euro SO
znajduje się w województwie wielkopolskim (21,0%), zachodniopomorskim (11,0%)
i mazowieckim (10,7%).
Jeżeli, zgodnie z wypracowaną definicją małego gospodarstwa rolnego, przyjmiemy, że jest to gospodarstwo o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 10 tys. euro SO,
wówczas liczba takich jednostek produkcyjnych w Polsce wyniesie ogółem 676,9 tys.
(ok. 579,1 tys. gospodarstw z przedziału 2–8 tys. euro SO oraz połowa, czyli 97,8 tys.,
gospodarstw z przedziału 8–15 tys. euro SO).
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21 925
102 493
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131 887
82 613
15 453
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38 339
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36,1
59,4
33,8
42,1
66,0
30,0
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% gospodarstw
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Źródło: Dane z Powszechnego Spisu Rolnego 2010
Source: Data from the National Agricultural Census 2010

Województwo
Voivodeship

Liczba
gospodarstw
Number of farms

Gospodarstwa
ogółem
Farms
in total
Liczba
gospodarstw
Number of farms

11 963
8 539
41 627
4 120
24 775
43 452
40 111
5 125
40 133
12 912
5 804
12 875
22 645
5 867
17 669
4 887
302 506

% gospodarstw
% of farms

14,4
10,9
17,7
13,2
17,1
19,6
16,4
13,9
17,9
13,9
12,5
13,1
13,3
10,9
12,3
12,7
16,0

Liczba
gospodarstw
Number of farms

11 320
10 627
42 193
3 463
25 897
27 946
43 271
4 797
23 688
14 907
6 781
8 216
22 840
6 764
19 018
4 905
27 661

% gospodarstw
% of farms

13,8
13,6
17,9
11,0
17,9
12,6
17,7
13,1
10,6
16,0
14,6
8,4
19,4
12,6
13,2
12,8
14,6

Liczba
gospodarstw
Number of farms

8 017
11 540
28 159
2 606
20 097
11 550
33 363
3 960
8 067
12 940
7 144
4 863
13 687
6 646
18 823
4 303
195 765

9,6
14,8
11,9
8,4
13,9
5,2
13,6
10,8
3,6
13,9
15,4
4,9
11,6
12,4
13,1
11,2
6,0

% gospodarstw
% of farms

8–15 (× 103)
EUR SO

15–25 (× 103)
EUR SO

4 081
9 539
11 871
1 437
11 167
3 989
21 227
2 622
2 388
9 386
4 752
2 573
5 441
5 225
14 714
2 718
113 130

Liczba
gospodarstw
Number of farms

4–8 (× 103)
EUR SO

> 25 (× 103)
EUR SO

4,9
5 757
12,2 15 846
5,0
9 439
4,6
2 566
7,7 10 508
1,8
3 256
2,7 23 991
7,1
4 781
1,1
2 032
10,1 15 053
10,2
6 571
2,6
3 373
4,6
3 272
9,7 10 442
10,2 26 906
7,1
4 972
7,9 148 765

% gospodarstw
% of farms

2–4 (× 103)
EUR SO
Liczba
gospodarstw
Number of farms

0–2 (× 103)
EUR SO

7,0
20,4
4,0
8,3
7,3
1,4
9,7
13,0
0,8
16,1
14,3
3,6
2,9
19,5
18,7
13,0
7,9

% gospodarstw
% of farms

Tabela 1. Gospodarstwa rolne prowadzące działalność rolniczą w Polsce w 2010 r. według klas wielkości ekonomicznej
Table 1. Farms involved in agricultural activity in Poland in 2010 according to economic size classes
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Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych
Działanie „restrukturyzacja małych gospodarstw” to jedno z działań w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, w przypadku których
pomoc ma być kierowana do gospodarstw o określonej wielkości ekonomicznej wyrażonej za pomocą parametru SO. Omawiane działanie, będące nowym instrumentem
wsparcia, przeznaczonym dla małych gospodarstw rolnych, zmierza do wprowadzenia
zmian w dotychczasowym sposobie funkcjonowania gospodarstwa. Rozwój małego
gospodarstwa rolnego zależy w główniej mierze od wzrostu dochodów z gospodarstwa. W znacznej części gospodarstw rolnych tkwi ogromny potencjał rozwojowy,
przede wszystkim w zakresie produkcji specjalistycznej (zwłaszcza zwierzęcej,
warzyw i owoców) oraz produkcji prowadzonej metodami ekologicznymi. Duża część
istniejących gospodarstw ma możliwość polepszenia agrotechniki, w tym optymalizacji dawek nawożenia, metod ochrony roślin czy zabiegów plonotwórczych (wymiany
nasion). Gospodarstwa małe mają także szanse na pozyskiwanie dodatkowych dochodów poprzez świadczenie innych usług lub drobną działalność wytwórczą. Działanie
restrukturyzacyjne obejmuje specjalne mechanizmy wsparcia małych gospodarstw,
mające stworzyć dla nich zachętę do rozwoju i zwiększyć ich dochodowość. Obok
oferowania pomocy finansowej należy wspierać reorientację zawodową ludności
rolniczej w kierunku podejmowania przez nią pozarolniczej działalności gospodarczej oraz udzielać pomocy przy tworzeniu miejsc pracy w pozarolniczych dziedzinach
działalności gospodarczej. Przez działanie restrukturyzacyjne rozumie się dokonanie
w gospodarstwie zmian, które powinny poprawić jego konkurencyjność i zwiększyć
rentowność dzięki wzrostowi wielkości ekonomicznej gospodarstwa. Restrukturyzacja
małych gospodarstw ma więc polegać na przeprowadzeniu zasadniczych zmian
w gospodarstwie, tak by wzmocnić je ekonomicznie przez poprawę konkurencyjności i zwiększenie rentowności, np. w wyniku zmiany profilu prowadzonej produkcji
rolnej. Gospodarstwa otrzymujące pomoc powinny rozwijać się w kierunku wytwarzania produktów żywnościowych lub nieżywnościowych produktów rolnych, a podstawowym celem działania jest rozwój produkcji rolnej w gospodarstwie, czego efektem
powinien być wzrost jego dochodów (Rozporządzenie…, 2013a).
Jak już wspomniano, małe gospodarstwo to, według wypracowanej definicji, gospodarstwo o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 10 tys. euro SO. Dostęp do wsparcia
może uzyskać rolnik, który jest samoistnym lub zależnym posiadaczem (w rozumieniu
Kodeksu cywilnego) gospodarstwa rolnego o powierzchni użytków rolnych co najmniej
1 ha lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Osoba taka powinna być ubezpieczona w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników. Beneficjent musi prowadzić wyłącznie
działalność rolniczą. W przypadku małżonków premię może otrzymać tylko jedno
z nich, niezależnie od tego, czy prowadzą wspólne gospodarstwo czy odrębne gospodarstwa. Kolejnym warunkiem jest przedłożenie biznesplanu dotyczącego restrukturyzacji gospodarstwa. Biznesplan powinien przedstawiać koncepcję restrukturyzacji
gospodarstwa, w wyniku której nastąpi wzrost jego wielkości ekonomicznej. Założenia
biznesplanu powinny dotyczyć przede wszystkim rozwoju produkcji produktów
rolnych (żywnościowych, jak i nieżywnościowych), a także przygotowania do sprze-
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daży produktów wytworzonych w gospodarstwie. Beneficjent powinien zobowiązać się
do realizacji biznesplanu oraz do prowadzenia uproszczonej rachunkowości w gospodarstwie najpóźniej w dniu rozpoczęcia wdrażania biznesplanu. W wyniku realizacji
biznesplanu powinien nastąpić wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa do
poziomu co najmniej 10 tys. euro SO, przy czym wzrost ten musi wynieść co najmniej
20% wartości wyjściowej.
Wysokość pomocy na jedno gospodarstwo określono jako 60 tys. zł. Pomoc, mająca
postać premii, jest wypłacana w dwóch ratach: pierwsza rata w wysokości 80%, a druga
– 20% kwoty pomocy. W szczegółowych kryteriach wyboru potencjalnych beneficjentów uwzględnia się szereg czynników, m.in. rodzaj planowanej produkcji (np. produkcja ekologiczna), wielkość ekonomiczną gospodarstwa, wpływ rodzaju działalności
rolniczej na realizację celów przekrojowych gospodarstwa, kompleksowość biznes
planu, stopień przetworzenia produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie,
udział w zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych czy kwalifikacje
zawodowe rolnika.
W programie restrukturyzacji małych gospodarstw rolnych założono, że liczba
przyszłych beneficjentów wyniesie 58,8 tys., co stanowi 8,7% potencjalnych uczestników działania. Zatwierdzone fundusze unijne mają być wydatkowane zgodnie z zasadą
zarządzania dzielonego między państwa członkowskie a Unię Europejską. W poprzedniej perspektywie finansowej środki na wspieranie obszarów wiejskich na ogół kształtowały się w następującej proporcji: 80% – fundusze Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), 20% – środki własne kraju. Obecnie
udział EFRROW obniżono do 63,6%, co wymaga większego zaangażowania Skarbu
Państwa. W PROW 2014–2020 płatności na działanie „restrukturyzacja małych gospodarstw” określono na poziomie 882,9 mln euro, w tym 561,8 mln euro (63,63%) ma
pochodzić z EFRROW, a 321,1 mln euro (36,37%) – z budżetu państwa. Wsparcie finansowe przeznaczone na restrukturyzację małych gospodarstw stanowi 6,5% całkowitego budżetu, ustanowionego na poziomie 13 513,3 mln euro (Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi [MRiRW], 2015).

Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa
Kolejnym działaniem w ramach PROW, skierowanym do małych gospodarstw rolnych,
jest propozycja trwałej rezygnacji z rolnictwa w zamian za określony ekwiwalent
pieniężny. Wsparcie może być przyznawane tym rolnikom, którzy kwalifikują się do
systemu dla małych gospodarstw ustanowionego w rozporządzeniu w sprawie płatności
bezpośrednich i trwale przekazują swoje gospodarstwo rolne innemu rolnikowi. Dodać
należy, że gospodarstwo rolne przejmujące grunty rolne musi po przejęciu osiągnąć
co najmniej wielkość odpowiadającą średniej wielkości gospodarstwa w Polsce albo
średniej wielkości gospodarstwa w danym województwie, jeżeli ta druga jest większa
od średniej krajowej. Rolnik przejmujący grunty jest zobowiązany do zachowania
całkowitej powierzchni gospodarstwa powiększonego w wyniku przejęcia gruntów
przez okres co najmniej 5 lat. Po przekazaniu gospodarstwa beneficjent przestanie
podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników w systemie KRUS. Przyjęte kryteria
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wyboru wskazują, że jako przekazujący preferowani będą rolnicy, którzy dysponują
większym gospodarstwem rolnym, zaś jako przejmujący – gospodarstwem mniejszym,
przy czym pierwszeństwo będą mieli młodzi rolnicy. Beneficjent oddający grunty rolne
jest zobowiązany do całkowitego zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej, co
wiąże się z potrzebą reorientacji zawodowej i poszukiwaniem zatrudnienia poza sektorem rolnym (Rozporządzenie…, 2013b).
Roczna stawka pomocy odpowiada 120% rocznej płatności, do otrzymania której
beneficjent kwalifikowałby się w ramach systemu dla małych gospodarstw w I filarze
WPR. Przysługuje ona za rok, w którym beneficjent trwale przekazuje swoje gospodarstwo, i za lata następne, do 2020 r. włącznie. Pomoc wypłacana jest jednorazowo.
Ze względu na to, że w Polsce od 2014 r. występują dwie kategorie jednostek
poziomu NUTS 21, gdyż województwo mazowieckie jako jednostka NUTS 2 po raz
pierwszy przekroczyło próg 75% PKB na 1 mieszkańca w relacji do średniej unijnej,
instrumenty finansowe zostały ustalone odrębnie dla tego jednego województwa,
a odrębnie dla pozostałych 15 województw. W związku z tym, przy naborach krajowych, informacja o kolejności przysługiwania pomocy będzie rozdzielona: osobno
zostanie podana kolejność dla województwa mazowieckiego, a osobno – kolejność dla
reszty województw łącznie. W operacji płatności na rzecz rolników kwalifikujących
się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwa innemu rolnikowi, przewiduje się limit środków wsparcia ogółem w wysokości
130,0 mln euro, w tym środków EFRROW – 82,7 mln euro (63,6%) (MRiRW, 2015).

System płatności dla małych gospodarstw
Unia Europejska, dążąc do zmniejszenia kosztów administracyjnych związanych
z zarządzaniem dopłatami bezpośrednimi i ich kontrolą, umożliwiła państwom
członkowskim ustanowienie prostego i ukierunkowanego systemu wsparcia dla
małych gospodarstw. W tym celu ustanowiono płatności ryczałtowe, które zastępują
wszystkie dotychczas stosowane płatności bezpośrednie. Ponadto wprowadzono
przepisy upraszczające formalności, likwidując nakładane na małe gospodarstwa
obowiązki związane z corocznym składaniem wniosków o przyznanie wsparcia,
praktykami rolniczymi korzystnymi dla klimatu i środowiska, zasadą wzajemnej
zgodności oraz kontrolami. Celem systemu było wsparcie istniejącej struktury
rolniczej małych gospodarstw, a jednocześnie nieutrudnianie im procesu rozwoju
w kierunku większej konkurencyjności. Z tego względu dostęp do systemu należało
co do zasady ograniczyć do istniejących gospodarstw rolnych. Uczestnictwo rolników w systemie miało być nieobowiązkowe, zależne od woli przyszłego beneficjenta
(Rozporządzenie…, 2013b).
1

NUTS – Klasyfikacja jednostek terytorialnych do celów statystycznych (z fr. Nomenclature
des unités territoriales statistiques). Od 1 stycznia 2015 r. w Polsce wyodrębnia się 6 jednostek
nieadministracyjnego poziomu NUTS 1 (regiony grupujące województwa), 16 jednostek administracyjnego poziomu NUTS 2 (województwa) i 72 jednostki nieadministracyjnego poziomu
NUTS 3 (podregiony grupujące powiaty).
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Do uproszczonego systemu dla małych gospodarstw rolnicy mogli przystąpić tylko
w pierwszym roku jego stosowania (2015 r.). Rolnicy otrzymujący rocznie z tytułu płatności bezpośrednich nie więcej niż 1250 euro na 1 gospodarstwo zostali włączeni do
systemu automatycznie, chyba że nie wyrazili na to zgody. W przypadku gdy rolnik
nie zgodził się na włączenie do systemu, musiał o tym fakcie powiadomić agencję
płatniczą (oddział regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa). Do
systemu dla małych gospodarstw mogło przystąpić każde gospodarstwo, ponieważ nie
było ograniczeń co do powierzchni użytków rolnych. System ten zastąpił wszystkie
pozostałe płatności realizowane w ramach podstawowego systemu płatności bezpośrednich. Omawiane płatności mają formę ryczałtu. Zostały określone indywidualnie
dla każdego rolnika, w taki sam sposób, jak gdyby pozostał w systemie standardowym.
Naliczono je, sumując wszystkie płatności przyznane rolnikowi w 2015 r. Maksymalna
kwota płatności nie mogła przekroczyć 1250 euro na 1 gospodarstwo. Rolnik, który
skorzystał z tej formy płatności bezpośrednich, został wyłączony z kontroli spełniania
wymogów wzajemnej zgodności, a także zwolniony z konieczności stosowania praktyk
w zakresie zazielenienia.
Kryteria kwalifikowalności do wsparcia były następujące: 1) złożenie wniosku
w określonym terminie; 2) przez okres pozostawania w systemie utrzymywanie przynajmniej takiego samego areału użytków rolnych (liczby hektarów), jaki miało się
w pierwszym roku; 3) posiadanie przynajmniej jednego hektara UR (Ustawa…, 2015).

Uwagi końcowe
Wprowadzone nowe mechanizmy pomocy finansowej dla rolnictwa (na lata 2014–2020)
miały na celu, z jednej strony, kontynuowanie dotychczasowych priorytetów Wspólnej
Polityki Rolnej, z drugiej zaś – udzielenie pomocy gospodarstwom zaliczanym do
kategorii małych. Gospodarstwa o niedużej powierzchni są nieodłącznym elementem
struktury agrarnej całej Unii Europejskiej, w tym Polski. Podmioty te przyczyniają się
do wzbogacenia obszarów wiejskich, ale też stanowią dla nich obciążenie z racji generowania niższej wartości dodanej. Wspieranie w przeszłości gospodarstw dużych, które
były w stanie zaspokoić potrzeby aprowizacyjne ludności, świadczyło o jednostronnym
podejściu do problematyki rozwoju obszarów wiejskich. Proste ograniczenie liczby
drobnych gospodarstw rolnych nie może bowiem stanowić głównego celu działań
restrukturyzacyjnych, gdyż nie prowadzi do zwiększenia konkurencyjności większych
gospodarstw. W Polsce należy wypracować model rozwoju dla małych gospodarstw,
uwzględniając specyfikę rolnictwa oraz różnice regionalne. Podejmowane działania powinny zmierzać do wzmocnienia konkurencyjności, zwiększenia rentowności
i dochodowości małych gospodarstw, rozwijania przedsiębiorczości, tworzenia miejsc
pracy i zahamowania procesu wyludniania się obszarów wiejskich. Małe gospodarstwa
powinny odgrywać większą rolę w sprzedaży bezpośredniej, zwłaszcza produktów
tradycyjnych, i w rozwijaniu zrównoważonej formy przetwórstwa.
Wprowadzony system pomocy dla małych gospodarstw dobrze odzwierciedla
ideę synergii między I a II filarem WPR. Rolnicy kwalifikujący się do systemu dopłat
bezpośrednich mogą korzystać ze specjalnych instrumentów w ramach PROW, prze-
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kazując trwale swoje gospodarstwa lub je restrukturyzując. Ponadto rolnicy prowadzący gospodarstwa rolne o niewielkim potencjale produkcyjnym i niskich dochodach
z działalności rolniczej mogą w większym zakresie uczestniczyć w działaniach związanych z rolnictwem ekologicznym, podejmowaniem działalności pozarolniczej i modernizacją gospodarstw rolnych czy w programie rolnośrodowiskowo-klimatycznym.
Program wsparcia małych gospodarstw generalnie wyznacza dwie strategie postępowania. Pierwsza z nich polega na obraniu drogi dalszego rozwoju i wzmacniania
produkcyjnego potencjału gospodarstwa, a druga – na odpłatnym przekazaniu ziemi
sąsiadowi i definitywnym pożegnaniu się z zawodem rolnika.
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The determinants of women’s business entrepreneurship
Uwarunkowania przedsiębiorczości gospodarczej kobiet
Eugeniusz Niedzielski
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Ekonomicznych
Abstract. The study provides the results of research into the women’s motives for engaging in business activity, the internal determinants (personal traits) and external conditions of running business, the intentions to develop the business, and the expectations
about measures for facilitating and supporting the business activity of women. It was
found, among other things, that the decisions to start a business, made by the women,
were mainly inspired by internal needs, such as an aspiration for independence, and a desire to prove one’s self-worth and to cope with the role of an entrepreneur. In business
activity, the benefits outweigh any inconveniences it may entail.
Keywords: entrepreneurship • small and medium-sized enterprises • women’s entrepreneurship
Streszczenie. W opracowaniu zawarto wyniki badań dotyczących motywów podejmowania przez kobiety działalności gospodarczej, uwarunkowań wewnętrznych (cech osobowych) i zewnętrznych prowadzenia tej działalności, zamiarów w zakresie rozwoju działalności gospodarczej oraz oczekiwań co do ułatwiania i wspierania gospodarczej aktywności kobiet. Badania wykazały między innymi, że decyzje o uruchomieniu przez kobiety
działalności gospodarczej są głównie inspirowane potrzebami wewnętrznymi, w tym dążeniem do samodzielności oraz chęcią udowodnienia własnej wartości i sprawdzenia się
w roli przedsiębiorcy. W prowadzeniu tej działalności korzyści przeważają nad związanymi z nią niedogodnościami.
Słowa kluczowe: przedsiębiorczość • małe i średnie przedsiębiorstwa • przedsiębiorczość kobiet

Introduction
The business entrepreneurship of women, a relatively new phenomenon, has now
a substantial economic and socio-cultural significance. The phenomenon is complex
and multi-faceted due to the existing general conditions of business activity, but
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Organizacji i Zarządzania, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie, ul. Prawocheńskiego 3, 10-720 Olsztyn; e-mail: koiz@uwm.edu.pl
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also to the cultural determinants, such as the stereotypic perception of the roles that
should be played by women in the socio-economic life (Brol and Kosiar, 2004, p. 17;
Lisowska, 1998, p. 31)1.
Nowadays, as the divisions into traditionally female and male professions tend
to disappear, the level of women’s professional and business activity is high, and the
proportion of those starting and running their own firms is on the increase. During
the entire period of socio-economic transformation (i.e. since 1989), the number
of self-employed women in Poland has increased faster than the number of self-employed men. The factors that contributed to the women’s stronger interest in
private business activity were, among others, the ability to take advantage of the
opportunities created by a market economy, the increased level of women’s education, but also the closing of many state-owned feminised factories with massive
losses of jobs, which resulted in high unemployment among women. At present,
women account for nearly 40% of the people engaged in business activity in the
country (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości [PARP], 2011, p. 8), with the
percentage of women entrepreneurs in Poland being among the highest in Europe
(Lisowska, 2006, p. 28). It is true that some of those women are self-employed persons
who were forced by former employers (switching to outsourcing, which was often
the case with cleaning services) to accept such a status in place of an employment
contract, but still the extent of women’s entrepreneurship remains large. Engaging
in one’s own business activity may be an act of choice regarding the form of professional activity, inspired by personal motives, or simply a necessity due to a lack of
professional alternatives.
Business activity is of particular importance to regions affected by high unemployment, among them peripheral ones. The Kętrzyn county, where the research presented
in this study was conducted, is located in one of those. Such areas offer very limited job
opportunities, but also exhibit specific features of the market, which hinder business
activity, e.g. a low purchasing power of the population and a specific structure and
size of demand related therewith, a scattered market due to a low population density,
and underdeveloped infrastructure. The above factors limit the choice of the field of
operation, and reduce the developmental possibilities of firms. Running a business
under such conditions requires special predispositions.
The present study aimed to identify the reasons for which women engage in business activity, and define the determinants of such an activity. An analysis was made
of a variety of underlying motives, ranging from a necessity (i.e. a lack of alternative employment), to an informed choice stemming from the recognition of business
opportunities and the desire for self-accomplishment. The analysis concerned also
the personal, economic, institutional, and social factors behind the business activities
undertaken by women (treated as stimulants or destimulants). In addition, the study
addressed such issues as the developmental intentions of the firms, and the needs for
removing or alleviating the impact of external barriers to their development.

1

See also: Borowska (2013) and Klimek (2009).
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Material and methods
The research covered 220 randomly-selected women engaged in private business
activity in the town of Kętrzyn (Warmińsko-Mazurskie Voivodeship, north-eastern
Poland), i.e. 35% of all the women with registered business activity in Kętrzyn. Surveys
were carried out during personal contacts with the women entrepreneurs in the third
quarter of 2014, using a partly modified questionnaire (the questions not directly
related to the goal of the research were omitted) employed by the Polish Agency for
Enterprise Development (hereinafter referred to as PARP) (PARP, 2011, p. 8). The
sectoral structure of firms run by the respondents was as follows: 49% – provision of
services (beautician services, hairdressing, financial consultancy), 40% – commerce
(grocery, clothes, furniture shops), 8% – production activities, and 2% – construction. The above structure is similar to the nationwide one. As indicated by statistical data and the PARP reports, according to which women are active mostly in the
broadly-understood services and commerce sector (PARP, 2011, p. 8), the respondents
were self-employed women or women running firms classified under micro- or small
enterprises. Almost 70% of the respondents were married, in the 45+ age group (36%)
or the 36–45 age range (35%). Almost 90% of the respondents have received secondary
or higher education.

Women’s motives for engaging in private business activity
The Warmińsko-Mazurskie Voivodeship, especially the areas bordering on the
Kaliningrad region (Russia), has one of the highest unemployment rates in Poland. For
years, it has exceeded 20%. This translates into a low (lower than the country average)
level of professional activity (Urząd Statystyczny w Olsztynie, 2014, p. 17; Wojewódzki
Urząd Pracy, 2014, p. 13). Such a situation is due to many factors, among them, a low
level of industrialisation and urbanisation, a high number of state-owned farms in the
past, a weak development of infrastructure, and a peripheral location. The high unemployment and the relatively low level of wages earned by those employed (lower than
the country average) result in low incomes of the local population, and, consequently,
a limited demand. The level of income shapes also the structure of the demand. In
turn, all this (according to the market operation laws) influences the level and structure of supply, thus impacting the fields of business activity. At a low level of income,
the shopping needs of the population concentrate on satisfying the basic material
needs. To a certain extent, the demand in the area is boosted by incomes derived from
grey-zone activities, whose development is prompted by the difficult situation on
the labour market and the region’s location close to the border, and, seasonally, by
incomes coming from tourism.
The women’s domain of business activity is mainly commerce and various services,
especially those regarded as typically feminine, such as beautician, hairdressing and
cleaning services, babysitting and care for the elderly, organisation of trainings and
events, language teaching, hotel and catering services, and – more and more often –
financial consultancy and accounting services (Białopiotrowicz and Rogalska, 2014,
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p. 18; Piecuch, 2012, p. 89; Rollnik-Sadowska, 2010, p. 128). In the future, however,
with the development of chain stores also in smaller towns, the share of businesses
engaged in commerce is expected to decline, which will lead to a rise in the share of
firms providing services. Following an improvement in the general quality of life, new,
more specialised market niches emerge, concentrating on body, health and beauty
care, leisure time management, intellectual development, as well as non-scientific
areas such as fortune-telling or bioenergotherapy. Rural and poorly-urbanised areas
experience also the development of production activities which draw on regional and
local traditions, among them, the production of traditional foodstuffs, lace-making,
embroidery and crocheting, production of various ornaments, etc. In those fields,
women (but not only women) display enormous creativity and activity (Piecuch,
2012, p. 26).
Directly prior to engaging in private business activity, 39% of the respondents
received various trainings. Those persons were former housewives (which fact corresponded with the respondents’ age structure: only 14% of the women were in the
18–35 age bracket), so they mostly participated in extra-mural forms of education.
Before starting their own business, one third (29%) of the respondents were unemployed, with 7% of their number being never registered with an employment office.
Hence, they had professional experience as hired workforce, but after losing the job,
they preferred to work on their own. One fifth (21%) of the respondents made such
a decision while still being employees of various enterprises or institutions, so this was
their choice, not necessity, as for unemployed women. Almost 26% of the respondents
had previous business experience, with 11% having their own business directly prior
to setting up the present firm. Hence, the businesses they ran at the time of research
were their new enterprises, coming into existence as a result of the change of sector,
or an attempt to take another risk after the previous lack of success.
Private business activity was chosen by relatively young women: 40% of the respondents engaged in it at the age of 26–35, and 11%, at the age of up to 25 years. During
the period of research, the proportion of women entrepreneurs aged under 35 years was
substantially lower (14%), which indicated that the firms under study have functioned
on the market for a long time (10% of the study sample stayed there for more than
10 years), and their survival rate was high. Women in the 45+ age group were decidedly
less inclined to take the risk of setting up and running a business, which is probably due
not only to their age, but also to a stable professional and personal situation.
The research showed a very loose connection between the type of business activity
and the kind of women’s education. Only for 33% of the respondents, the line of business corresponded with the acquired profession or the completed higher education,
and for 10%, there was a partial correspondence between their formal qualifications
and the profile of activity. This is perhaps due to the general profile of their education
(high school, economic sciences at university, etc.) allowing one a greater freedom
in choosing fields of professional activity, or to the incompatibility of the acquired
education with one’s personal interests. As proved by practice, for entrepreneurial
people the level and field of academic education is of lesser importance (e.g. J. Kulczyk
had a PhD in international law, and not in economic sciences) than the so-called
entrepreneurial spirit, passion, and perseverance.
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As a rule, the motives behind self-employment are being divided into positive (e.g.
choice) and negative (e.g. necessity). Both the PARP reports and other studies demonstrate that there are no substantial differences in motivation for starting private business
activity between women and men. Most often, both groups are guided by a readiness to
take advantage of favourable circumstances (a positive motive), or a lack of an alternative in the form of wage labour (a negative motive) (PARP, 2011, p. 8; PARP, 2014, p. 23).
Entrepreneurial people of both sexes display a so-called entrepreneurial alertness,
consisting in the ability to detect a business opportunity, which must be accompanied
by skill, will and perseverance in taking advantage of such an opportunity. The chances
of success are certainly greater if one engages in business activity out of choice, not
out of necessity. Entrepreneurial people resign from wage labour of their own free will,
seeking self-accomplishment in an independent activity. By contrast, people deprived
of wage labour against their will are usually those with fewer traits of entrepreneurial
persons, including the need for independence and self-accomplishment.
Regardless of the reason for undertaking private business activity (be it choice
or necessity) – although, considering the professional situation of the respondents
prior to setting up a firm, it can be assumed that it was more often a necessity – the
women most frequently engaged in such an activity out of desire to satisfy their
personal needs and aspirations. The deciding factor was the desire to prove one’s own
self-worth (20% of answers), achieve decision-making and economic independence
(20%), or prove oneself as an entrepreneur (20%). Less frequently (13%), the causative
factor was the desire to take advantage of market and organisational opportunities
(support from EU funds, availability of premises, etc.). Quite often, the respondents
were inspired by their personal inclination to take risks (11%), and a fashion for one’s
own business (11%). The latter should probably be perceived not as a simple imitation, but as a consequence of the dissemination of knowledge about business and the
popularisation of entrepreneurial attitudes. Continuation of the family traditions was
seldom (3%) identified as a factor prompting women to engage in private business
activity. This can be attributed to the relatively short period of functioning of a market
economy in Poland after the transformation. It should be noted, however, that the
problem of succession becomes increasingly prominent in private business.
The respondents obtained funds for starting and running business activity mostly
from their own savings (54%), sometimes supplemented with a loan from family or
friends (10%). Part of the respondents (23%) used the EU funds or national special-purpose funds, and a mere 11% took out bank loans. As suggested by the above structure of the sources of financing, the women entrepreneurs very thoughtfully assumed
financial obligations, thus reducing business risks.
Almost half (49%) of the respondents participated in business trainings and workshops organised by employment offices, i.e. ones intended as a rule for unemployed
people. By contrast, trainings and courses provided by private companies and non-governmental organisations enjoyed very low popularity (4% and 3%, respectively).
The underlying reason is probably not that the women overestimated their competences, but that they have insufficient funds to pay the training fees.
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Determinants and effects of women’s business activity
Running one’s own business entails risks, as proven by a relatively low average survival
rate of firms, and involves a multitude of dangers which often are difficult to predict
(PARP, 2014, p. 23). Being an entrepreneur, however, brings many material, emotional,
developmental, social and other advantages. The hierarchy of those advantages seems
to vary from person to person. For the women who participated in the study, good
earnings and an improvement in the financial situation were the most important
advantages of having their own business (Table 1).
There were also other important factors, such as freedom of decision understood
in a variety of ways, job security, and prestige. It should be noted that the latter factor
has now grown in importance (directly after the socio-economic transformation, an
entrepreneur was often perceived as a “thief and swindler”). Currently, the image of
an entrepreneur has visibly changed for the better (although suspicion, envy, jealousy
and other negative attitudes still exist in society). This can be attributed to the popularisation of entrepreneurship, among other things. The entrepreneur is frequently
a neighbour, a relative, an acquaintance, i.e. a person having the established reputation as an honest individual who owes everything he or she presently possesses
to their own hard work. The women listed also such advantages as flexible working
hours, a good atmosphere at work (on which, after all, they have a decisive influence),
and an ability to reconcile professional obligations with family duties and household chores more easily. Women, including those engaged in business activity, are
by the nature of things, and in connection with the stereotypical perception of social
roles, more than men burdened with functions related to maternity, parenthood, and
household chores (Lisowska, 1998, p. 13; Piecuch, 2012, p. 77). Women running their
own businesses find also satisfaction in the fact that they can implement their own
ideas concerning products, services, or the organisation and manner of operation.
And in this field, women’s creativity frequently outpaces that of men. No wonder that
the respondents found innovativeness, creativity and courage in their activity to be
the most important characteristics of an entrepreneur (Table 2).
The above-mentioned characteristics should be combined with industriousness,
perseverance, patience, and managerial competence. The specification and hierarchisation of entrepreneurial characteristics, made by the women running business activity,
who participated in the research, correspond with the results of the nationwide study
conducted by the PARP (PARP, 2011, p. 8). The respondents held some expectations
about support for women’s entrepreneurship. First and foremost, these related to the
reduction in the tax burden, especially in the initial period of business activity (31% of
answers). The respondents expected also to see an easier access to technical infrastructure (cheaper Internet, better roads – 20% of answers), a progress in the development
of care for small children (20%), an organised promotion and access to research results
(17%), a greater availability of external capital (7%), and streamlined business registration procedures (5%). The low percentage of answers in two latter cases results from the
limited use of external funds by the respondents’ firms and their relatively small availability, as well as from the lack of implementation of streamlined business registration
procedures such as a one-stop shop. Despite some attempts to simplify those formali-
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Table 1. Advantages of running one’s own business in the respondents’ opinion
Tabela 1. Zalety prowadzenia własnej firmy w opinii respondentek
Advantage / Zaleta

Importance index*
Wskaźnik ważności*

Good earnings; improvement in financial situation
Dobre zarobki; poprawa sytuacji finansowej

5.81

Flexible working hours; ability to freely dispose of one’s own time
Elastyczne godziny pracy; możliwość dysponowania swoim czasem

5.79

Being one’s own boss / Bycie swoim szefem

5.79

Job security / Pewność zatrudnienia

5.71

Prestige / Prestiż

5.71

Easier reconciliation between professional and family duties than
when working for “somebody else”
Łatwiejsze godzenie obowiązków zawodowych z rodzinnymi niż
przy pracy „u kogoś”

5.45

Satisfaction of creating new things, and a sense that one managed
to achieve one’s goal
Satysfakcja z tworzenia nowych rzeczy i poczucie, że udało się
zrealizować cel

5.30

Greater satisfaction than when working for “somebody else”
Większa satysfakcja niż przy pracy „u kogoś”

5.30

Ability to realise one’s own ideas and dreams
Możliwość realizacji własnych pomysłów, marzeń

4.95

High independence and flexibility in choosing how to perform
certain actions
Duża niezależność i elastyczność w wyborze sposobu
wykonywania określonych działań

4.93

Independence in decision-making
Samodzielność w podejmowaniu decyzji

4.82

Good atmosphere at work; contacts with other people
Dobra atmosfera w pracy; kontakty z innymi ludźmi

4.76

* Scale: 1 – hard to say, 2 – unimportant, 3 – of little importance, 4 – of medium importance,
5 – important, 6 – very important
* Skala: 1 – trudno powiedzieć, 2 – nieważne, 3 – mało ważne, 4 – średnio ważne, 5 – ważne,
6 – bardzo ważne
Source: Author’s study
Źródło: Opracowanie własne
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Table 2. Most important characteristics of an entrepreneur in the respondents’ opinion
Tabela 2. Najważniejsze cechy przedsiębiorcy w opinii respondentek
Characteristic / Cecha

Importance index*
Wskaźnik ważności*

Innovativeness / Innowacyjność

5.94

Creativity / Kreatywność

5.52

Courage / Odwaga

5.51

Diligence / Pracowitość

5.34

Competences / Kompetencje

5.26

Perseverance / Wytrwałość

5.08

Patience / Cierpliwość

4.81

Communicativeness / Komunikatywność

4.44

Cooperativeness / Kooperatywność

3.89

* Scale: 1 – hard to say, 2 – unimportant, 3 – of little importance, 4 – of medium importance,
5 – important, 6 – very important
* Skala: 1 – trudno powiedzieć, 2 – nieważne, 3 – mało ważne, 4 – średnio ważne, 5 – ważne,
6 – bardzo ważne
Source: Author’s study
Źródło: Opracowanie własne

ties, the procedures for running business activity and the relevant legal regulations
remain extremely complex, often ambiguous, and frequently changing. This is probably
why the respondents found problems in contacts with offices and banks to be the main
barrier to their business activity (27% of answers). The burden placed on the women
by those too frequent and time-consuming contacts stems from the excessive formalisation of business activity. High taxes were also considered to be a barrier (23% of
answers). This is not only a women’s problem, yet it may be safely assumed that taxes,
whatever their level, will always be perceived as excessive. Quite a large proportion
of the respondents (17% of answers) noticed signs of discrimination against women
as equal partners in business. Such a barrier, remaining in the direct relation to the
subject of the research, is probably a cultural legacy from the past, manifesting itself in
the stereotypical perception of sex roles. One may only hope that the level of education
increasing among women faster than among men, and their growing professional, social,
political and business activity will rapidly change those stereotypes. The respondents
mentioned also some other limitations to business activity, partly stemming from the
specific socio-economic characteristics of the environment in which the research was
performed, such as difficulties in recruiting competent workforce (14% of answers), and
limited demand for the products or services they offered (11% of answers). Considering
the very high unemployment in the region, the problem about finding employees might
seem to be blown out of proportions, nevertheless, it may be all too real in view of the
disadvantageous personal characteristics of unemployed people (especially those chronically unemployed), and their negative attitude to work, or due to a genuine shortage

PDGR – PSAH

53

The determinants of women’s business entrepreneurship

of specialised workforce. A high level of competition, and difficulties in attracting new
customers were emphasised by 41% of the respondents running their own business.
If these firms continue to restrict their activity solely to the local market, or/and do
not clearly define their distinctiveness, and thus the competitiveness of their offer, the
developmental opportunities of the firms will be limited. The ability to overcome such
difficulties, combined with perseverance, as the respondents themselves claim, constitute some of the keys to success in business.
Besides advantages, running one’s own business brings also a number of disad
vantages (inconveniences and negative consequences) (Table 3). Managing a firm,
especially at the initial stage of its development, requires an intense, one might even
Table 3. Disadvantages of running one’s own business in the respondents’ opinion
Tabela 3. Wady prowadzenia własnej firmy w opinii respondentek
Disadvantage / Wada

Importance index*
Wskaźnik ważności*

Feeling insecure on the market
Brak poczucia bezpieczeństwa na rynku

5.92

Need to work more than 8 hours a day
Konieczność pracy dłużej niż 8 godzin na dobę

5.45

Need to constantly learn and be well-versed in many fields
Konieczność ciągłego uczenia się i orientowania w różnych
dziedzinach

5.32

Higher risk of making wrong decisions than when working
for “somebody else”
Większe ryzyko błędnych decyzji niż przy pracy „u kogoś”

5.25

No stable income, especially at start of business
Brak stabilnego dochodu, szczególnie na początku prowadzenia
firmy

5.15

Need to deal with administrative formalities and keep tax
and ZUS (social security) records
Konieczność załatwiania spraw urzędowych i prowadzenia
dokumentacji podatkowej i ZUS

4.74

Being financially and legally responsible for both oneself
and employees
Ponoszenie odpowiedzialności finansowej i prawnej zarówno
za siebie, jak i za pracowników

4.38

* Scale: 1 – hard to say, 2 – unimportant, 3 – of little importance, 4 – of medium importance,
5 – important, 6 – very important
* Skala: 1 – trudno powiedzieć, 2 – nieważne, 3 – mało ważne, 4 – średnio ważne, 5 – ważne,
6 – bardzo ważne
Source: Author’s study
Źródło: Opracowanie własne

Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych – Problems of Small Agricultural Holdings • Nr – No. 1 • 2016

54

Eugeniusz Niedzielski

say, round-the-clock, activity. At times, it is akin to firefighting, and not to a planned
activity with long-term goals. Business activity, unlike wage labour, requires extensive knowledge, not only narrow, specialist one. Apart from technical knowledge,
entrepreneurs need also to possess the knowledge of law, economy, marketing, and
organisational matters. It is necessary for them to have the time, will and ability to
acquire and update this knowledge, and to cope with current problems related to the
business.

Conclusion
The research has confirmed that the motives for engaging in private business activity vary among women. Despite high unemployment in the area covered by the study,
the decision about starting such an activity depends first and foremost on internal
factors (personal traits): aspiration to be independent, desire to prove one’s own
self-worth, and desire to prove oneself competent as an entrepreneur. Starting and
running private business activity has advantages, among them, the ability to earn
income and improve one’s financial situation, as well as implement one’s own ideas
and take independent decisions, but also reconcile more easily professional functions
with family obligations, which is of particular importance to women. On the other
hand, it brings some disadvantages, such as uncertainty about being able to stay
on the market, extended working hours, burdensome formalities, the necessity to
acquire extensive knowledge of business, and the need to constantly focus attention
on one’s business. According to the women entrepreneurs participating in the study,
the advantages of private business activity decidedly outweigh the disadvantages.
The activities and factors that would stimulate interest in engaging in business activity among women are as follows: reducing the tax burden, especially at the initial
stage of operation, improving access to technical infrastructure (including access to
the Internet), and developing the child care system. Business activity remains to be
hampered by incidents of discrimination against women as equal business partners,
which still occur in society. The fast growing level of women’s education translates
into their higher social, political and professional activity. As demonstrated by the
research, women, using their entrepreneurial potential, are capable of starting and
running private business activity even in regions with difficult conditions for business. The development of women’s business activity can be encouraged by support
from local governments, such as the creation of day nurseries and kindergartens,
and the provision of advisory, training and organisational aid. State assistance may
consist in creating a friendly economic and institutional environment (including the
law). The increasing role of women in business activity calls for further research into
the social and economic implications of that phenomenon.
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Samozaopatrzenie w gospodarstwach domowych
na obszarach wiejskich
The issues of self-supply in rural households
Janina Sawicka, Paulina Tuka
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk
Ekonomicznych
Streszczenie. Praca dotyczy roli samozaopatrzenia w konsumpcji dóbr i usług przez
wiejskie gospodarstwa domowe. Zaprezentowano wyniki badań empirycznych przeprowadzonych za pomocą kwestionariusza wywiadu w wybranej losowo populacji 1000
gospodarstw domowych na obszarach wiejskich Mazowsza. Rola samozaopatrzenia
w żywność i usługi okazała się dla tych gospodarstw na tyle istotna, że zbadano i potwierdzono zależności między stopniem samozaopatrzenia gospodarstw domowych
a poziomem ich dochodów, faktem użytkowania i rozmiarami gospodarstwa rolnego
oraz liczbą osób w gospodarstwie domowym.
Słowa kluczowe: samozaopatrzenie • gospodarstwa domowe • obszary wiejskie •
Mazowsze
Abstract. The study concerns the role of self-supply in the consumption of goods and
services by rural households. The first part of the paper presents the results of a survey
conducted on a sample of 1000 households located in the rural areas of Mazovia. Since
the role of self-supply with food and services turned out to be really important to those
households, the relationships were investigated and confirmed between the degree of the
households’ self-supply and the level of their income, the fact of running a farm, the size
of the farm, and the number of person in a household.
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Wstęp
W gospodarstwie rolnym obok produkcji na sprzedaż występuje działalność nierynkowa. Obejmuje ona „samozaopatrzenie żywnościowe i produkcyjne oraz wytwarzanie dóbr i usług nieżywnościowych na potrzeby własne, pomoc sąsiedzką, a także
(…) nierejestrowane formy zarobkowania, łącznie z dystrybucją własnej produkcji”
(Chmielewska, 2002).
Na podjęcie przez rolnika decyzji o prowadzeniu lub zaniechaniu działalności
pozarynkowej wpływa wiele czynników, w tym czynniki przyrodnicze, administracyjne,
ekonomiczne i psychologiczno-społeczne. Do czynników przyrodniczych zalicza się
warunki klimatyczne i glebowe, położenie geograficzne oraz szeroko rozumianą dostępność infrastruktury, niekiedy określaną w kategoriach odległości gospodarstwa od
ośrodków miejskich czy też odległości i czasu dotarcia do punktów usługowych i rynków
zbytu. Najważniejsze determinanty ekonomiczne to wysokość cen i dochodów oraz relacje cen do ponoszonych nakładów materiałowych i siły roboczej, a w efekcie osiąganie
(bądź nieosiąganie) zysku, co często staje się wskazówką, czy przeznaczyć produkcję
na sprzedaż czy na konsumpcję własną. W gospodarstwach domowych nieustannie
podejmowane są racjonalne z punktu widzenia członków rodziny decyzje co do alokacji posiadanych zasobów siły roboczej. Wpływ na te decyzje mają zarówno wewnętrzne
uwarunkowania rodziny i gospodarstwa domowego, jak i zewnętrzne warunki otoczenia.
Tradycyjne rolnictwo w okresach kryzysów i rosnącego bezrobocia na rynku pracy zawsze
dawało szansę przetrwania chłopskiej rodzinie. W gospodarstwie rolnym członkowie
rodziny znajdowali tymczasowe zatrudnienie, co jednak powiększało rozmiary ukrytego
bezrobocia (Ellis, 1998). Podobną rolę odgrywa samozaopatrzenie – w okresach kryzysów
pozwala ono wykorzystać nadwyżki zasobów pracy oraz ograniczyć wydatki z budżetu
domowego na zakup niezbędnych dóbr i usług. I odwrotnie, dostępność fizyczna,
cenowa i dochodowa potrzebnych towarów i usług, a głównie możliwość pracy zarobkowej i osiągania pozarolniczego i rolniczego dochodu, bezpośrednio przekładają się na
wybory dotyczące wytwarzania produktów żywnościowych i wykonywania wielu usług
na miejscu, w gospodarstwie domowym. Wpływ na podejmowane decyzje mogą również
mieć czynniki społeczne, takie jak tradycja, uwarunkowania kulturowe i środowiskowe,
odpowiedzialność i zobowiązania wobec bliższej i dalszej rodziny, a także tradycyjnie
pojmowane pełnienie określonych ról czy podział obowiązków między poszczególne
osoby w rodzinie wiejskiej (Żelazna i Zwierzyk, 2005).
Samozaopatrzenie żywnościowe, nazywane też spożyciem naturalnym lub autokonsumpcją, definiowane jest w literaturze jako ta część (lub całość) produkcji, która
jest wytwarzana w gospodarstwie rolnym z przeznaczeniem na cele konsumpcyjne
osób tworzących gospodarstwa domowe (Kowrygo, 2000). To najstarsza forma pozyskiwania surowców i produktów żywnościowych. Samozaopatrzenie żywnościowe
obejmuje tę część spożywanej żywności, którą uzyskuje się z pominięciem rynku.
Zalicza się tu również artykuły żywnościowe pochodzące z darów i wymiany sąsiedzkiej. Udział spożycia naturalnego w konsumpcji zazwyczaj był najwyższy w tradycyjnych gospodarstwach domowych rolników i dotyczył takich produktów, jak ziemniaki,
świeże mleko, sery twarogowe, jaja, mięso wieprzowe i drobiowe, śmietana, tłuszcze
zwierzęce, warzywa, owoce i przetwory (Gulbicka i Kwasek, 2007).
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Samozaopatrzenie żywnościowe gospodarstw domowych ma zarówno wiele zalet,
jak i wad (Chmielewska, 2002). Do najważniejszych zalet samozaopatrzenia należy
pominięcie przetwórstwa i obrotu, co skraca czas między produkcją a konsumpcją
oraz zmniejsza koszty transportu. Zaletę spożycia naturalnego stanowi też to, że
artykuły żywnościowe wyprodukowane na miejscu w gospodarstwie najczęściej są
konsumowane w stanie świeżym, dzięki czemu nie tracą właściwości odżywczych.
Takie produkty (głównie mleko i produkty mleczne oraz warzywa i owoce) na ogół
nie zawierają środków konserwujących i innych substancji chemicznych, co zwiększa
ich walory jakościowe. Kolejna zaleta to niski koszt tej formy konsumpcji, ponieważ
artykuły te nie są obciążone marżą handlową. Dzięki samozaopatrzeniu wytwórca
odczuwa ekonomiczną niezależność w zakresie zaspokajania żywnościowych potrzeb
rodziny.
Obok wspomnianych zalet samozaopatrzenie ma również wady. Niekiedy autokonsumpcję na obszarach wiejskich uznaje się za relikt przeszłości i utożsamia z tradycyjnym gospodarowaniem. Duże rozmiary samozaopatrzenia mogą być niekorzystne
również w tym sensie, że poziom spożycia artykułów żywnościowych zależy wtedy
w dużym stopniu od produkcji własnej gospodarstwa, co przekłada się na mniejsze
urozmaicenie konsumpcji i występowanie sezonowych wahań. Sezonowość, dotycząca głównie warzyw i owoców, powoduje, że produkty te są spożywane wyłącznie w okresie zbiorów. W gospodarstwach rolnych nastawionych w dużej mierze na
autokonsumpcję częściej prowadzi się produkcję wielokierunkową, na ogół mniej
efektywną ekonomicznie niż produkcja wyspecjalizowana. Produkcja na samozaopatrzenie jest zwykle pracochłonna i może być podejmowana wyłącznie tam,
gdzie występują zbędne i niedające się inaczej wykorzystać zasoby pracy. W wielu
krajach rozwój rolnictwa ekologicznego czy istnienie rozdrobnionej struktury agrarnej sprzyja powrotowi i utrwalaniu się produkcji i usług na samozaopatrzenie, np.
w bogatych krajach pojawili się tzw. hobby farmers (Wąs i Małażewska, 2012). Tak
więc samozaopatrzenie można postrzegać, z jednej strony, jako czynnik przeciwdziałający unowocześnieniu struktury spożycia oraz hamujący rozwój przemysłu
spożywczego, z drugiej zaś – jako sposób na życie i szansę na polepszenie sytuacji
domowego budżetu dla wielu wiejskich rodzin.
Wielkość i struktura samozaopatrzenia zależą od wielu czynników. Główne z nich
to kierunek i tempo zmian strukturalnych w rolnictwie oraz stopień powiązania
gospodarstwa rolnego z rynkiem. Do ważnych czynników kształtujących wielkość
samozaopatrzenia żywnościowego należy stopień rozwoju gospodarczego kraju
i poziom osiąganych przez społeczeństwo dochodów (Zalega, 2011). Przyjmuje się, że
wraz ze wzrostem dochodów i stopnia rozwoju gospodarczego kraju zachodzą zmiany
źródeł pozyskiwania żywności, a ich istotną cechą jest przechodzenie od samozaopatrzenia w żywność do częstszych zakupów na rynku. Wyjątek stanowią okresy kryzysów gospodarczych, kiedy to zwiększa się udział produktów pochodzących z własnego
gospodarstwa w całkowitym spożyciu żywności. Takie zjawisko zaobserwowano
w Polsce w okresie transformacji ustrojowej w rodzinach związanych z rolnictwem,
głównie dwuzawodowych, które jako pierwsze stały się ofiarami bezrobocia, a chcąc
obniżyć koszty utrzymania, wracały do samozaopatrzenia (Biernat-Jarka i Tuka, 2015;
Chmielewska, 2000). Postępujący rozwój gospodarczy, spadek bezrobocia i wzrost
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stopy życiowej ludności przyczyniają się natomiast do obniżenia poziomu autokonsumpcji, a tym samym do zwiększenia zakupów rynkowych. W literaturze można
znaleźć przykłady uznawania wielkości samozaopatrzenia za jeden z mierników stopnia rozwoju gospodarczego kraju (Kowrygo, 2000). Wśród czynników kształtujących
poziom samozaopatrzenia wymienia się także strukturę rodziny, jak również oddziaływanie instytucji społeczno-gospodarczych na wzorce spożycia żywności, relacje
cen zbytu do cen detalicznych artykułów żywnościowych oraz rozmiary i strukturę
zaopatrzenia rynkowego. Zdarza się przy tym, że na wzorce spożycia silniejszy wpływ
niż poziom dochodów ludności wywiera tradycja i uformowane na przestrzeni lat
sposoby postępowania (Tracy, 1997).
Autokonsumpcja jest jednym z kluczowych czynników wpływających na zachowania żywieniowe w gospodarstwach domowych rolników i pracowników użytkujących
gospodarstwo rolne, mniejsze znaczenie ma natomiast w innych grupach gospodarstw
domowych (Gutkowska, Ozimek, Laskowski, 2001). Wraz ze wzrostem obszaru gospodarstwa zwiększa się produkcja i możliwości zaspokojenia przez nią potrzeb żywnościowych bez uszczerbku dla sumy przychodów pieniężnych. Należy zaznaczyć, że skala
produkcji, w tym towarowej, w gospodarstwie rolnym podlega większym wahaniom
niż wielkość spożycia naturalnego. Jak pokazuje wielowiekowa tradycja na obszarach
wiejskich, elementem równie ważnym jak maksymalizacja dochodów w gospodarstwie
jest zapewnienie wyżywienia rodziny. Przed rokiem 1989 w Polsce samozaopatrzenie
nierzadko było koniecznością wywołaną brakami w zaopatrzeniu sklepów wiejskich
w artykuły żywnościowe czy problemami z dojazdem po zakupy do większych miejscowości (działały prawa rynku producenta).
W literaturze przedmiotu proces odchodzenia od spożycia naturalnego nazywany
jest denaturalizacją spożycia. Rozwój społeczno-ekonomiczny kraju oraz wzbogacanie
rynku w coraz bardziej różnorodne produkty żywnościowe przyczynia się do ciągłego
spadku samozaopatrzenia na korzyść zakupów rynkowych (Kowrygo, Sawicka, Świstak,
1998). Wyjątkiem są okresy kryzysów, a także okresy niedostępności określonych
produktów, np. naturalnej, nieprzetworzonej żywności cieszącej się popytem ze
względu na panującą modę, a dostępnej sezonowo.
Celem badań, których wyniki zaprezentowano w artykule, było znalezienie odpowiedzi na pytanie, jaką rolę w wiejskich gospodarstwach domowych odgrywa samozaopatrzenie w produkty i usługi. Analizowano również czynniki wpływające na wielkość
samozaopatrzenia w badanych gospodarstwach.

Materiał i metody
Dane statystyczne dotyczące kształtowania się rozmiarów i struktury samozaopatrzenia w żywność i usługi zgromadzono, badając populację wiejskich gospodarstw
domowych z województwa mazowieckiego. Informacje zebrane w drodze ankietowania umożliwiły również zbadanie zależności stopnia samozaopatrzenia gospodarstw
domowych od wielkości rodziny, liczby osób w gospodarstwie domowym, jego sytuacji dochodowej oraz powierzchni UR gospodarstwa rolnego. Wyniki badań własnych
odniesiono porównawczo do rezultatów innych badań nad tym zagadnieniem.
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Analiza samozaopatrzenia wiejskich gospodarstw była jednym z kilku zadań i celów
badawczych zrealizowanych w ramach grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego pt. „Warunki życia i praca kobiet na obszarach wiejskich” (nr NN114115439).
Szczegółowy raport z badań zawarto w publikacji Rynek pracy na obszarach wiejskich
Mazowsza – perspektywa gender (Sawicka, 2013). Można w niej też znaleźć szczegółowy
opis metody losowania gospodarstw, gmin i powiatów. Badania ankietowe według
kwestionariusza wywiadu zostały przeprowadzone w 2011 r. na losowej próbie 1000
gospodarstw domowych zlokalizowanych na obszarach wiejskich województwa mazowieckiego (ankieterami byli pracownicy i doktoranci Wydziału Nauk Ekonomicznych
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie). Ankietowanym zadano
kilkanaście pytań podzielonych według zagadnień tematycznych, wśród których kilka
bezpośrednio odnosiło się do kwestii samozaopatrzenia gospodarstw domowych
w produkty i usługi.
W opracowaniu wykorzystano metodę opisową, metodę porównawczą oraz zestawienia tabelaryczne.

Wyniki i dyskusja
Badana populacja liczyła 1000 gospodarstw domowych. Ze względu na nadrzędny cel
badań (związany z pracą kobiet na obszarach wiejskich) kobiety stanowiły 77% respondentów. Wszyscy ankietowani byli mieszkańcami wybranych gmin miejsko-wiejskich
i wiejskich województwa mazowieckiego. Największą grupę w badanej próbie stanowiły osoby z wykształceniem średnim (40%) i zasadniczym zawodowym (39%), a mniej
licznie reprezentowane były osoby z wykształceniem wyższym (11%) oraz z wykształceniem podstawowym (10%).
Prawie połowa badanych pochodziła z 3–4-osobowych gospodarstw domowych,
30% – z gospodarstw 5–6-osobowych, a 17% – z 1–2-osobowych. Jedynie 4% respondentów wywodziło się z gospodarstw liczących 7 i więcej osób. W co piątym gospodarstwie domowym nie było dzieci, w co czwartym było jedno dziecko, a w 36% gospodarstw było dwoje dzieci. Blisko 19% ogółu stanowiły gospodarstwa domowe z trojgiem
lub większą liczbą dzieci. Średnia liczba osób w rodzinie wynosiła 3, a w gospodarstwie
domowym – 4 (tab. 1).
Gospodarstwa domowe, w których nie posiadano ani nie użytkowano ziemi, stanowiły 17% badanej próby. W pozostałych gospodarstwach posiadano na własność lub
dzierżawiono grunty. Prawie 1/3 gospodarstw posiadała użytki rolne o powierzchni
w przedziale od 5 do 10 ha, 27% – od 2 do 5 ha, a 18% – od 10 do 15 ha. Najmniejsze
obszarowo gospodarstwa rolne, o powierzchni do 2 ha UR, gruntów posiadało 12%
gospodarstw domowych, a największe, powyżej 50 ha – mniej niż 1% podmiotów (tab. 2).
Na potrzeby badania jako wskaźnik wielkości dochodu gospodarstwa domowego
na 1 osobę przyjęto deklarowane średnie miesięczne dochody brutto przypadające na
1 osobę w gospodarstwie domowym w ciągu ostatniego roku. Wyodrębniono 4 grupy
dochodowe: poniżej 500 zł, od 501 do 700 zł, od 701 do 1400 zł i powyżej 1401 zł.
Najliczniejszą grupę (35% gospodarstw domowych) stanowiły gospodarstwa, w których
średni miesięczny dochód na 1 osobę w ciągu ostatniego roku mieścił się w przedziale
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Tabela 1. Struktura (%) gospodarstw domowych według liczby osób i liczby dzieci
(N = 1000)
Table 1. Structure (%) of households by the number of persons and the number of
children (N = 1000)
Liczba osób
w gospodarstwie
domowym
Number of persons
in household

% gospodarstw
domowych
% of households

Liczba dzieci
w gospodarstwie
domowym
Number of children
in household

% gospodarstw
domowych
% of households

16,6
49,3
30,1
   4,0

0
1
2
≥3

19,0
26,1
36,2
18,7

100,0

Gospodarstwa ogółem
Households in total

100,0

1–2
3–4
5–6
>6
Gospodarstwa
ogółem
Households in total

Średnia liczba osób
Average number of persons
W gospodarstwie
domowym
Per household

   3,9

W rodzinie*
Per family*

   3,4

* Uwzględniono głowę rodziny, małżonka, córki oraz synów.
* Head of the family, his/her spouse, daughters and sons were considered.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
Source: Authors’ study based on a survey

Tabela 2. Struktura (%) gospodarstw domowych według powierzchni gospodarstwa
rolnego (N = 1000)
Table 2. Structure (%) of households by farm area (N = 1000)
Powierzchnia gospodarstwa rolnego (ha)
Farm area (ha)

% gospodarstw domowych
% of households

≤2

12,0

2,1–5

26,6

5,1–10

30,2

10,1–15

17,8

15,1–20

  5,1

20,1–50

   7,4

≥ 50

   0,9

Gospodarstwa ogółem
Households in total

100,0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
Source: Authors’ study based on a survey
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701–1400 zł, zaś najmniej liczną (12%) – gospodarstwa, w których uzyskiwano dochody
w wysokości przekraczającej 1401 zł. W co trzecim gospodarstwie domowym dysponowano dochodem brutto na 1 osobę w przedziale 501–700 zł, a prawie w co piątym na
1 osobę przypadało mniej niż 500 zł miesięcznie.
Respondenci z ponad połowy badanych gospodarstw domowych uznali, że standard
życia w ich własnym gospodarstwie jest prawie taki sam jak w gospodarstwach znajdujących się w najbliższym otoczeniu. Druga co do wielkości grupa respondentów (osoby
z 19% gospodarstw domowych) uważała swój standard życia za lepszy niż w sąsiednich
gospodarstwach, a respondenci z 14% i 2% gospodarstw domowych określili swój standard życia, odpowiednio, jako gorszy i dużo gorszy niż w sąsiedztwie.
Samozaopatrzenie w żywność i usługi jest istotnym elementem struktury budżetów domowych szczególnie wśród rolników, mieszkańców obszarów wiejskich i ludzi
mniej zamożnych. Podczas wywiadu pytano respondentów, w jakim stopniu w swoim
gospodarstwie domowym wykorzystują świeżą żywność z własnych upraw lub hodowli
oraz przetwory domowe, sprawują usługi opiekuńcze nad dziećmi i osobami zależnymi, wykonują naprawy w domu, korzystają z własnego środka transportu. Z danych
zamieszczonych w tabeli 3 wynika, że deklarowany poziom samozaopatrzenia wiejskich gospodarstw domowych zlokalizowanych w różnych częściach województwa
mazowieckiego był bardzo wysoki. W 2011 r. ponad połowa badanych gospodarstw
korzystała z własnego środka transportu, a 45% wykonywało usługi opiekuńcze we
własnym zakresie. W co piątym gospodarstwie całą konsumowaną żywność produkowano wyłącznie we własnym zakresie. Członkowie ok. 18% gospodarstw samodzielnie wykonywali drobne usługi naprawcze w domu, reperację maszyn i urządzeń czy
naprawę samochodu. Jedynie 11% gospodarstw domowych w ogóle nie wytwarzało
żywności na własne potrzeby ani nie korzystało z własnych środków transportu. W co
dziesiątym gospodarstwie domowym nie wykonywano napraw w domu.
Kolejnym zadaniem było zbadanie, czy takie czynniki, jak liczba osób w gospodarstwie domowym, powierzchnia posiadanych użytków rolnych oraz miesięczny dochód
na 1 osobę w gospodarstwie, mają wpływ na wielkość i strukturę samozaopatrzenia.
W analizie uwzględniono tylko odpowiedzi z tych gospodarstw, w których deklarowano
wytwarzanie całości niezbędnych w gospodarstwie domowym produktów żywnościowych lub wykonywanie całości usług we własnym zakresie.
Wykres na rycinie 1 pokazuje, że wraz ze wzrostem liczby osób w gospodarstwie
domowym zwiększa się rozmiar realizowanego w nim samozaopatrzenia w każdej
z uwzględnionych kategorii konsumpcji. Małe, 1–2-osobowe, gospodarstwa domowe
mają najmniejszy, 13-procentowy, udział samozaopatrzenia w grupie „żywność
i przetwory domowe”. Udział ten wzrasta do 20% w gospodarstwach 2–3-osobowych,
a następnie do 23% – w 5–6-osobowych. Tendencja ta potwierdza się w kolejnej grupie
konsumpcji – „usługi domowe” (opieka nad dziećmi, osobami starszymi), w przypadku której udział samozaopatrzenia, rozumianego jako wykonywanie usług przez
domowników, przedstawia się następująco: 17%, 39%, 51% i 68%, odpowiednio, dla
gospodarstw liczących 1–2, 3–4, 5–6 i powyżej 6 osób. Wielkość samozaopatrzenia
w usługi transportowe w poszczególnych grupach gospodarstw domowych jest zbliżona. Własny środek transportu posiada ponad 42% gospodarstw 1–2-osobowych, ale
już 53% gospodarstw 3–4-osobowych.
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402
168
509

Usługi opiekuńcze
Care services

Naprawy w domu
Home repairs

Transport
Transport
53,0

17,5

44,5

20,1

%

264

425

162

429

Liczba
No.

27,5

44,4

17,9

43,6

%

Prawie połowa
Almost half

85

270

89

254

Liczba
No.

8,9

28,2

9,8

25,8

%

Mniej niż połowa
Less than half

102

95

251

104

Liczba
No.
%

10,6

9,9

27,8

10,6

Wcale
None

960

958

904

985

Liczba*
No.*

100,0

100,0

100,0

100,0

%

Gospodarstwa
domowe ogółem
Households in total

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
Source: Authors’ study based on a survey

* Liczba gospodarstw domowych ogółem dla poszczególnych kategorii produkcji i usług jest różna, ponieważ część ankietowanych nie udzieliła
odpowiedzi na to pytanie.
* The total numbers of households for various categories of products and services differ because some respondents did not answer certain questions.

198

Liczba
No.

Świeża żywność, przetwory
domowe
Fresh food, home-made
preserves

Produkcja, usługi
Production, services

Wszystko
All

Tabela 3. Udział samozaopatrzenia w konsumpcji badanych gospodarstw domowych na obszarach wiejskich
Table 3. Share of self-supply in the consumption of the surveyed households in rural areas
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Ryc. 1. Stopień samozaopatrzenia gospodarstw domowych według kategorii konsumpcji
oraz liczby osób w gospodarstwie
Fig. 1. Self-supply degree of households according to consumption category and the number of persons in a household
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
Source: Authors’ study based on a survey

Świeżą żywność i przetwory domowe najczęściej produkuje się i konsumuje
w gospodarstwach domowych prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni
5–10 ha i 10–15 ha UR (odpowiednio, 27% i 24% gospodarstw) (ryc. 2). Najmniejsze
spożycie naturalne występuje w gospodarstwach domowych mających do 2 ha UR
(12%). W co drugim gospodarstwie dysponującym areałem 15–20 ha UR wykonuje
się we własnym zakresie takie usługi domowe, jak opieka nad dziećmi i osobami starszymi. Wszystkie naprawy w domu, reperacje samochodu, maszyn i urządzeń wykonywane są w co piątym małym, posiadającym do 2 ha UR, gospodarstwie. Prawie
w 70% gospodarstw dużych, od 15 do 20 ha UR, korzysta się z własnego transportu.
Porównując otrzymane wyniki z danymi GUS, możemy stwierdzić, że na Mazowszu,
jak i w całej Polsce, małe gospodarstwa rolne produkują w większości na własne
potrzeby, ale także dla gospodarstw większych produkcja na samozaopatrzenie nadal
ma znaczenie (Chlebicka, Fałkowski, Wołek, 2009).
Zarówno obecne, jak i wcześniejsze badania pokazują, że w średniej wielkości
gospodarstwach rolnych, w których badani deklarują najwyższy poziom samozaopatrzenia, istotną rolę odgrywają kobiety rolniczki. Wciąż występujący na obszarach
wiejskich tradycyjny podział prac i obowiązków powoduje, że to gospodynie dbają
o obejście i rodzinę, przygotowują własne przetwory na zimę, pielęgnują ogród
i warzywa, hodują drób. Przygotowywanie domowej żywności przez gospodynie nie
zawsze jest wymuszane trudną sytuacją materialną, nierzadko stanowi pracochłonne
hobby. Tradycyjna żywność, przez członków ich rodzin ceniona za walory smakowe
i ekologiczny charakter, coraz częściej znajduje też amatorów poza gospodarstwem,
a jej wytwarzanie i sprzedaż staje się formą przedsiębiorczości (Sawicka, 2013).
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Ryc. 2. Stopień samozaopatrzenia gospodarstw domowych według powierzchni gospodarstwa rolnego (UR) oraz kategorii konsumpcji
Fig. 2. Self-supply degree of households according to farm area (UAA) and consumption
category
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
Source: Authors’ study based on a survey

Wysokość uzyskiwanych dochodów w znacznym stopniu wpływa na kształtowanie
się poziomu i rodzaju samozaopatrzenia. Jak widać na rycinie 3, wraz ze wzrostem
średniego dochodu na 1 osobę w gospodarstwie domowym maleje samozaopatrzenie
w żywność, usługi i naprawy domowe, a zwiększa się wykorzystanie własnych środków transportu. Może wynikać to z faktu, że zamożniejsze rodziny częściej stać na
posiadanie i utrzymanie własnego samochodu. W co czwartym gospodarstwie domowym o miesięcznym dochodzie poniżej 500 zł/osobę rodzina sama wytwarza żywność
i przetwory. Naprawy w domu oraz reperacje samochodu i innych urządzeń wykonuje
się samodzielnie w dwukrotnie większej liczbie gospodarstw domowych o najniższych
dochodach niż tych o dochodzie powyżej 1401 zł.
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Ryc. 3. Stopień samozaopatrzenia gospodarstw domowych według kategorii konsumpcji
oraz wysokości dochodu na 1 osobę w gospodarstwie
Fig. 3. Self-supply degree of households according to consumption category and income
per person in a household
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
Source: Authors’ study based on a survey

Podsumowanie
Przeprowadzone badania pokazały, że produkcja żywności na własne potrzeby w wiejskich gospodarstwach domowych jest nadal wysoka i w dalszym ciągu odgrywa znaczną
rolę w konsumpcji. Duże znaczenie dla tych gospodarstw, wobec braku wystarczająco rozwiniętej sieci usług instytucjonalnych zwłaszcza na obszarach wiejskich, ma
również wykonywanie usług opiekuńczych przez członków rodziny. W tym przypadku
największe obciążenie, co nie zaskakuje, zauważa się w gospodarstwach wielorodzinnych. Jak wynika z analizy struktury dochodowej gospodarstw domowych i wielkości
samozaopatrzenia, wraz ze wzrostem dochodów na 1 osobę w gospodarstwie domowym
maleje samozaopatrzenie w żywność, przetwory oraz usługi opiekuńcze i naprawcze,
a zwiększa się świadczenie we własnym zakresie usług transportowych. Spożycie
naturalne w gospodarstwach domowych rolników jest wyższe niż w gospodarstwach
nieposiadających ani nieużytkujących ziemi, co potwierdzają także dane GUS (Główny
Urząd Statystyczny, 2013). W pozostałych grupach gospodarstw domowych, zwłaszcza
w gospodarstwach osób pracujących na własny rachunek, poziom autokonsumpcji
jest niewielki. Możliwości zaspokojenia potrzeb żywnościowych zwiększają się wraz
ze wzrostem obszaru gospodarstwa i wielkości produkcji. Rodziny, decydując się na
tę formę pozyskiwania żywności, biorą pod uwagę nie tylko względy ekonomiczne,
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ale także ważne względy żywieniowo-zdrowotne (zachowanie odpowiedniej jakości
żywności i przestrzeganie zasad racjonalnego żywienia).
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Nieruchomości ziemskie nieprawnie rozparcelowane
w województwie krakowskim na podstawie dekretu
o przeprowadzeniu reformy rolnej z września 1944 r.
Land properties parcelled out unlawfully in the Cracow
Voivodeship under the decree on agricultural reform of
September 1944
Mirosław Kłusek
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Streszczenie. W polskiej historiografii dotyczącej realizacji dekretu PKWN z 6 wrześ
nia 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej mało jest prac podejmujących analizę
aspektów prawnych i ich konsekwencji dla osób fizycznych i prawnych, których majątki
ziemskie zostały przejęte na cele związane z realizacją tegoż dekretu. Celem artykułu
jest zaprezentowanie jednej z ważnych kwestii dotyczących przeprowadzenia reformy
rolnej w Polsce po II wojnie światowej. Podczas realizacji wrześniowego dekretu PKWN
niektóre majątki ziemskie zostały nieprawnie rozparcelowane. Wynikające z tego ty
tułu problemy przedstawiono na przykładzie woj. krakowskiego. Opierając się na ma
teriałach archiwalnych zgromadzonych w centralnych i oddziałowych archiwach pań
stwowych oraz opublikowanych aktach prawnych dotyczących realizacji dekretu PKWN
z 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej, stwierdzono iż: ze względu na
pośpiech prowadzonych prac i bałagan panujący w dokumentacji gromadzonej przez
polskie władze komunistyczne, komisje parcelacyjne, kierując się głodem ziemi wśród
ludności zamieszkującej wieś, w wielu miejscach Polski, rozparcelowały także te mająt
ki ziemskie, które były wyłączone z parcelacji na podstawie art. 2 pkt. e dekretu o prze
prowadzeniu reformy rolnej. Problem niesłusznie rozparcelowanych majątków miał
uregulować dekret z 28 listopada 1945 r. o przejęciu niektórych nieruchomości ziem
skich na cele reformy rolnej i osadnictwa. Zgodnie z nim na cele reformy rolnej oraz
osadnictwa mogły być przejęte nieruchomości ziemskie niepodpadające pod działanie
wrześniowego dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej. Właścicielom, którzy utracili
nieruchomości ziemskie w myśl przywołanego wyżej listopadowego dekretu, przysłu
giwało tytułem ekwiwalentu prawo otrzymania nieruchomości ziemskiej o równej ja
kości i wartości. Jak wynika ze zgromadzonych materiałów archiwalnych, otrzymanie
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rzeczywistej rekompensaty przez poszkodowanych właścicieli ziemskich było trudne
do realizacji.
Słowa kluczowe: reforma rolna • nieruchomość ziemska • Polska Ludowa • obrót ziemią
Abstract. On 6th September, 1944 The Polish Committee of National Liberation (PKWN)
issued the decree on agricultural reform. The decree was the essential legal act, the
base of agricultural reform in Poland after World War II. It determined rules and trends
of introducing it. Polish historiography concerning implementing of the decree of
6th September 1944 on agricultural reform does not comprise numerous studies on its
legal aspects and their consequences for both individual and legal entities which prop
erties were taken over as a result of implementing it. The aim of the article is to present
one of very important issues concerning agricultural reform in Poland after the World
War II. While implementing the decree some properties were parcelled out unlawfully.
The issues stemming from it were presented on the basis of the Cracow Voivodeship.
Based on the historical archives collected in the headquarter and department state ar
chives and on published legal acts concerning implementing of the decree of PKWN
of 6th September 1944 on agricultural reform, it was stated that: as a result of rush
and mess in activities of Polish communist government, parcelling committees, driv
en by `hunger of land`parcelled out these land properties which were excluded from
it in accordance to the art. 2 of the decretee of agricultural reform. The problem of
land properties unlawfully parcelled out was supposed to be regulated by the decree
of 28th November 1945 on taking over some land properties for the aims of agricultural
reform and settlement. It accpted the fact that land properties excluded from the decree
of 6th September 1944 could be taken over to accomplish the aims of agricultural reform
and settlement. The owners who lost their properties under the stated above November
decree were entitled to receive a full compensation of equal quality and value to the lost
one. Concluding from the collected archive materials, receiving a full compensation by
the victims was difficult to accomplish.
Key words: agricultural reform • land property • Polish People`s Republic • land turnover

Wstęp
Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego o przeprowadzeniu reformy
rolnej z 6 września 1944 r. był podstawowym aktem prawnym, na podstawie którego
zrealizowana została reforma rolna w Polsce po II wojnie światowej. Określał on
główne kierunki i zasady jej przeprowadzenia.
W polskiej historiografii dotyczącej realizacji dekretu PKWN z 6 września 1944 r.
o przeprowadzeniu reformy rolnej mało jest prac, które próbowałyby analizować
aspekty prawne i ich konsekwencje dla osób fizycznych i prawnych podpadających pod
postanowienia dekretu na tle procesów historycznych.
Przyczyny należy upatrywać w ograniczonych możliwościach badawczych historio
grafii doby PRL. W tym okresie powstało wiele opracowań dotyczących reformy rolnej
po II wojnie światowej, ale ukierunkowanych głównie na ukazanie pozytywnej roli
władz komunistycznych w poprawie struktury agrarnej i sytuacji mieszkańców wsi.
Po przemianach w 1989 r. i uwolnieniu nauk historycznych z ograniczeń ideologicz
nych, należało oczekiwać, że przynajmniej część historyków poszuka nowego podejścia
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do problemów gospodarczych pierwszych lat po II wojnie światowej. Niestety, pomimo
braku ograniczeń dla prowadzenia badań naukowych i coraz większej dostępności
materiałów źródłowych, nie powstają prace dotyczące realizacji dekretu o przeprowa
dzeniu reformy rolnej w powiązaniu z aspektami prawnymi w kontekście procesów
historycznych. Ukazuje się natomiast wiele publikacji z obszaru historii politycznej
tego okresu. Wytłumaczeniem dla tej sytuacji jest zapewne zapotrzebowanie na opra
cowania tego rodzaju, często wykorzystywane do doraźnych celów politycznych. Po
drugie, historyka decydującego się na badania aspektów prawnych realizacji reformy
rolnej czeka mnóstwo pracy (Kłusek, 2014), bowiem wymagają one bardzo szerokiej
kwerendy archiwalnej.
Artykuł ma na celu przedstawienie jednej z ważnych kwestii związanych z dekre
tem o przeprowadzeniu reformy rolnej. Podczas realizacji wrześniowego dekretu
PKWN część nieruchomości ziemskich została nieprawnie rozparcelowana. Zbadanie
rozmiarów tej procedury w skali ogólnopolskiej wymaga długich i żmudnych prac. Na
obecnym etapie badań zamknięte zostały prace badawcze dotyczące województwa
krakowskiego. Opublikowanie ich dostarcza nam już pewnych informacji o zakresie
tego problemu w kraju.

Materiały i metody
Główną bazę źródłową pracy tworzą dokumenty znajdujące się w centralnych i oddzia
łowych archiwach państwowych. Najwięcej dokumentów dotyczących początkowej fazy
realizacji reformy rolnej znajduje się głównie w Archiwum Akt Nowych (Ministerstwo
Rolnictwa i Reform Rolnych II) i Archiwum Narodowym w Krakowie (Wojewódzki
Urząd Ziemski w Krakowie. Pełnomocnik Rządu Tymczasowego dla spraw reformy
rolnej na województwo i Urząd Wojewódzki Krakowski 1947–1950).
Do materiałów archiwalnych wytworzonych tuż po II wojnie światowej historycy
podchodzą z dużą ostrożnością. Z pewnością jest to słuszne, jeżeli weźmie się pod
uwagę, że tworzyły je najczęściej instytucje związane z władzami komunistycznymi.
Jednak w przypadku dokumentów pochodzących z Ministerstwa Rolnictwa i Reform
Rolnych oraz urzędów ziemskich i wojewódzkich trudno podważać ich wiarygodność.
Ponadto oprócz akt Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych, wojewódzkich urzę
dów ziemskich oraz urzędów wojewódzkich cennym uzupełnieniem bazy źródłowej
w kwestiach dotyczących aspektów prawnych, związanych z realizacją dekretu PKWN
z 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej, okazały się akty prawne opubli
kowane głównie w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dzienniku Urzędowym
Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych.
Zastosowanie metody badawczej polegającej na analizie dokumentów archiwal
nych oraz wydawnictw urzędowych, w odczuciu autora, w znaczny sposób umożliwiło
zrealizowanie zamierzonego celu.

Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych – Problems of Small Agricultural Holdings • Nr – No. 1 • 2016

72

Mirosław Kłusek

Bezprawna parcelacja i kwestia ekwiwalentu z tego tytułu
Ze względu na pośpiech, bałagan, trudności w kontroli oraz brak w wielu majątkach
ziemskich niezbędnych planów i wyciągów z rejestru hipotecznego, komisje parcela
cyjne, kierując się głodem ziemi, w wielu miejscach Polski, rozparcelowały także te
majątki ziemskie, które były wyłączone z parcelacji na zasadzie art. 2 pkt. E dekretu
o przeprowadzeniu reformy rolnej (AAN, sygn. 1895, s. 16).
Problem niesłusznie rozparcelowanych majątków miał uregulować dekret z 28 listo
pada 1945 r. o przejęciu niektórych nieruchomości ziemskich na cele reformy rolnej
i osadnictwa (Dz. U. RP 1945, nr 57, poz. 321). Zgodnie z art. 1 dopuszczał on, iż na
cele reformy rolnej oraz osadnictwa mogły być przejęte następujące nieruchomości
ziemskie niepodpadające pod działanie dekretu z 6 września 1944 r. o przeprowadze
niu reformy rolnej:
„1. Pozostałe po osobach przesiedlających się do Związku Socjalistycznych Republik
Rad:
2. które w związku z wojną lub okupacją zostały przeznaczone na specjalne cele zwią
zane ze zmianą użytkowania (poligony, lotniska, zalesienie, drogi itp.), jeżeli utrzy
manie tego rodzaju użytkowania nie leży w interesie Państwa;
3. wszelkie nieruchomości ziemskie, które w toku przeprowadzania reformy rolnej
zostały w terminie do dnia 1 sierpnia 1945 r. faktycznie rozparcelowane” (Dz. U. RP
1945, nr 57, poz. 321).
Właścicielom, którzy utracili nieruchomości ziemskie, w myśl wyżej wymienionych
punktów 1, 2 i 3, przysługiwało tytułem ekwiwalentu prawo otrzymania nieruchomo
ści ziemskiej o równej jakości i wartości.
W związku z tym rząd zalecał, aby już rozparcelowane majątki nie były zwracane
dawnym właścicielom. Tytułem rekompensaty (ekwiwalentu) proponował wystawie
nie poszkodowanym właścicielom majątków specjalnych zaświadczeń. Na ich podsta
wie mogliby oni otrzymać majątki o takim samym obszarze za Ziemiach Zachodnich.
W ten sposób przestałby istnieć problem gospodarczo-polityczny, a pokrzywdzeni
właściciele ziemscy otrzymaliby majątki poniemieckie (AAN, sygn. 1895, s. 16).
Przy wycenie majątków ziemskich przejętych na cele reformy rolnej oraz gospo
darstw rolnych wydzielanych tytułem ekwiwalentu na podstawie postanowień dekretu
z 28 listopada 1945 r. posiłkowano się przepisami instrukcji Ministra Rolnictwa i Reform
Rolnych z 12 grudnia 1946 (Dziennik Urzędowy Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych 1947, nr 1, poz. 7), uzupełnionymi instrukcją Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych
z 19 sierpnia 1948 (AN Kraków, sygn. 3038). Instrukcja z sierpnia 1948 r. określała
zasady postępowania w przypadku wydzielenia ekwiwalentu na Ziemiach Odzyskanych
w zamian za grunty przejęte na Ziemiach Dawnych. Przy zaliczeniu obiektów do okrę
gów ekonomicznych zamierzano kierować się następującymi zasadami:
„a) I okręg ekonomiczny na Ziemiach Dawnych odpowiada strefie podmiejskiej okręgu
I i II na Ziemiach Odzyskanych;
b) II okręg ekonomiczny na Ziemiach Dawnych odpowiada strefie dogodnych warun
ków ekonomicznych w I i II okręgu na Ziemiach Odzyskanych;
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c) III okręg ekonomiczny na Ziemiach Dawnych odpowiada strefie zróżnicowanych
warunków ekonomicznych w II okręgu ekonomicznym na Ziemiach Odzyskanych”
(AN Kraków, sygn. 3038).

Resztówki tytułem ekwiwalentu
Zdarzały się przypadki, że zgodnie z listopadowym dekretem z 1945 r. właścicielom
rozparcelowanych nieruchomości ziemskich, które zostały później uznane za niepod
padające pod działanie dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej, przyznawano tytu
łem ekwiwalentu niepodzielne części tych nieruchomości, tzw. resztówki (AN Kraków,
sygn. 3138, Rozporządzenie…, s. 3). Resztówki stanowiły część nieruchomości ziem
skiej, która nie została rozparcelowana. Najczęściej był to zespół pałacowo-parkowy
lub dworsko-parkowy. Warunkiem koniecznym do otrzymania resztówki było zrzek
nięcie się przez byłych właścicieli ziemskich swoich roszczeń, jakie im przysługiwały
na zasadzie art. 2, ust. 1 listopadowego dekretu. Z takim postępowaniem nie zgadzały
się organy rządowe. Według Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych taka praktyka
była sprzeczna z intencją i duchem listopadowego dekretu oraz niosła za sobą niepo
trzebne konflikty w terenie. Nadzieleni ziemią chłopi sprzeciwiali się obejmowaniu
resztówki przez byłego właściciela, który później często zgłaszał pretensje do nadzie
lonych. W celu zapobiegnięcia powstawaniu konfliktowych sytuacji Ministerstwo
Rolnictwa i Reform Rolnych zakazało urzędom wojewódzkim występowania do mini
sterstwa z wnioskami o przyznanie ekwiwalentu w formie resztówki z rozparcelowa
nej, a należącej uprzednio do danego właściciela nieruchomości ziemskiej (AN Kraków,
sygn. 3138, Rozporządzenie…, s. 3).
Ponadto ministerstwo zaleciło urzędom wojewódzkim sporządzenie sprawoz
dań zawierających dane na temat przyznania resztówek właścicielom rozparcelo
wanych majątków ziemskich, które zostały uznane za niepodpadające pod dzia
łanie dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej. Urząd Wojewódzki w Krakowie,
kierując się zarządzeniem Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych, 5 listopada
1947 r. wysłał w tej sprawie pismo do Referatów Rolnictwa i Reform Rolnych powia
tów województwa krakowskiego (AN Kraków, sygn. 3138, Pismo Urzędu…, s. 1,
Rozporządzenie…, s. 3).
Z odpowiedzi przesłanych przez powiatowe referaty wynikało, iż w powiecie bial
skim częściowo zostały rozparcelowane dwa majątki ziemskie, niepodpadające pod
działanie dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej: Schmeja Edmund, Kęty oraz
Then Stanisław, Bulowice (Mały Czaniec) (AN Kraków, sygn. 3138, Pismo Starostwa
Powiatowego Bialskiego…, s. 7–8). Spadkobiercy Edmunda Schmeji pozostali na
niepodzielnej resztówce, bez jakiejkolwiek decyzji urzędowej, a w przypadku spad
kobierców Schmeji Alojzego otrzymali oni w tymczasowe użytkowanie 7 ha gruntu
(AN Kraków, sygn. 3138, Pismo Starostwa Powiatowego Bialskiego…, s. 7–8, Kłusek,
2014).
Na terenie powiatu miechowskiego, tytułem ekwiwalentu byłym właścicielom
ziemskim zostały przyznane z rozparcelowanych majątków ziemskich dwie resz
tówki (AN Kraków, sygn. 3138, Pismo Starostwa Powiatowego Miechowskiego…,
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s. 19). W marcu 1946 r. zwrócono ok. 4 ha byłym właścicielom majątku Bukowska
Wola, a w Luborzycy ok. 7 ha gruntu wraz z młynem. W powiecie olkuskim została
wydana jedna resztówka. Spadkobiercy Jana Chrzanowskiego, byłego właściciela
majątku Szczodrkowice otrzymali w lipcu 1946 r. resztówkę o powierzchni ok. 5,5 ha
(AN Kraków, sygn. 3138, Pismo Starostwa Powiatowego Olkuskiego…, s. 27).
Natomiast w pozostałych starostwach województwa krakowskiego: bocheńskim,
chrzanowskim, dąbrowskim, myślenickim, nowosądeckim, nowotarskim, tarnow
skim, wadowickim nie odnotowano przypadków przyznania byłym właścicielom
ziemskim resztówek, jako ekwiwalentu za zrzeczenie się praw przysługującym im
w świetle przepisów art. 2, ust. 1 dekretu z 28 listopada 1945 (AN Kraków, sygn. 3138,
Pismo Starostwa Powiatowego Bocheńskiego…, s. 9, Pismo Starostwa Powiatowego
w Chrzanowskiego…, s. 13, Pismo Starostwa Powiatowego Dąbrowskiego…, s. 15,
Pismo Starostwa Powiatowego Myślenickiego…, s. 21, Pismo Starostwa Powiatowego
Nowosądeckiego…, s. 23, Pismo Starostwa Powiatowego Nowotarskiego…, s. 25, Pismo
Starostwa Powiatowego Tarnowskiego…, s. 29, Pismo Starostwa Poniatowskiego
Wadowickiego…, s. 31, Kłusek, 2014).
Doniesienia powiatowych referatów mijały się ze stanem rzeczywistym dla woje
wództwa krakowskiego na początku 1947 r. W świetle dokumentów znajdujących się
w Archiwum Akt Nowych, w zespole Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych w woje
wództwie krakowskim, w tym czasie istniał problem majątków ziemskich rozparcelo
wanych bez podstawy prawnej, w których nie dokonano przepisania prawa własno
ści na rzecz nabywców w województwie krakowskim – stan na luty 1947 r. Z danych
zamieszczonych w tabeli 1 wynika, iż w 11 powiatach bezprawnej parcelacji zostało
poddanych 41 majątków ziemskich. W wyniku akcji parcelacyjnej pomiędzy 1410
nabywców rozdzielono ponad 1400 ha ziemi.
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Dąbrowa

Brzesko

Bochnia

Biała

Powiat

56,20

67,08
48,68

34,44

22 właścicieli
działek
indywidualnych
Zbigniew i Janina
Wesołowscy
Władysław
i Zofia Stachoń
Ferderyka
Weissbard
Jakub Chill
Adolf Chill
Dawid Chill
Menasche Fisch
Izydor Fisch

Urzępia

Rdzawa

Roztoka

Świebodzia

Karsy

185

52,85

34,41

Ogólny
[ha]

Spadkobiercy
Edmunda Szmeji

Then Stanisław

Imię i nazwisko
właściciela

–

32,76

–

40,12

–

47,44

32,29

Użytków
rolnych
[ha]

Obszar [ha]

Kąty-Bulowice

Bulowice

Nazwa
nieruchomości

38,8

32,64

43,48

33,6

54,20

21,39

25,25

Rozparcelowano
[ha]

48

48

34

36

86

12

10

Liczba
nabywców

2,80

1,80

5,20

2,36

2,00

31,46

8,60

Obszar
resztówki
[ha]

Sprawa w toku podziału
rozpoczętego przed
1 września 1939 r.

–

Resztówka w posiadaniu
właściciela

Resztówkę stanowił las

Majątek opuszczony,
pożydowscy właściciele
mieli się zgłosić

Resztówka w posiadaniu
właściciela

Resztówka w posiadaniu
właściciela

Uwagi

Tabela 1. Zestawienie majątków ziemskich rozparcelowanych bez podstawy prawnej, w których nie dokonano przepisania prawa
własności na rzecz nabywców w województwie krakowskim – stan na luty 1947 r.
Table 1. The list of landed estates parcelled without lawful basis, in which there was no transformation proprietorship into purchasers
in Krakow Voivodeship. As of February 1947
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Kraków

Chrzanów

Powiat

Rzeszotary

Skotniki

Ochodze

Pleszów

25,06
23,99

92,26

Stanisław
Palczewski
Anna
Oświęcimska

46,81

Stanisław
Grodzicki
Danuta Grodzicka

43,53

Jadwiga
Strzemeska

45,65

45,75

Ignacy i Julia
Murzyn

Zofia Sydorowa

20,71

Zofia Padlewska

47,40

10,15

Józef Padlewski

Zofia
Rozmanyrowicz

23,81

Jadwiga
Malkiewicz

Chorowice

Gaj

39,60

Ogólny
[ha]

Antoni Jaskuła

Imię i nazwisko
właściciela

47,24

–

Użytków
rolnych
[ha]

Obszar [ha]

Dubowa

Nazwa
nieruchomości

Tabela 1. cd. / Table 1. cont.

39,60

23,99

25,06

40,84

43,53

30,65

35,90

38,30

12,39

10,15

19,61

17,11

Rozparcelowano
[ha]

32

22

33

49

81

56

50

19

13

20

20

Liczba
nabywców

2,10

–

–

5,97

–

15,00

11,50

7,45

8,32

-

4,20

22,39

Obszar
resztówki
[ha]

Pozostała część
nierozparcelowana,
oprócz resztówki,
stanowiła las

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Resztówka w posiadaniu
właściciela

Uwagi
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Miechów

Limanowa

Kraków

Powiat

32,60

246,00

Zbigniew
i Jadwiga
Brablecowie

Związek
Młodzieży
Przemysłowej
i Rękodzielniczej

Kościelniki

Zygmunt
Kowalewski
w 7/8 i Jerzy Kader
w 1/8
Jerzy Kader

Grębocin

Mniszów

15,58

47,63

60,00

Sewerynów

Ludmiła Lisicka

59,08

Spadkobiercy
Bukowska Wola Józefa
Taklińskiego

Łukowice

28,86

65,58

Jadwiga
Gumińska

Jan Roszowski

Rajsko

43,77

Ogólny
[ha]

48,60

48,51

160,70

40,20

Użytków
rolnych
[ha]

Obszar [ha]

Brzezie

Andrzej i Irena
Przybylscy

Imię i nazwisko
właściciela

Sułków

Nazwa
nieruchomości

12,48

37,63

47,50

55,00

34,70

32,60

15,94

35,50

39,77

Rozparcelowano
[ha]

9

20

25

26

20

69

23

26

33

Liczba
nabywców

3,10

10,00

12,50

4,08

8,00

–

12,92

3,75

4,00

Obszar
resztówki
[ha]

-

-

-

-

Pozostały obszar
nierozparcelowany
(118 ha) był
w posiadaniu drobnych
dzierżawców,
a pozostała część
w posiadaniu
właściciela

–

–

Pozostała część
nierozparcelowana,
oprócz resztówki,
stanowiła las

–

Uwagi
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Tarnów

Myślenice

Powiat

20,51
57,22

Piotr Zawadzki
Hinda Potok
Jadwiga Krasicka
Stanisław Feil
Jan i Maria
Gubernat
Zofia
Marszałkowicz

Czuszów

Gluzy

Winiary

Zręczyce

Świebodzin

Żyłobiec

52,85

35,18

23,27

42,83

98,00

Edward Bieroń

Morgi

74,36

32,35

32,35

Ogólny
[ha]

Kazimiera Bieroń

Józef Amoreax

Maria Kozłowska

Imię i nazwisko
właściciela

49,22

48,61

29,06

31,69

Użytków
rolnych
[ha]

Obszar [ha]

Pobiednik

Luborzyca

Nazwa
nieruchomości

Tabela 1. cd. / Table 1. cont.

42,25

53,32

14,00

26,71

21,27

17,00

14,50

21,60

32,35

12,48

Rozparcelowano
[ha]

35

40

14

28

21

22

8

8

48

Liczba
nabywców

10,60

3,90

6,51

5,47

2,00

25,83

–

–

–

7,10

Obszar
resztówki
[ha]

–

–

–

–

–

–

–

Pozostała
nierozparcelowana
część majątku
ziemskiego stanowiła
gospodarstwo rybne

Objęte jednym planem
parcelacyjnym,
pozostała część
nierozparcelowana
stanowiła
gospodarstwo rybne

Uwagi
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59,04

Maria Stepińska
Spadkobiercy Jana
Chrzanowskiego
Stefania Bogusz

Buchcice

Szczordkowice

Tomaszowice

Wielkie Drogi

Stryszów

55,44

Tadeusz Smolecki

Gromnik II

2419,81

49,56

68,13

Anna Bieniewska
Zofia Brandys

35,12

Władysław
Bieniewski

34,72

46,59

Marian
Czechowski
42,81

Ogólny
[ha]

–

37,82

47,40

39,42

48,93

42,08

Użytków
rolnych
[ha]

Obszar [ha]

Gromnik I

Imię i nazwisko
właściciela

1442,44

26,29

66,96

34,72

53,51

53,64

41,89

42,81

Rozparcelowano
[ha]

1410

25

55

34

59

47

47

Liczba
nabywców

Źródło: Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych, sygn. 1776.
Source: Archive of New Certificates in Warsaw. Ministry of Agriculture and Agrarian Reforms, 1776.

Razem

Olkusz

Powiat

Nazwa
nieruchomości

289

14,75

–

10,00

–

5,53

1,80

4,70

–

Obszar
resztówki
[ha]

Grunty
nierozparcelowane
stanowiły lasy, stawy
i wikliny

–

–

–

–

–

–

–

–

Uwagi
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Podsumowanie
W wyniku przeprowadzonych badań zostało ustalone, iż po II wojnie światowej podczas
realizacji dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej niektóre nieruchomości ziemskie
zostały nieprawnie rozparcelowane. Przypadki te często były wynikiem pośpiechu,
bałaganu, trudności w kontroli oraz braku w wielu majątkach ziemskich niezbędnych
planów i wyciągów z rejestru hipotecznego.
Czynniki rządowe, dostrzegając problem niesłusznie rozparcelowanych mająt
ków, wydały w listopadzie 1945 r. dekret o przejęciu niektórych nieruchomości
ziemskich na cele reformy rolnej i osadnictwa. W świetle jego postanowień na cele
reformy rolnej oraz osadnictwa mogły być przejęte również pewne rodzaje mająt
ków ziemskich, które nie podpadały pod działanie dekretu z 6 września 1944 r.
o przeprowadzeniu reformy rolnej. Tym samym została wstrzymana akcja zwraca
nia już rozparcelowanych majątków dawnym właścicielom. Planowano, aby tytułem
rekompensaty (ekwiwalentu) poszkodowani właściciele otrzymywali majątki o takim
samym obszarze za Ziemiach Zachodnich. W ten sposób przestałby istnieć problem
gospodarczo-polityczny, a pokrzywdzeni właściciele ziemscy otrzymaliby majątki
poniemieckie.
Zdarzały się również przypadki, że zgodnie z listopadowym dekretem z 1945 r.
właścicielom rozparcelowanych nieruchomości ziemskich, które zostały później
uznane za niepodpadające pod działanie dekretu o przeprowadzeniu reformy
rolnej, przyznawano tytułem ekwiwalentu niepodzielne części tych nieruchomo
ści, tzw. resztówki. Powodowało to opór ze strony nadzielonych ziemią chłopów.
Sprzeciwiali się oni obejmowaniu resztówki przez byłego właściciela, który później
często zgłaszał pretensje do nadzielonych. W celu zapobieżenia powstawaniu
konfliktowych sytuacji Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych zakazało urzędom
wojewódzkim występowania do ministerstwa z wnioskami o przyznanie ekwiwalentu
w formie resztówki z rozparcelowanej, a należącej uprzednio do danego właściciela
nieruchomości ziemskiej.
Z materiałów zgromadzonych przez Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych
wynika, że w województwie krakowskim istniał problem majątków ziemskich rozpar
celowanych bez podstawy prawnej. Jednak biorąc pod uwagę skalę przejęcia nieru
chomości ziemskich na cele związane z realizacją reformy rolnej, majątki ziemskie
nieprawnie przejęte stanowiły nikły odsetek.
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