DOI: http://dx.doi.org/10.15576/PDGR/2017.3.5

Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych • Nr 3 • 2017, 5–14
Problems of Small Agricultural Holdings

• No. 3 • 2017, 5–14

Rozwój rynku nieruchomości i jego wpływ na rolnictwo
terenów podmiejskich
Development of the real estate market and its impact
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Streszczenie. Dynamiczny rozwój procesów urbanizacyjnych obserwowany w ciągu
ostatnich kilkunastu lat, ma ogromny wpływ na strukturę demograficzną, zagospodarowanie przestrzenne oraz sposoby użytkowania gruntów gmin podmiejskich dużych
polskich miast. Zmiana preferencji konsumentów na rynku nieruchomości wskazuje
większe zainteresowanie zakupem mieszkania lub domu na terenach podmiejskich.
Takie zachowanie jest motywowane relatywnie niższymi cenami mieszkań i dziełek
budowlanych, poszukiwaniem ciszy i spokoju oraz chęcią ucieczki z zatłoczonego ścisłego centrum miasta. Rosnący popyt na mieszkania w cichych strefach podmiejskich
jest jednym z głównych czynników przemian w sposobie użytkowania ziemi w gminach
podmiejskich. Wzrost zapotrzebowania na tereny osiedlowe powoduje nie tylko rozwój
nowej infrastruktury towarzyszącej, lecz także zmniejszanie się areału użytków rolnych.
Ten stale rosnący trend powoduje, że znaczna część nowo powstałych inwestycji mieszkaniowych lokalizowanych jest w bezpośrednim sąsiedztwie miast. Celem niniejszego
opracowania jest analiza koniunktury polskiego rynku nieruchomości, jako czynnika
wpływającego na zmiany w obszarach podmiejskich. Do opisania zjawisk wykorzystano dane pochodzące z analiz Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące gospodarki
mieszkaniowej, sektora budownictwa mieszkaniowego i działalności przedsiębiorstw
pośrednictwa kredytowego.
Słowa kluczowe: suburbanizacja • rynek nieruchomości • tereny zurbanizowane
Abstract. The development of the real estate market has a huge impact on suburban areas. More and more people are choosing to buy an apartment away from the city center.
Consumer behavior in recent years has changed. They prefer apartments in quiet neighborhoods in the suburbs or villages. Building companies are building new neighborhoods
in suburban areas, influencing demographic and social structures. Suburbanization processes cause changes in agriculture in urbanized areas. They reduce the area of agriculAdres do korespondencji – Corresponding author: Robert Jadach, Uniwersytet Ekonomiczny we
Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław; e-mail:
robertjadach933@gmail.com
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tural crops. This article analyzes the impact of the real estate market on agriculture in
zurbanzated areas. The data used in this article come from the Central Statistical Office.
Keywords: suburbanization • real estate • urban areas

Wstęp
Rynek nieruchomości i jego funkcjonowanie to dość skomplikowane zjawiska (Bryx
i Matkowski, 2001) i aby je prawidłowo ocenić często potrzebne są analizy społeczne,
ekonomiczne oraz prawne. Można wiec założyć, że rynek nieruchomości to ogół
warunków, w których dokonywane są transfery nabycia praw do nieruchomości
(Gawron, 2011). W krajach socjalistycznych system gospodarki centralnie planowanej
spowodował, że obrót nieruchomościami był znacznie ograniczony i odbywał się na
marginesie gospodarki (Jakubowski, 2010). Sytuacja ta spowodowana była nieefektywnością systemu socjalistycznego, a przede wszystkim jego brakiem zdolności do
długookresowego przetrwania i niestabilnością. W krajach postkomunistycznych
okres transformacji ustrojowej przyniósł ze sobą uwolnienie procesu wymiany rynkowej w odniesieniu do dóbr mieszkaniowych. Proces ten trwa do dziś i był możliwy
dzięki pełnej akceptacji i poszanowaniu własności prywatnej, która jest warunkiem
silnej motywacji, ważnej w podejmowaniu racjonalnych działań gospodarczych.
Koniunktura rynku nieruchomości w danym kraju jest ściśle związana z kondycją gospodarczą oraz ma charakter ewolucyjny. Dobra kondycja gospodarcza Polski,
obserwowana przez ostatnich kilkanaście lat, generuje silny impuls popytowy na
zakup mieszkań i domów. Dodatkowym czynnikiem mającym decydujący wpływ na
rynek mieszkaniowy jest okres rekordowo niskich nominalnych stóp procentowych,
trwający w Polsce od blisko dwóch lat, który pobudza ożywienie inwestycyjne oraz
konsumpcję dóbr i usług, w tym mieszkaniowych. Wzrost popytu i podaży na rynku
pierwotnym jest silnie stymulowany w ostatnich latach przez rządowy program dofinansowania wkładu własnego Mieszkanie dla Młodych (ustawa o zmianie ustawy
o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi). Taka
pomoc państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi przewiduje
zróżnicowane limity środków w każdym roku na wypłatę bezzwrotnego wsparcia, które
poprawia zdolność kredytową i umożliwia zakup nieruchomości. Warto zaznaczyć, że
brak zdolności kredytowej konsumentów, zwłaszcza młodych, to nie jedyna bariera
w rozwoju rynku mieszkaniowego. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez
Gawrona (2011), specjalisty w zakresie gospodarki nieruchomościami Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu, do najważniejszych barier rozwoju budownictwa mieszkaniowego w Polsce należą:
•

zbyt wysokie ceny działek,

•

brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

•

długotrwałe procedury związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę,

•

długotrwały i wieloetapowy proces udzielania kredytów hipotecznych,

•

brak zdolności kredytowej konsumentów.
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Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, zasoby mieszkaniowe kraju
w 2015 r. liczyły 14,1 mln mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej
1 039,1 mln m2. Ponad połowa liczby mieszkań przypada na zasób osób fizycznych
poza wspólnotami mieszkaniowymi i wynosi 57,4% (ok. 8,1 mln mieszkań), zaś 19,3%
(2,7 mln) do zasobu wspólnot mieszkaniowych. Powierzchnia mieszkań należąca do
osób fizycznych wynosi ponad 880 mln m2, co daje 85% ogólnej powierzchni mieszkań
w Polsce. Na skład zasobów spółdzielni mieszkaniowych w naszym kraju przypada
niespełna 2,2 mln mieszkań o łącznej powierzchni 108,1 mln m2. Najmniejszy odsetek
przypada na zasoby Skarbu Państwa – 0,21% (ok. 30 tys. mieszkań) (GUS, 2016).
Na terenach miast zlokalizowanych było 9,5 mln mieszkań, zaś na terenach wiejskich znajdowało się ich 4,6 mln. Z ogólnej puli zasobów mieszkaniowych ponad 67%
lokali zlokalizowanych było w granicach administracyjnych miast. Analizując pięć
największych polskich miast (Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław i Poznań), w których
mieszka 16,6% ludności miejskiej, znajdowało się ponad 20% wszystkich zasobów
mieszkalnych (GUS, 2016). Największy rozwój budownictwa mieszkaniowego w ciągu
ostatnich kilkunastu lat przypada na województwa o dodatnim saldzie migracji.
W latach 2003–2013 wzrosły zasoby mieszkaniowe w województwie mazowieckim
i pomorskim, odpowiednio o 16,9% i 15,7%, zaś najmniejszy wzrost zasobów zaobserwowano w województwie śląskim (3,8%) i opolskim (4,9%) (Departament Analiz
Makroekonomicznych i Sektorowych, 2014). Duże aglomeracje polskich miast, ze
względu na niską stopę bezrobocia, lokalizację centrów kulturalnych, rozrywkowych
i ośrodków akademickich skłaniają młodych ludzi do zmiany miejsca zamieszkania,
generując tym samym popyt na wynajem nieruchomości, a w przypadku rodzin, często
ich zakup.
Celem opracowania było ukazanie dynamiki rozwoju rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce i jego wpływ na rolnictwo terenów podmiejskich. Ważnym
elementem niniejszej pracy jest wykorzystanie różnorodnych, wzajemnie uzupełniających się źródeł informacji, które są podstawą badań rynku nieruchomości. W celu
zbadania skali, jakie zachodzą w rolnictwie trenów podmiejskich, poddano analizie
m.in. saldo migracji w latach 2004–2013 oraz powierzchnię gruntów rolnych wyłączonych z produkcji rolniczej w latach 2003–2013 na przykładzie wybranych gmin
powiatu krakowskiego.

Materiały i metody
Funkcjonowanie rynku nieruchomości jest dość skomplikowanym zjawiskiem, zwłaszcza w próbie identyfikacji czynników wpływających na jego koniunkturę. Jest on
uzależniony od innych sektorów gospodarki, zwłaszcza z sektorem bankowym, który
stanowi źródło finansowania nowo powstałych inwestycji mieszkowych. Sam rynek,
oprócz powiązania z instytucjami finansowymi, wyraźnie wpływa na przemysł materiałów budowlanych, gdyż stanowi główne źródło zaopatrzenia. Kolejnym ważnym
aspektem jest ogólny stan polskiej gospodarki, działalność rządu w zakresie programów wspierających zakup pierwszego mieszania oraz polityka monetarna prowadzona przez Narodowy Bank Polski. Z tych powodów dane wykorzystane w niniej-
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szym opracowaniu pochodzą z różnych obszarów tematycznych Głównego Urzędu
Statystycznego. Do głównych obszarów stanowiących źródło danych empirycznych
w przeważającej większości należą: wyniki gospodarcze przedsiębiorstw finansowych
i budownictwo mieszkaniowe. Część danych pochodzi z analiz przeprowadzonych
przez Narodowy Bank Polski, dotyczących sytuacji rynku nieruchomości w poszczególnych latach

Wyniki i dyskusja
Podaż mieszkań to cały istniejący zasób i nowe budownictwo, skorygowane o ubytki
oraz przekształcenia obiektów. Za bieżącą podaż mieszkań uznaje się mieszkania
wystawione na sprzedaż i wynajem, pochodzące z rynku pierwotnego (nowego budownictwa mieszkaniowego), jak i wtórnego (już istniejącego).
W Polsce w 2015 r. do użytku oddano łącznie około 147,7 tys. mieszkań, czyli
około 4,3 tys. mieszkań więcej niż w 2014 r. (ryc. 1). Rosnąca podaż mieszkań na
rynku pierwotnym przyczynia się do nieznacznego ograniczenia obrotów na rynku
wtórnym. Jak wynika z analiz NBP, duży wzrost liczby nowo oddanych mieszkań jest
wynikiem szoku popytowego, który ma pozytywny wpływ na całą branżę deweloperską
(Narodowy Bank Polski, 2016). Jak widać na rycinie 1, podaż nieruchomości charakteryzuje się wyraźnymi wahaniami sezonowymi. Porównując poszczególne kwartały lat
2010–2016, można stwierdzić, że liczba mieszkań oddanych do użytku różni się. Sam
rynek nieruchomości nie cieszy się jednostajnym zainteresowaniem przez cały rok.
Zauważalne są okresy o znacznie wyższej podaży. Z obserwacji wynika, że przypada on
na III i IV kwartał.
Po okresie transformacji w Polsce struktura podaży budownictwa mieszkaniowego,
zaspokajając potrzeby mieszkaniowe, jest stabilna. W największych miastach wyraźnie
dominuje budownictwo deweloperskie. Warto dodać, że z przyczyn naturalnych cześć
nowo powstałych inwestycji deweloperskich lokalizowanych jest w gminach przylegających do dużych aglomeracji, co wiąże się z przekształceniem użytków rolnych
pod zabudowę. W Polsce sektor bankowy ma znaczący wpływ na rynek nieruchomości. W przeważającej części nowo powstałe inwestycje budowlane realizowane są za
pośrednictwem kredytów hipotecznych udzielnych przez banki komercyjne o charakterze uniwersalnym (Radlińska, 2013).
Analizując zamieszczony wykres (ryc. 2), można zauważyć rosnący popyt na kredyty
hipoteczne udzielne przez banki. Zauważalny trend zainteresowaniem kredytami
mieszkaniowymi jest odpowiedzią na rosnący popyt na zakup nowych mieszkań finansowanych z kredytów hipotecznych. Znaczny spadek udzielonych kredytów w 2009 r.
był odpowiedzią na ogólnoświatowy kryzys gospodarczy na rynku finansowym. Stale
rosnąca liczba udzielnych kredytów od 2012 r. wskazuje na rozwój sektora nieruchomości w Polsce, w związku z tym można przypuszczać, że ten pozytywny trend będzie
utrzymywał się w najbliższych latach. Dodatkowo chęć inwestowania w nieruchomości stymulowana jest niskimi stopami procentowymi, które zachęcają do inwestycji,
zwiększają konsumpcję kosztem oszczędności. Niski zysk z długoterminowych obligacji stymuluje poszukiwanie alternatywnych form lokowania kapitału.
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Ryc. 1. Liczba mieszkań ogółem oddanych do użytkowania w poszczególnych kwartałach lat
2010–2016
Fig. 1. Total number of flats completed for use in particular quarters of 2010–2016
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
Source: Author’s study based on the data from GUS.

Ryc. 2. Liczba udzielonych kredytów hipotecznych z udziałem podmiotów pośrednictwa
kredytowego ogółem w latach 2006–2015
Fig. 2. Number of mortgage loans granted by total credit intermediaries in 2006–2015
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
Source: Author’s study based on the data from GUS
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Ważnym wskaźnikiem opisującym kondycję rynku nieruchomości jest stale rosnąca
liczba mieszkań, na które wydano pozwolenie lub dokonano zgłoszenia z projektem
budowlanym.
W ostatnich latach znacznie wzrosła liczba mieszkań, na których budowę wydano
pozwolenie lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym. Stały trend rosnący
można zauważyć od 2013 r. (ryc. 3). W okresie dwunastu miesięcy 2016 r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym na budowę 211565 mieszkań,
co stanowi wzrost o 12,0% w stosunku do 2015 r. Według informacji podanych przez
Główny Urząd Statystyczny, wzrost ten zaobserwowano w trzynastu województwach.
Największy wzrost zanotowano w województwie opolskim (ok. 43,2%), świętokrzyskim
(ok. 43,0%) i łódzkim (ok. 33,2%). Spadek zanotowano w województwach: warmińsko-mazurskim (ok. 14,2%), podlaskim (ok. 11,5%) oraz kujawsko-pomorskim (ok. 6,5%)
(GUS, 2017).

Ryc. 3. Mieszkania, na których budowę wydano pozwolenie lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym (ogółem)
Fig. 3. The number of flats for which the consent has been given or the application has
been made with the construction project (in total)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS.
Source: Author’s study based on the data from GUS.

Wpływ rynku nieruchomości na przemiany w rolnictwie trenów
podmiejskich
Zmiany strukturalne głównych największych miast w Polsce są procesem dynamicznym (Gawron, 2011). Rozwój rynku nieruchomości w ostatnich kilkudziesięciu
latach miał duży wpływ na przemiany użytkowania ziemi. W gminach podmiejskich
największych miast Polski zachodzą daleko idące zmiany, zwłaszcza w sferze struktury
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demograficznej, zagospodarowania przestrzennego oraz sposobu użytkowania ziemi
(Musiał-Malago, 2016). Procesy tak gwałtowne wynikają z dużego oddziaływania aglomeracji miejskich, które wpływają na krajobraz, zmieniając go z typowo rolniczego
na podmiejski. Postęp suburbanizacji, która określana jest jako proces rozlewania się
miast, wynika z migracji ludności miejskiej do gmin podmiejskich. Ten wieloetapowy
proces ekspansji przestrzennej miast jest zauważalny w całej Europie.
Zmiana preferencji konsumentów obserwowana na polskim rynku nieruchomości
wyraźnie wskazuje na coraz większe zainteresowanie zakupem mieszkania w gminach
sąsiadujących z dużymi miastami wojewódzkimi. Wybór lokalizacji oddalonej od
ścisłego centrum jest motywowany relatywnie niższymi cenami mieszkań i działek
budowlanych, poszukiwaniem ciszy i spokoju, bliskiego kontaktu z naturą oraz nowo
powstałą infrastrukturą komunikacyjną. W okolicy nowych osiedli mieszkaniowych
w krótkim czasie powstaje zabudowa towarzysząca, liczne przedszkola, place zabaw,
przychodnie lekarskie, parkingi oraz sklepy spożywcze. Tego typu inwestycje są głównym czynnikiem powodującym zmianę sposobu użytkowania ziemi, która wcześniej
była wykorzystywana rolniczo. Taką tendencję ukazują analizy przeprowadzone na
obszarze ośmiu gmin wiejskich powiatu krakowskiego: Igołomia-Wawrzeńczyce,
Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Wielka Wieś, Zabierzów,
Zielonki (Musiał-Malago, 2016). Badane gminy charakteryzowały się stałym i relatywnie wysokim wzrostem liczby ludności. Największy przyrost ludności w latach
2004–2013, zaobserwowano w Gminie Zielonki – o 31% oraz Michałowice – o 30%.
Na kolejnych pozycjach znalazły się gminy: Mogilany – wzrost o 22% i Wielka Wieś,
gdzie zanotowano wzrost liczny ludności o 19%. Ważnym czynnikiem wpływającym na
potencjał ludnościowy jest różnica między napływem a odpływem ludności z danego
obszaru.
Tabela 1. Saldo migracji ludności w wybranych gminach wiejskich powiatu krakowskiego
w latach 2004–2013
Table 1. Migration balance of population in selected rural communes of the Cracow
county in the years 2004–2013
Gminy
District

Saldo migracji ludności na 1000 mieszkańców
Balance of population migration per 1000
inhabitants
2004

2013

Kocmyrzów-Luborzyca

10,4

12,8

Liszki

10,7

6,8

Michałowice

16,4

18,7

Mogilany

18,1

17,0

Wielka Wieś

16,1

18,7

Zabierzów

13,1

12,3

Zielonki

23,4

20,0

Źródło: Opracowanie na podstawie Musiał-Malago (2016, s. 168).
Source: Autor’s study based on Musiał-Malago (2016, p. 168).
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Zamieszczona tabela dotycząca salda migracji w gminach wiejskich powiatu krakowskiego w latach 2004–2013, wyraźnie wskazuje na duży ruch migracyjny w wymienionych obszarach. We wszystkich gminach zanotowano dodatnie saldo migracji, co jest
silnie związane z bardzo dużym napływem ludności z terenów miejskich i wzrostem
realizacji nowych inwestycji deweloperskich zaspokajających potrzeby mieszkaniowe
aglomeracji krakowskiej.
Dużemu napływowi ludności z terenów miejskich Krakowa na obszary podmiejskie
towarzyszy intensywny rozwój budownictwa mieszkaniowego. Nowo powstałe mieszkania, infrastruktura drogowa wiążą się ze wzrostem popytu na ziemię i przekwalifikowaniem gruntów rolniczych pod inwestycje mieszkaniowe (Musiał-Malago, 2015).
Wśród analizowanych gmin można wymienić dwie Zielonki i Zabierzów, w których
powierzchnia przekwalifikowanych gruntów rolnych w latach 2003–2013 wyniosła
powyżej 100 ha, odpowiednio 121,15 i 115,28 ha (Musiał-Malago, 2015). Warto zaznaczyć, że znaczna część powierzchni terenów w tych gminach uległa przekwalifikowaniu z produkcji rolnej pod zabudowę mieszkaniową 105,9 ha w gminie Zielonki oraz
86,9 ha w gminie Zabierzów. Do jednostek terytorialnych, w których powierzchnia
przekwalifikowanych gruntów rolnych wahała się od 50 do 100 ha, należały gminy
Kocmyrzów-Luborzyca, Michałowice, Mogilany oraz Wielka Wieś. Najmniej gruntów
przekształcono w gminie Liszki 40 ha (tab. 2) (Musiał-Malago, 2015).
Tabela 2. Powierzchnia gruntów rolnych wyłączonych z produkcji rolnej w wybranych
gminach strefy podmiejskiej Krakowa w latach 2003–2013 (w ha)
Table 2. The area of agricultural land excluded from agricultural production in selected
communes of the suburban area of Krakow in the years 2003–2013 (ha)
Powierzchnia gruntów rolnych wyłączonych z produkcji rolniczej (ha)
Area of agricultural land excluded from agricultural production (ha)
Gminy
District

Ogółem
Total

W tym pod tereny osiedlowe
Including residential areas

Kocmyrzów-Luborzyca

64,8

62,0

Liszki

40,0

30,0

Michałowice

73,3

67,2

Mogilany

66,2

57,4

Wielka Wieś

80,8

54,9

Zabierzów

115,3

86,9

Zielonki

121,2

105,9

Ogółem

561,6

464,3

Źródło: Opracowanie na podstawie Musiał-Malago (2015, s. 442).
Source: Autor’s study based on Musiał-Malago (2016, p. 442).

Analizując powyższą tabelę, można zauważyć spadek stanu pogłowia zwierząt
gospodarskich (bydła, trzody chlewnej, owiec, kóz, koni, drobiu kurzego) między
Powszechnym Spisem Rolnym przeprowadzonym w 2002 i 2010 r. (tab. 3) (Urząd Statys
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tyczny w Krakowie, 2012). Spadek liczebności pogłowia w analizowanym regionie jest
konsekwencją zmniejszania się powierzchni gruntów rolnych, które zostają w znaczniej mierze przekształcone pod nowe inwestycje mieszkaniowe.
Tabela 3. Pogłowie zwierząt gospodarskich w powiecie krakowskim w latach 2002 i 2010
(w sztukach)
Table 3. Population of farm animals in the district of Cracow in 2002 and 2010 (pc.)
Bydło
Cattle
2002

Trzoda chlewna
Pigs

Owce
Sheeps

Kozy
Goats

Konie
Horses

2010

2002

2010

2002 2010 2002 2010 2002 2010

16452 9154

76675

42216

680

511

Drób kurzy
Chicken poultry
2002

2010

2327 1379 2099 1444 1583088 924523

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Statystycznego w Krakowie.
Source: Author’s study based on the data from the Statistical Office in Cracow.

Na obszarze powiatu krakowskiego dominuje rolnictwo. Użytki rolne stanowią około
75% ogólnej powierzchni, a tereny zurbanizowane 9%. Stosunkowo dużą powierzchnię
zajmują tereny mieszkaniowe, które są wynikiem rozproszenia zabudowy podmiejskiej
i postępującej suburbanizacji (Miasto Kraków i Powiat Krakowski, 2005). Rozwój osiedli
mieszkaniowych spowodował kurczenie się obszarów rolniczych w granicach Krakowa.
Tereny niegdyś typowo rolnicze ustąpiły miejsce inwestycjom deweloperskim, pełniąc
funkcję sypialni miasta. W przyszłości należy spodziewać się podobnego, dużego
zainteresowania zakupem mieszkań w gminach sąsiadujących z dużymi miastami.
Popyt na nieruchomości położne w gminach podmiejskich w dalszym ciągu będzie
odpowiadać za kurczenie się areału upraw i spadek pogłowia zwierząt gospodarskich.
Postęp suburbanizacji niesie ze sobą zmiany zagospodarowania przestrzennego oraz
przekształcenie obszarów rolniczych.

Podsumowanie
Przeprowadzone analizy mają charakter ogólny, lecz wskazują na dobrą kondycję
polskiego rynku nieruchomości mieszkaniowych. W celu bardzo precyzyjnego określenia procesów zachodzących w tym dynamicznym rynku niezbędne są bardziej szczegółowe badania. Postępująca od kilkudziesięciu lat suburbanizacja i związana z nią
migracja ludności miejskiej na przedmieścia są jednymi z determinant zmniejszania
się obszarów rolniczych w strefie podmiejskiej. Stale rosnący popyt na tereny pod
zabudowę nasila proces przekwalifikowania gruntów pod nowe inwestycje mieszkaniowe. Zmniejszanie się areału ziem rolniczych jest też efektem infrastruktury towarzyszącej. W okolicy nowych osiedli mieszkaniowych powstają liczne przedszkola,
centa handlowo-usługowe, przychodnie lekarskie oraz sieć dróg. Zmiany zauważalne
na terenie naszego kraju moją również charakter strukturalny, widać to zwłaszcza
w zagospodarowaniu przestrzennym oraz zmianie krajobrazu gmin podmiejskich
sąsiadujących z miastami. W przyszłości należy się spodziewać wzrostu liczby miesz-
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kań oddanych do użytku, gdyż potrzeby mieszkaniowe Polaków są w dalszym ciągu
niezaspokojone, a to stanowi ogromne wyzwanie dla rolnictwa na terenach zurbanizowanych.
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Uwarunkowania polityki polskiego rządu odnośnie
rynku ziemi rolniczej w kontekście zakończenia okresu
przejściowego nabywania nieruchomości rolnych przez
cudzoziemców
The determinants of Polish government policy in terms
of agricultural land market in the context of the end of
transitional period of agricultural real estate acquisition
by foreigners
Renata Marks-Bielska, Roman Kisiel, Wiesława Lizińska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Ekonomicznych,
Katedra Polityki Gospodarczej i Regionalnej
Streszczenie. W niniejszym artykule podjęto próbę opisu wybranych elementów dotyczących sytuacji na rynku ziemi rolniczej i założeń prowadzonej polityki w tym zakresie w Polsce. Szczególną uwagę zwrócono na zmiany legislacyjne związane z zakończeniem okresu przejściowego nabywania nieruchomości rolnych przez cudzoziemców. Wykorzystano dane statystyczne pochodzące ze Sprawozdań Ministra Spraw
Wewnętrznych z realizacji Ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości
przez cudzoziemców (z późniejszymi zmianami), dane GUS i wyniki własnych badań empirycznych, przeprowadzonych wśród rolników w województwie warmińsko-mazurskim.
Ziemia rolnicza w Polsce traktowana jest nie tylko jako dobro ekonomiczne, lecz także
ma szczególną wartość kulturową, symboliczną i sentymentalną. Atrybuty ziemi (m.in.
nieprzemieszczalność i niepowiększalność) powodują, że ten zasób wymaga szczególnej
troski, co wiąże się z ważną, interwencyjną rolą państwa w tym zakresie.
Słowa kluczowe: nieruchomość rolna • rynek ziemi rolniczej • polityka państwa • województwo warmińsko-mazurskie
Abstract. The paper attempts to describe selected elements of the situation on the
market of agricultural land and the assumptions of the policy conducted in this field in
Poland.Particular attention was paid to the legislative changes associated with the end of
the transitional period of agricultural real estate acquisition by foreigners. We used staAdres do korespondencji – Corresponding Author: Dr hab. Renata Marks-Bielska, Uniwersytet
Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Polityki Gospodarczej
i Regionalnej, ul. Oczapowskiego 4, 10-719 Olsztyn; e-mail: renatam@uwm.edu.pl
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tistical data derived from Minister of Interior reports on the implementation of the Act
of 24th March, 1920 on the agricultural real estate acquisition by foreigners (with later
amendments), CSO’s data and the results of own empirical research conducted among
farmers in Warmińsko-Mazurskie Voivodship.
The agricultural land in Poland is regarded not only as an economic asset but also has
a particular cultural, symbolic and sentimental value. Attributes of the land (including no
displacement and no magnification) cause that this resource requires a particular attention, which is related to important intervening role of the state in this regard.
Keywords: agricultural real estate • agricultural land market • state policy • WarmińskoMazurskie Voivodship

Wstęp
Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej, w tym także nabywania nieruchomości, to jedna z podstawowych zasad funkcjonowania Wspólnoty Europejskiej. Każde
państwo członkowskie posiada autonomię odnośnie szczegółowych regulacji prawnych w tym zakresie, które jednak nie mogą utrudniać prowadzenia działalności lub
też różnicować dostępu do powszechnych ułatwień (Marks-Bielska i Zielińska, 2015,
s. 2–5;Lizińska, 2016, s. 32).
Stopień i forma regulacji są więc zróżnicowane. Najbardziej liberalne przepisy
obowiązują w: Wielkiej Brytanii, Holandii, Belgii, Portugalii, Niemczech, Luksemburgu.
Obrót ziemią jest ograniczony m.in. w: Austrii, Danii, Hiszpanii, Irlandii, Finlandii,
Szwecji, Francji, Włoszech, Grecji (Informator o nabywaniu...,1999). Najbardziej
restrykcyjne przepisy w większości państw odnoszą się do nieruchomości o charakterze turystycznym, rekreacyjnym lub przygranicznym. Ograniczenia związane z ziemią
rolniczą pozostały w nielicznych państwach, np. w Szwecji, gdzie jej zakup wymaga
zezwolenia (wydawanego na podstawie stosownego wykształcenia i/lub doświadczenia), ale przepis ten dotyczy tylko terenów słabo zaludnionych (Ciaian i in., 2012, s. 5).
Burzliwe negocjacje dotyczyły warunków nabywania ziemi w przypadku nowych
państw członkowskich (ang. New Member States – NMS). W 2004 i 2007 r. doszło do
rozszerzenia UE o odpowiednio 10 i 2 kraje Europy Środkowej i Wschodniej, a w 2013 r.
do tego ugrupowania gospodarczego dołączyła Chorwacja. Do 1989 r. sektor rolnictwa w tych krajach był regulowany przez konkretne rządy i zdominowany przez duże
państwowe gospodarstwa rolne lub kołchozy, gdzie ziemia oficjalnie była własnością
prywatną, ale ich właściciele nie mieli praw decyzyjnych odnoście sposobu użytkowania. Wyjątkiem była Polska oraz kraje byłej Jugosławii, w których kolektywizacja miała
miejsce w niewielkim stopniu i znaczna część gruntów rolnych była użytkowana przez
rolników indywidualnych (Ciaian i in., 2012, s. 5).
Po 1989 r. zaczęto wprowadzać w krajach Europy Środkowej i Wschodniej liczne
reformy. Realizacja procesów restrukturyzacji gospodarstw rolnych i reformy rolnej
były trudne, a w niektórych krajach, np. w Polsce, nadal nie są w pełni zakończone. Ta
złożona przeszłość zbiorowego użytkowania gruntów ma znaczący wpływ na obecne
funkcjonowanie rynku ziemi rolnej w tym regionie Europy(Ciaian i in., 2012, s. 1).
Wpłynęło to na decyzje o ustanowieniu w obrocie ziemią tzw. okresów przejściowych

PDGR – PSAH

Uwarunkowania polityki polskiego rządu odnośnie rynku ziemi rolniczej...

17

w 7 z tych państw: 7 lat w Republice Czeskiej, Estonii, na Węgrzech, Łotwie, Litwie
i Słowacji oraz 12 lat w Polsce(Swinnen i Vranken, 2009 s. 4). Zakończenie okresów przejściowych powinno co do zasady oznaczać liberalizację przepisów, a tym
samym obrotu ziemią. Jak się jednak okazuje, rynek ziemi rolniczej w niektórych
państwach nadal jest postrzegany jako wyjątkowo wrażliwy i na Węgrzech, Słowacji,
Litwie i w Bułgarii rządy podjęły decyzję o jego dalszej ochronie wobec cudzoziemców. Przykładowo na Węgrzech zgodnie z nowymi przepisami obywatele węgierscy
i państw UE oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) mogą nabywać prawa
własności do gruntów rolnych w ograniczonym zakresie – do 1 ha gruntów rolnych.
Obywatele państw trzecich są objęci zakazem nabywania gruntów. Rozszerzone
prawa (posiadanie do 1200 ha, w tym do 300 ha na własność, reszta np. w formie
dzierżawy) mają rolnicy, czyli osoby o stosownych kwalifikacjach lub prowadzące
działalność rolniczą na Węgrzech od co najmniej 3 lat (Polauf i Tiba, 2015, s. 2).
W marcu 2015 r. Komisja Europejska (KE) wszczęła jednak postępowanie w sprawie
naruszenia przez Węgry oraz Słowację, Litwę i Bułgarię przepisów ograniczających nabywanie na ich terenie ziemi rolnej. Zarzuca się im, że nowowprowadzone
przepisy ograniczają podstawowe swobody prowadzenia działalności gospodarczej
i przepływu kapitału. Za dyskryminujące w tych państwach KE uznała m.in.: wymóg
przebywania obcokrajowca w danym kraju, ograniczenia dotyczące osób niezamieszkujących lub nieprowadzących działalności gospodarczej na danym terenie, wymóg
wiedzy zawodowej w zakresie prowadzenia produkcji rolniczej, czy brak przejrzystych przepisów prawnych dotyczących zagadnień związanych z uzyskaniem zgody
na przeprowadzenie transakcji kupna-sprzedaży ziemi rolnej przez osoby niezamieszkujące w danym kraju1.
Spośród najczęściej pojawiających się motywów stosowania różnych instrumentów
reglamentacji nabywania przez cudzoziemców nieruchomości w danym kraju wymienia się (Karaszewski, Jaworek, Siemińska, 2017, s. 53):
– względy bezpieczeństwa narodowego (przede wszystkim konieczność ochrony obszarów przygranicznych i strategicznych dla danego kraju);
– ograniczenie i/lub chęć kontroli skali oraz zakresu napływu inwestycji i rozwoju
kapitału zagranicznego;
– ograniczenia i/lub chęć kontroli zachowań spekulacyjnych podmiotów z udziałem
kapitału zagranicznego na rynku nieruchomości, zwłaszcza gruntowych (w tym
rolnych);
– względy dotyczące ochrony dziedzictwa narodowego;
– potrzebę ochrony specyfiki odrębności kulturowej i środowiskowej (przestrzenno-krajobrazowej) cennych obszarów kraju;
– potrzebę informacji na temat skali i struktury inwestycji, które są realizowane
przez podmioty z udziałem kapitału zagranicznego (w celach ewidencyjnych);
– konieczność kontroli procesów imigracyjnych i innych z nimi powiązanych.
1

hungarytoday.hu/cikk/european-commission-launches-infringement-procedures-hungaryland-act-11949.
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Jak słusznie wskazała Mikołajczyk (2016, s. 2), zarówno stosunki własnościowe,
jak i stany posiadania ziemi, odgrywają ważną rolę w kształtowaniu struktury obszarowej gospodarstw rolnych i, co się z tym wiąże, struktury agrarnej, stanowiącej jeden
z elementów wyznaczających charakter ustroju społeczno-gospodarczego państwa,
w tym jego ustroju rolnego. Zagadnienie obrotu gruntami rolnymi stanowi część złożonej
interdyscyplinarnej problematyki. Ustawodawca ma do spełnienia zatem ważne zadanie,
bowiem zobligowany jest do znalezienia optymalnego rozwiązania, które łączyłoby dwie
ważne kwestie, po pierwsze pozwoliłoby swobodnie funkcjonować prawom ekonomicznym, po drugie kierowałoby zachodzące w sferze indywidualnej własności ziemi procesy
w takim kierunku, aby nie przynosiły szkody szeroko pojętemu interesowi społecznemu.
Poglądy doktryny prawa, ekspertów do spraw gospodarczych, a także polityków
różnych opcji w analizowanych kwestiach są odmienne. Formułowane opinie bywaja
często skrajne – od propozycji rozwiązań całkowicie liberalnych, zgodnie z którymi
zasady wolnorynkowe stanowią jedyny i wystarczający czynnik kształtujący obrót
nieruchomościami rolnymi traktowanymi tak, jak wszystkie pozostałe nieruchomości,
po bardzo konserwatywne, w myśl których grunty rolne traktowane są jako szczególna
wartość rodzinna, społeczna, gospodarcza i środowiskowa i jako taka wymaga rygorystycznej, odrębnej regulacji prawnej (Mikołajczyk, 2016, s. 2).
Polskie regulacje prawne dotyczące nabywania nieruchomości rolnych (również
przez cudzoziemców) należą do jednych z najbardziej rygorystycznych na świecie,
a zatem utrudniających potencjalnym inwestorom swobodne nabywanie nieruchomości położonych na terytorium Polski (Karaszewski, Jaworek, Siemińska,2017, s. 49).
Takie podejście do problematyki związanej z obrotem nieruchomościami rolnymi
w Polsce wynika nie tylko z uwarunkowań ekonomicznych, społecznych i ekologicznych, lecz także szczególnego znaczenia tego zasobu dla Polaków, szczególnie tych,
którzy dziedziczą ziemię rolniczą z pokolenia na pokolenie, jako wartości kulturowej
i symbolicznej (Marks-Bielska, 2010, s. 24–60).
Podstawowym celem regulacji prawnych dotyczących obrotu ziemią rolniczą
w Polsce, które wprowadzono w momencie zakończenia okresu przejściowego nabywania nieruchomości rolnych przez cudzoziemców, jest ochrona tego zasobu ziemi
przed jej spekulacyjnym wykupywaniem zarówno przez Polaków, jak i cudzoziemców,
którzy nie gwarantują zgodnego z interesem społecznym wykorzystania nabytej ziemi
na cele rolnicze. Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności
Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie innych ustaw ma urzeczywistniać zasady wyrażone w art. 23 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z którymi podstawą
ustroju rolnego państwa jest gospodarstwo rodzinne. Fundamentem wprowadzonych
uregulowań są zmiany zaproponowane do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
oraz ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Materiał i metody
Niniejszy artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. Dokonano przeglądu wybranych pozycji literatury przedmiotu i odpowiednich aktów prawnych (m.in. ustawa
o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,
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ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego, ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami
rolnymi skarbu Państwa). Wykorzystano dane pochodzące ze Sprawozdań Ministra
Spraw Wewnętrznych z realizacji ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców za lata 2001–2016. W części empirycznej wykorzystano
metodę sondażu diagnostycznego, technikę ankiety i narzędzie badawcze w postaci
kwestionariuszy, przygotowanych przez pracowników Katedry Polityki Gospodarczej
i Regionalnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Celem pierwszego, przeprowadzonego w 2015 r. badania w postaci wywiadów
ankietowych wśród rolników województwa warmińsko-mazurskiego było poznanie ich
opinii na temat skutków zakończenia okresu przejściowego dla rynku ziemi rolniczej
wynikających z zakończenia okresu przejściowego w Polsce w nabywaniu nieruchomości rolnych przez cudzoziemców z dniem 1 maja 2016 r. Zwrócono szczególną uwagę
na ocenę skuteczności proponowanych uregulowań, a także zidentyfikowanie korzyści
i zagrożeń wynikających ze zmiany regulacji wraz z końcem okresu przejściowego.
Termin realizacji badań wynikał, z jednej strony, ze zbliżającego się wówczas końca
wyżej wymienionego okresu, a także z zaproponowanych nowych regulacji dotyczących rynku ziemi rolniczej w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego uchwalonej
przez Sejm 5 sierpnia 2015 r.2
Wyrazem prac legislacyjnych stała się obowiązująca ustawa z dnia 11 kwietnia
2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Oczekiwano, że ustawa przyspieszy przemiany
agrarne i ograniczy nabywanie nieruchomości rolnych przez osoby nieuprawnione,
nabywające je w innych celach niż prowadzenie produkcji rolnej. Jednak dostrzeżono,
że przewidziane w niej instrumenty w postaci prawa pierwokupu oraz prawa nabycia przez Agencję Nieruchomości Rolnych nie są w stanie w pełni realizować celów
kształtowania ustroju rolnego państwa. Tego rodzaju stan rzeczy powoduje negatywne
skutki gospodarcze, wyrażające się niedostateczną poprawą struktury obszarowej
gospodarstw rolnych i związanym z tym brakiem optymalnego wykorzystania gruntów rolnych. Zauważono przy tym, że ogólna powierzchnia użytków rolnych w Polsce
w 2005 r. wyniosła 19 148 tys. ha, w 2010 r. 18 931 tys. ha, zaś w 2013 r. 18 770 tys. ha.
Z powyższych danych statystycznych wynika, że powierzchnia użytków rolnych systematycznie się zmniejsza. Zjawisku temu sprzyja rozdrobnienie gospodarstw rolnych
wynikające z nieracjonalnych podziałów tych gospodarstw, co w dalszej perspektywie
może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa żywnościowego kraju, a także dla interesu ekonomicznego całej polskiej gospodarki, w której produkcja rolnicza odgrywa
istotną rolę (Hejbudzki, 2015, s. 2–3).
2

Ustawa nie weszła w życie. Ustawa miała obowiązywać od 1 stycznia 2016 r. Moment jej wejścia
w życie przesunięto do dnia 1 maja 2016 r., ostatecznie jednak tego dnia weszła w życie jej
nowelizacja. Zdaniem wielu prawników w ustawie tej zastosowano konstrukcje prawne
o niskim poziomie legislacyjnym. Stąd też, jak podkreśliła Mikołajczyk (2016, s. 2), nie traci
na aktualności pogląd profesora Prutisa, który uznał, że wykorzystanie regulacji prawnej jako
instrumentu kształtowania ustroju rolnego wymaga starannego doboru środków prawnych,
adekwatnych do zakładanych celów. Nie może być to regulacja przypadkowa, bowiem, jak
napisano w uzasadnieniu do ustawy, „konieczne jest wprowadzenie odpowiednich przepisów
prawnych, które pozwoliłyby na właściwą dystrybucję nieruchomości rolnych jako niepomnażalnego dobra publicznego”.
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Badania przeprowadzono wśród rolników, którym sprzedano lub(i) wydzierżawiono nieruchomości rolne z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (ZWRSP) na
terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Kwestionariusz ankiety skierowano do
500 rolników. Uzyskano 86 poprawnie wypełnionych ankiet, co stanowiło 20,6% zwrot,
gdyż część kwestionariuszy (83) powróciło z adnotacją, że adresat jest nieznany lub
zmienił miejsce zamieszkania.
Drugie badanie, którego celem było poznanie opinii rolników na temat wprowadzonych ustawowo zmian odnośnie obrotu ziemią rolniczą w Polsce, przeprowadzono
również na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w powiecie elbląskim,
wśród 143 właścicieli gospodarstw rolnych, w okresie wrzesień–listopad 2016 r.

Wyniki i dyskusja
W 2015 r. oprócz innych czynników przede wszystkim ekonomicznych na sytuację na
rynku ziemi rolniczej w Polsce, w zdecydowanie większym stopniu niż w latach wcześniejszych, oddziaływały uwarunkowania prawne. Biorąc pod uwagę to, że w 2016 r.
upływał termin, w którym przepisy dotyczące obrotu gruntami rolnymi w Polsce miały
być jednakowe dla wszystkich obywateli należących do Unii Europejskiej, w 2015 r.
podjęto prace legislacyjne nad zmianą ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Z założenia miała ona rozszerzyć kompetencje kontrolne Agencji Nieruchomości Rolnych nad
całym obrotem ziemią rolniczą, a przede wszystkim ściśle określić wymagania stawiane
nabywcom takich gruntów. Chociaż nowe zasady miały wejść w życie w 2016 r., zapowiedzi wskazujące na dalsze sformalizowanie procesu zakupu nieruchomości rolnych,
a także coraz bardziej restrykcyjne kryteria w odniesieniu do potencjalnych kontrahentów, przyspieszały decyzje o zakupie ziemi przez osoby, które miały w planach taką
inwestycję. Dodatkowym czynnikiem, wzmacniającym pogląd o zwiększeniu trudności przy transakcjach kupna–sprzedaży nieruchomości gruntowych było przekonanie
o nieuchronnym wzroście cen nieruchomości, w sytuacji powszechnego udostępnienia
ich zakupu obywatelom z innych państw Unii Europejskiej (Rynek ziemi…, 2016, s. 15).
Uwzględniając aktualną, w okresie prowadzenia pierwszego badania (2015 r.)
(Lizińska, Marks-Bielska, Babuchowska, 2017, s.182–183), sytuację na rynku ziemi rolniczej oraz perspektywę wprowadzenia nowych regulacji prawnych, ankietowani rolnicy
z województwa warmińsko-mazurskiego zostali poproszeni o wskazanie, ich zdaniem,
najważniejszych korzyści i zagrożeń wynikających z zakończenia okresu przejściowego
w Polsce z ograniczeniami w nabywaniu gruntów rolnych przez cudzoziemców z dniem
1 maja 2016 r. Wśród 86 rolników, którzy wzięli udział w badaniach, 18 zidentyfikowało jako korzyść możliwość sprzedaży gruntów cudzoziemcom po wyższej cenie niż
Polakom, natomiast 10 wskazało na możliwość kooperacji z obcokrajowcem. Część
z nich (8) dostrzegała również szansę na rozwój w postaci napływu kapitału zagranicznego umożliwiającego wzrost inwestycji, a w konsekwencji powstanie nowych miejsc
pracy oraz możliwość poznania nowych sposobów uprawy roślin/chowu zwierząt,
stosowanych w kraju pochodzenia obcokrajowca (6 badanych rolników).
Jednak wielu badanych rolników obawiało się końca okresu przejściowego.
Najczęściej (72 rolników) niepokojono się, że obcokrajowiec będzie w lepszej pozy-
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cji konkurencyjnej (większy kapitał finansowy), jeśli chodzi o nabycie polskiej ziemi.
Obawy wynikały również z przewidywanego wzrostu cen (62 badanych). Ankietowani
rolnicy (61 badanych) obawiali się ponadto, że regulacje prawne, które miały wejść
w życie, nie będą gwarantować ochrony prawnej nabywania ziemi. Najmniej spośród
badanych rolników (20) jako zagrożenie związane z zakończeniem okresu przejściowego w Polsce w nabywaniu gruntów rolnych przez cudzoziemców wskazało ewentualne większe zainteresowanie zakupem ziemi zarówno ze strony Polaków, jak i obcokrajowców.
W związku ze zmianami w polskim ustawodawstwie dotyczącym obrotu ziemią
rolniczą wstrzymano sprzedaż gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
Podmioty, inne niż rolnicy indywidualni, mogą kupić grunt rolny o powierzchni nie
przekraczającej 0,3 ha. W drugim badaniu producentów rolnych z powiatu elbląskiego
zapytano, czy zgadzają się na to, aby te podmioty taką możliwość posiadały? Najwięcej
rolników (30,77%) opowiedziało się za tym, iż zdecydowanie nie powinno tak być.
Odpowiedzi „raczej nie” udzieliło 25,87% badanych. Zdecydowaną przychylność zadeklarowało 9,09% rolników, „raczej tak” odpowiedziało 13,99% badanych, a 20,28%
badanych właścicieli gospodarstw rolnych było niezdecydowanych.
Ze względu na nadanie kościołom oraz związkom wyznaniowym takich samych
uprawnień jak rolnikom indywidualnym nabywającym ziemię, zapytano, czy właściciele gospodarstw rolnych popierają takie rozwiązanie. Wyniki badań wykazały, że
ponad połowa (51,05%) ankietowanych zdecydowanie nie popierała takiego stanu,
20,28% – raczej nie zgadzało się z taką decyzją. Zdecydowanie za takimi samymi
uprawnieniami w nabywaniu ziemi rolniczej zarówno dla kościołów i związków wyznaniowych, jak i rolników indywidualnych było 5,59% ankietowanych. Raczej zgodnych
było 9,09% rolników. Niezdecydowanych w tej kwestii było 20 właścicieli gospodarstw
(3,99% badanych). Uzyskane wyniki badań mogą świadczyć o braku zgody rolników na
sprzedaż ziemi rolniczej podmiotom, które nie mają związku z prowadzeniem działalności rolniczej.
Badanych zapytano również o znajomość przepisów zawartych w ustawie o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz
o zmianie niektórych ustaw (w kwestii dotyczącej obrotu ziemią). Aż 60,14% ankietowanych zadeklarowało, że nie zna nowych przepisów, a 39,86% wskazało, że znane są
im te regulacje prawne.
Zdaniem 31,28% badanych największym utrudnieniem w obrocie ziemią rolniczą może być, w świetle ustawy dotyczącej wstrzymania sprzedaży gruntów rolnych
z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmian w innych ustawach, spełnienie licznych warunków w celu nabycia ziemi rolniczej (m.in.: konieczność posiadania
wykształcenia rolniczego, zamieszkiwanie na terenie gminy przez okres 5 lat od dnia
nabycia nieruchomości w danej gminie).
Kolejnym aspektem, który może sprawiać trudności w obrocie ziemią według
25,51% ankietowanych jest zakaz zbycia bądź przekazania nieruchomości rolnej
podmiotowi innemu niż rolnik indywidualny bez zgody sądowej przez okres 10 lat od
dnia jej nabycia. Również duże znaczenie może mieć przepis wskazujący, iż nabywcami nieruchomości rolnych mogą być tylko rolnicy indywidualni (19,75% badanych)
oraz prawo pierwokupu przysługuje dzierżawcy będącemu rolnikiem indywidualnym
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(16,05%). Wśród badanej grupy 5,76% zadeklarowało, że zgadza się w pełni z obowiązującymi przepisami i stwierdzili, że żadne z nich nie będą źle wpływały na obrót
ziemią, a 1,65% badanych podało także inne przepisy, które według nich mogą sprawić
trudności w obrocie ziemią, m.in.: możliwość posiadania prawa pierwokupu przez
osobę, której działka rolna sąsiaduje z danym gruntem, brak możliwości zakupu przez
podmioty inne niż rolnik indywidualny areału większego niż 0,3 ha.
Ankietowanych zapytano także o to, czy wprowadzona ustawa o zakazie sprzedaży
nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa pozwoli na ograniczenie
spekulacyjnego obrotu ziemią rolniczą? Większość (34,97%) odpowiedziała, że raczej
tak się stanie. Zdecydowanie pewnych, co do tej kwestii było 23,78% badanych, a tylko
jeden respondent wskazał, że nowe regulacje prawne nic nie zmienią. Rolników którzy
twierdzili, że wprowadzona ustawa raczej nie ograniczy spekulacji przy obrocie ziemią,
było 9,09%, a niezdecydowanych w tej kwestii było aż 45 właścicieli gospodarstw
rolnych(31,47% badanych).
Rolnicy mają nadzieję, że uda się ograniczyć niekorzystne zjawisko, jakie istniało do
momentu wstrzymania sprzedaży gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
polegające głównie na wykorzystaniu luk w przepisach i nielegalne nabywanie ziemi
przez podstawione osoby (tzw. słupy). Nabywanie ziemi przez cudzoziemców, do czasu
wejścia w życie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości rolnych, odbywało się,
zgodnie z obowiązującym prawem w pośredni sposób. W przypadku, gdy kapitał zagraniczny był mniejszościowy, w świetle ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców wraz z późniejszymi zmianami, taki nabywający ziemię
nie był cudzoziemcem. Realnie zatem wystarczyło, że obcokrajowiec zakupił nawet
mniejszościowy pakiet akcji w spółce posiadającej ziemię i stawał się jej właścicielem.
Należy odnotować, że powierzchnia gruntów zbywanych cudzoziemcom w opisany
sposób stanowi istotny udział w całości ziemi sprzedawanej przez ANR – po akcesji
do UE od 0,62%, zaraz po akcesji do nawet 4,35% w 2011 r. W statystykach nieujęty
jest występujący w Polsce proceder nabywania ziemi przez tzw. osoby podstawione3
(Stankiewicz. 2013, s. 4).
Analizując temat wykupu ziemi przez cudzoziemców, należy zwrócić także uwagę
na to, że kwestia ta wzbudzała i nadal budzi wiele obaw i niezadowolenia społecznego
(jest także popularna medialnie i politycznie) nie tylko dlatego, że Polska traci w ten
sposób własność nad częścią swojego terytorium o strategicznym – żywnościowym
i energetycznym charakterze, lecz również dlatego, że takie sytuacje powodowały
nienaturalny wzrost cen ziemi, w szczególności w województwach silniej narażonych
na wykup, co utrudniać może nabywanie gruntów polskim rolnikom nawet w sytuacji, gdy nie jest nią zainteresowany cudzoziemiec, ponieważ do wyceny stosuje się
często metody porównawcze. Było to szczególnie dotkliwe dla producentów rolnych,
3

Mechanizm polegał na opłaceniu polskiego mieszkańca wsi, najczęściej posiadającego jakiś
areał ziemi rolnej, któremu z racji zamieszkania przysługiwał, lub łatwo było otrzymać prawo
do udziału w przetargu. Dysponował on kapitałem, który przewyższał zasoby innych przystępujących do przetargu rolników, co umożliwiało mu wygranie z konkurencją. Problem ten
stał się na tyle ważny, że na przełomie 2012 i 2013 r. w województwie zachodniopomorskim
miał miejsce protest rolników sprzeciwiających się nieprawidłowościom w obrocie gruntami
z ZWRSP (Stankiewicz, 2013, s. 4).
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do momentu wprowadzenia ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu
Własności Rolnej Skarbu Państwa i preferowaniu przez Agencję Nieruchomości
Rolnych, realizującą politykę rolną państwa (w tym „politykę” dotyczącą obrotu ziemią
rolniczą), sprzedaży ziemi, nie doceniając dzierżawy4. Z drugiej strony nie można
pominąć tego, że napływ kapitału zagranicznego w tej formie jest i będzie w pewnym
stopniu nie tylko nieunikniony z racji obecności Polski w UE (Marks-Bielska i Zielińska,
2015, s. 3–4), lecz także może stać się okazją do transferu wiedzy i technologii (np.
wprowadzanie innowacji przez podpatrywanie zdobyczy innowacyjnych u zagranicznych sąsiadów, ang. learning by watching). Wielu z nabywających w Polsce ziemię
rolniczą obcokrajowców zajmuje się realnym prowadzeniem działalności rolniczej,
współpracując z Polakami na zasadzie kooperacji lub koopetycji.
Wyniki badań własnych5 (Kisiel, Lizińska, Marks-Bielska, 2010, s. 130–137),
przeprowadzonych w latach 2009–2010 w grupie inwestorów zagranicznych (producentów rolnych), prowadzących działalność rolniczą po nabyciu nieruchomości na
obszarze działania Olsztyńskiego Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości
Rolnych po nabyciu nieruchomości i rodzimych producentów rolnych gospodarujących w pobliżu zagranicznych inwestycji, potwierdziły przytaczane w literaturze
najważniejsze skutki napływu kapitału zagranicznego. W opinii respondentów, kapitał ten w największym stopniu wpłynął na poprawę sytuacji finansowej ich przedsiębiorstw rolniczych (ocena 4,7 w skali 1–5) i w dalszej konsekwencji – potencjału
konkurencyjnego. W wyniku pojawienia się zagranicznego udziałowca, przedsiębiorstwa dokonały różnorodnych nakładów inwestycyjnych, co potwierdza główny
motyw dokonywania inwestycji w Polsce (rozwój działalności). Ważne jest również,
że działania te były zauważalne przez polskich rolników, którzy zdawali sobie
sprawę, że podmioty zagraniczne dysponują zdecydowanie większymi zasobami
kapitału. Napływ kapitału zagranicznego nie miał natomiast wpływu na zachowanie
się konkurencyjnych przedsiębiorstw, liczbę kooperantów oraz zasięg prowadzonej
działalności. Potwierdziły to opinie badanych przedstawicieli polskich podmiotów,
ponieważ aż 77% z nich nie zauważyło zmian w pozycji konkurencyjnej innych
przedsiębiorstw.
Wyniki cytowanych badań wykazały, że 23% badanych polskich podmiotów
nieustannie obserwowało aktywność podmiotów zagranicznych, które stanowiły dla
nich konkurencję (efekt konkurencji bezpośrednich inwestycji zagranicznych), a 37%
respondentów stwierdziło, że albo nie interesuje się takimi podmiotami, albo nie
stanowią one dla nich żadnego zagrożenia. W badanej grupie przeważały zachowania,
które można zakwalifikować jako typowe dla postaw learning by watching.
Napływ kapitału zagranicznego w kontekście gospodarki kraju goszczącego może
prowadzić zarówno do korzyści, jak i powodować zagrożenia. W opinii przedstawicieli
4

5

Wobec obowiązujących aktów prawnych wnioskować można, że dzierżawa będzie miała coraz
ważniejszą rolę do spełnienia na rynku ziemi rolniczej w Polsce, chociaż z opinii producentów
rolnych (w tym dzierżawców, gospodarujących na ziemi z Zasobu Własności Rolnej Skarbu
Państwa w województwie warmińsko-mazurskim) wynika, że w obecnej fazie są to tylko zapisy
ustawowe, które nie dają nadal dzierżawcom poczucia „pewności gospodarowania”.
Głównym celem badań była ocena skutków napływu kapitału zagranicznego dla wskazanych
podmiotów przez analizę m.in. efektu demonstracji, konkurencji i learning by watching.
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polskich podmiotów najważniejszymi korzyściami, które wynikają z napływu kapitału
zagranicznego były zwiększone możliwości ekspansji na rynek zbytu (33,3% wskazań),
natomiast najczęściej identyfikowanym zagrożeniem – transfer zysków za granicę6
(41,7% wskazań). Badana grupa polskich rolników odczuwała konkurencję ze strony
cudzoziemców w nabywaniu ziemi rolniczej.
W badaniach przeprowadzonych w 2016 r. na terenie powiatu elbląskiego respondentów zapytano również, jak ich zdaniem zmiany regulacji prawnych mogą wpłynąć
na zmiany cen gruntów rolnych w przyszłości, po ewentualnym zakończeniu okresu
wstrzymania sprzedaży ziemi z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Aż 41,26%
badanej grupy wskazało, iż cena ta będzie wyższa niż przed wprowadzeniem ustawy,
a zdaniem 32,87% ankietowanych – cena ta będzie niższa. Natomiast według 25,87%
badanych cena pozostanie bez zmian7.
Uwzględniając, z jednej strony, nowe regulacje ustawy o wstrzymaniu sprzedaży
nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych
ustaw, a także specyfikę rynku ziemi rolniczej (m.in. nieelastyczna zagregowana podaż,
zależność renty gruntowej wyłącznie od popytu na ziemię) (Marks-Bielska, 2013,
s. 792) w momencie wprowadzania wspomnianej ustawy można było przypuszczać,
że na tym rynku, ze względu na zmianę czynników po stronie popytowej, zauważalne
będą efekty w postaci m.in. zmiany poziomu cen ziemi rolniczej. Kiedy wprowadzano
ustawę analizy specjalistów ds. rynku nieruchomości wskazywały, że ograniczenia
odnoszące się do obrotu ziemią rolniczą wynikające z nowych regulacji mogą skutkować nie wzrostem, lecz obniżeniem cen ziemi rolniczej. Rzeczywistość okazała się
odmienna, bowiem ceny ziemi wzrosły, chociaż dynamika tych tendencji nie była tak
wysoka, jak w latach poprzednich.
Zmiany po stronie popytowej na rynku ziemi rolniczej mogą wynikać z pojawienia się nowych barier wejścia na ten rynek wskutek wprowadzenia nowych regulacji
(Hurrelmann, 2008, s. 340–341).
Popyt na polską ziemię rolniczą ze strony obcokrajowców wynika nie tylko
z korzystnego położenia geograficznego (centrum Europy), walorów przyrodniczo-krajobrazowych, lecz także, jeżeli nie przede wszystkim, ze względu na cenę ziemi.
Średnie ceny gruntów rolnych, mimo ich dynamicznego wzrostu, który uwidocznił się
szczególnie mocno przed i po akcesji Polski do Unii Europejskiej, są nadal nawet kilkakrotnie niższe niż np. w Niemczech czy w Holandii.
Na podstawie danych statystycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zauważyć można, że zainteresowanie zakupem ziemi rolniczej w Polsce wykazują nie tylko
obywatele Państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lecz także mieszkańcy
państw z innych kontynentów, takich jak: Kanada, Chiny, Rosja, Wietnam, choć nie
odgrywają oni pierwszoplanowej roli w nabywanej ziemi rolnej (tab. 1).
6

7

Dane statystyczne wskazują jednak, że w przypadku Polski od 2006 r. mamy do czynienia
z pozytywnym zjawiskiem reinwestowania zysków wypracowanych przez spółki z kapitałem
zagranicznym.
Z danych GUS wynika, że średnie ceny ziemi rolnej w Polsce kształtowały się w 2016 r. na
poziomie 40 tys. zł/ha. Odnotowano wiec niewielki wzrost w stosunku do 2015 r. (ok. 39 tys./
ha i nieco wyższy w odniesieniu do 2014 r., gdyż ok. 34 tys./ha).
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Tabela 1. Wykup ziemi w Polsce przez cudzoziemców według państwa pochodzenia i osobowości prawnej w latach 2000–2016 (10 największych nabywców)
Table 1. Purchase of land in Poland by foreigners according to their country of origin and
legal personality in years 2000–2016 (top 10 buyers)
Kraj
Pozycja pochodzenia
Position
Country
of origin

Średni udział
Średni udział
w wykupie przez
Kraj
w wykupie przez
osoby fizyczne (%) Pozycja pochodzenia osoby prawne (%)
Average share in
Position
Country
Average share in
the redemption by
of origin
redemption by
legal persons (%)
natural persons (%)

1

Niemcy

58,0

1

Holandia

32,9

2

Belgia

9,9

2

Niemcy

15,9

3

Austria

3,4

3

Dania

9,9

4

Ukraina

3,3

4

Luxemburg

9,5

5

Holandia

3,2

5

Cypr

7,6

6

Szwecja

2,6

6

Francja

4,1

7

Wlk. Brytania

2,4

7

Włochy

1,5

8

Włochy

2,0

8

Szwecja

1,4

9

Rosja

1,1

9

Hiszpania

1,0

10

USA

0,8

10

Finlandia

Suma (%) / Sum (%)

86,6%

Suma (%) / Sum (%)

0,9
84,6%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Sprawozdanie Ministra Spraw Wewnętrznych z realizacji ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
w latach 2001–2017, Warszawa.
Source: Autor’s study based on: Sprawozdanie Ministra Spraw Wewnętrznych z realizacji ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców w latach
2001–2017, Warszawa.

Wśród osób fizycznych (w większości indywidualnych rolników) w gronie obcokrajowców, którzy nabyli najwięcej ziemi rolnej w Polsce w latach 2000–2016, dominowali
zdecydowanie Niemcy (58%). W ostatnich dwóch latach (2015–2016) stosunkowo
dużo ziemi kupiły osoby fizyczne z Belgii (9,9%). Kolejna grupa – 6 krajów, to te,
z których osoby fizyczne zakupiły ziemię w Polsce na poziomie 2–3% udziału w ogólnej powierzchni ziemi sprzedanej osobom fizycznym z zagranicy.
Spośród osób prawnych największym natomiast udziałem kraju pochodzenia
nabywcy gruntów charakteryzowała się Holandia (32,9%) oraz Niemcy (15,9%). Należy
również zwrócić uwagę, że istotne zmiany w skali nabywania nieruchomości rolnych
i leśnych w 2016 r. zauważono w przypadku, gdy cudzoziemcy nabyli akcje lub udziały
spółek. W 2015 r. osoby fizyczne w tym przypadku nabyły 4194 ha, a osoby prawne
5535 ha, natomiast w 2016 r. było to odpowiednio 779 ha i 200 ha.
Ze względu na regulacje ustawy dotyczącej wstrzymania sprzedaży nieruchomości
Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i zmian w innych ustawach regulujących
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obrót ziemią rolniczą w Polsce, nie tylko na rynku państwowym, lecz także na prywatnym oraz gruntów położonych w obrębie miast i na podmiejskich terenach inwestycyjnych, skutki wprowadzonych regulacji mogą być widoczne zarówno na rynku ziemi
rolniczej, jak i na rynku terenów inwestycyjnych. Jednym z wielu aspektów bezpośredniego inwestowania przez inwestorów zagranicznych są bowiem warunki nabywania
przez nich nieruchomości na terenie kraju goszczącego.

Podsumowanie
Polityka polskiego rządu odnośnie ziemi rolniczej wymaga działań strategicznych.
Pomysły w tym względzie nie mogą kończyć się wraz z zakończeniem kadencji. Wobec
obowiązującego stanu prawnego (wstrzymanie sprzedaży nieruchomości z Zasobu
Własności Rolnej Skarbu Państwa)i wysokich w odniesieniu do dochodów z produkcji
rolniczej cen ziemi, domniemywać można, że ważną rolę w kształtowaniu struktury
obszarowej gospodarstw rolnych będzie odgrywała dzierżawa. Żeby jednak tak się
stało, potrzebne są działania dające poczucie bezpieczeństwa gospodarującym w takiej
formie (m.in. uchwalenie ustawy o dzierżawie rolniczej, która w polskim prawie rolnym
nie znalazła do tej pory odrębnego, ważnego miejsca).
Działania prowadzone na rynku ziemi rolniczej nie mogą być doraźne, podejmowane w pośpiechu ze względu na konieczność przystąpienia do Unii Europejskiej
(ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego z 2003r.), czy zakańczanie się okresu przejściowego nabywania nieruchomości rolnych przez cudzoziemców (ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa). Takie
niedopracowane akty prawne nie przyczyniają się do poprawy funkcjonowania rynku
ziemi rolniczej w Polsce, a wręcz hamują pożądane zmiany.
Ziemia to szczególne dobro, a producenci rolni – szczególna grupa zawodowa.
Interwencja państwa na rynku ziemi rolniczej jest zatem niezbędna, bo mechanizm
rynkowy, przesuwając ten zasób do najbardziej konkurencyjnych zastosowań (np.
budownictwo, infrastruktura) może spowodować nieracjonalne, bezpowrotne jej
tracenie na rzecz nierolniczego wykorzystania, co w dalszej konsekwencji mogłoby się
wiązać z zagrożeniem bezpieczeństwa żywnościowego i energetycznego kraju.
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Ochrona środowiska naturalnego analizowana przez ocenę
dyrektyw Unii Europejskiej
Natural environment protection analyzed by estimation
of European Union directives
Bartosz Mickiewicz
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
Wydział Ekonomiczny
Streszczenie. W opracowaniu przedstawiono wskaźniki rolnośrodowiskowe dla dwóch
grup państw członkowskich, UE-15 oraz NUE-12. Analizie poddano wybrane aspekty środowiskowe, związane zwłaszcza z obszarami Natura 2000, z terenami szczególnie narażonymi na azotany, z zanieczyszczeniem powietrza oraz z powierzchniami przeznaczonymi pod rolnictwo ekologiczne. Ze względu na intensywną produkcję rolniczą w dawnych
państwach członkowskich (UE-15) przyjęto, że ich terytoria niemal w całości są narażone
na azotany. W nowych krajach Unii czynniki środowiskowe spowodowały, że więcej obszarów objęto siecią Natura 2000. Ponadto państwa te podjęły zintegrowane działania rolnośrodowiskowe w późniejszym terminie niż państwa piętnastki i na mniejszą początkowo
skalę. Badania porównawcze wskazują na proces wyrównywania się poziomów ochrony
środowiska naturalnego w obu grupach państw. Kraje opierające w przeszłości swój rozwój na absorpcji środków produkcji na dużą skalę obecnie zmierzają w kierunku rozwoju
zrównoważonego. Zatem nowe państwa członkowskie mają większe możliwości rozwoju
rolnictwa ekologicznego i zachowania tradycyjnego krajobrazu.
Słowa kluczowe: ochrona środowiska • Natura 2000 • obszary narażone na azotany •
powietrze • ekologia
Abstract. The paper presents agri-environmental indicators in consideration two groups
of Member States of the EU-15 and EU-12. There were analyzed selected environmental
aspects, especially related to Nature 2000 areas particularly, vulnerable to nitrates pollution, air pollution and land under organic farming. In the old Member States (EU-15) as
a result of intensive agricultural production, it was assumed that almost the entire territory of the country was considered vulnerable to nitrates. In the new EU-12 environmental factors have caused that more areas are covered by Nature 2000. In addition, those
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countries undertook an integrated agri-environmental measures later and in a smaller
scale. The course of comparative studies indicates a leveling process of environmental
protection. Those countries which based their development in the past on a high level
of absorption of production, are moving towards sustainable development now. The new
Member States expect of greater possibility of development of organic farming and preservation of the traditional landscape.
Keywords: environment protection • Nature 2000 • areas vulnerable to nitrates • air •
ecology

Wstęp
Programy rolnośrodowiskowe zostały po raz pierwszy wprowadzone do polityki rolnej
UE pod koniec 1980 r. jako opcja do stosowania przez państwa członkowskie, a od
1992 r. stały się obowiązkowe dla państw członkowskich. Wsparcia udzielano głównie w ramach planów rozwoju obszarów wiejskich. Przez normy i wymogi wzajemnej
zgodności programy te stały się obowiązkowe dla rolników. Włączenie kwestii środowiskowych do wspólnej polityki rolnej (WPR) miało zapobiec degradacji środowiska,
a także promować zrównoważony ekosystem rolniczy. W WPR przyjęto trzy priorytetowe obszary działań w celu ochrony i wspierania dziedzictwa obszarów wiejskich.
Działania te dotyczyły przede wszystkim utrzymania różnorodności biologicznej oraz
zachowania i rozwoju naturalnych systemów rolnictwa, a także tradycyjnych krajobrazów rolniczych. Ważne było utrzymanie właściwej gospodarki wodnej i jej racjonalne
wykorzystanie oraz radzenie sobie ze zmianami klimatu (Briggeman, Gunderson, Gloy,
2009; Agricultural support…, 2008).
W wyniku analizy zachodzących zjawisk przyrodniczych przyjęto strategię włączenia
wymiaru środowiskowego do WPR. Strategia ta określa cele dotyczące wykorzystania
wody, użytkowania gruntów, jakości gleby, zmian klimatycznych i jakości powietrza,
a także krajobrazu i różnorodności biologicznej, istotnym założeniem strategii jest przekonanie, że ochrona zasobów naturalnych stanowi kluczowy element zrównoważonego
rozwoju rolnictwa w perspektywie długoterminowej (Indicator Reporting…, 2002).

Problematyka, cele i zakres badań
W Unii Europejskiej funkcjonują różnej rangi akty prawne, które zobowiązują kraje do
implementacji przepisów i postępowania zgodnie z oczekiwaniami krajów wspólnotowych. Rozporządzenia UE i Rady oraz Komisji Europejskiej swoim charakterem zbliżone są do polskich ustaw sejmowych, ponieważ mają charakter wiążący. Dyrektywy
również mają charakter wiążący, jednak państwa członkowskie mają swobodę wyboru
formy i środków implementacji danej dyrektywy. Na ogół przewidziany jest trzyletni
okres transpozycji (przystosowania), w którym państwa zobowiązane są do dostosowania prawa krajowego do założeń i postanowień dyrektywy.
Wprowadzone normy i zasady wzajemnej zgodności opierają się w sposób szczególny na dyrektywach UE powstałych w czasach, gdy wiele krajów nie należało jeszcze
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do wspólnoty. Dotyczy to przede wszystkim nowych państw członkowskich. W obszarze
analizowanej problematyki do takich dyrektyw należą: tzw. ptasia, wodna, siedliskowa,
azotanowa, Natura 2000 itp. Wszystkie one miały zapobiegać niszczeniu ekosystemów
i uczynić gospodarki państw członkowskich bardziej sprzyjającymi środowisku..
W badaniach za cel przyjęto porównanie niektórych wskaźników charakteryzujących normy wzajemnej zgodności dla krajów UE-15 iNUE-12. Przy badaniu porównawczym należy brać pod uwagę, że ogół norm prawnych określonych wymogami
wzajemnej zgodności wprowadzono najpierw w UE-15, a dopiero później w nowych
państwach członkowskich NUE-12 (2009). Zanalizowano niektóre aspekty środowiskowe, związane zwłaszcza z obszarami Natura 2000, terenami szczególnie narażonymi na azotany, zanieczyszczeniem powietrza oraz powierzchniami przeznaczonymi
pod rolnictwo ekologiczne.
Dane statystyczne celowo zamieszczono w dwóch odrębnych tabelach, tak aby
wyraźnie uwypuklić występujące różnice. Opierano się głównie na dokumentach Unii
Europejskiej i jej agend.

Ogólna charakterystyka ochrony środowiska w świetle
dyrektyw Unii Europejskiej
Myślą przewodnią polityki wspólnotowej w dziedzinie środowiska byłoprzyczynianiesiędo zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska, ochrony zdrowia ludzkiego oraz racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych. Wymogi ochrony
środowiska miały być brane pod uwagę przy ustalaniu i realizacji polityki, a zwłaszcza działań w zakresie WPR. W ramach monitoringu Komisja Europejska zobowiązała państwa członkowskie do przeprowadzania okresowych ocen wpływu zjawisk
gospodarczych na środowisko. Tak uzyskane dane uznano za ważne narzędzie
pozwalające uwzględnić aspekty środowiskowe w procesie przygotowania i przyjmowania niektórych planów i programów, potencjalnie mogących mieć znaczący wpływ
na środowisko.
Ochrona zasobów naturalnych, w tym zwłaszcza chronionych gatunków i siedlisk,
wód i gruntów, jest powszechnie uznawana za istotny czynnik w funkcjonowaniu
rolnictwa i obszarów wiejskich. Wywieranie presji na środowisko pociąga za sobą
negatywne zjawiska, takie jak utrataw znacznym stopniu różnorodności biologicznej.
Z tego powodu priorytetem stało się stworzenie przepisów zabezpieczających środowisko, a także zachęcających do jego ochrony, w celu uniknięcia szkód dla środowiska związanych z działalnością człowieka. Systemy odpowiedzialności za środowisko
w poszczególnych państwach członkowskich UE różniły się pod względem zakresu,
w jakim obejmowały szkody dla środowiska, oraz wymogów dotyczących środków
naprawczych. Dyrektywy służyły wzmocnieniu prawodawstwa unijnego opracowanego w celu utrzymania zasobów naturalnych w jak najlepszym stanie. Dyrektywy są
ze sobą powiązane, tworząc zwarty system, który ma zapobiegać niszczeniu różnorodności biologicznej.
Reforma WPR z 2003 r. podjęła w nowy sposób kwestię włączenia problematyki
środowiskowej do WPR. Priorytetem stało się wzmocnienie wsparcia finansowego
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zarówno w pierwszym filarze (dopłaty bezpośrednie), jak i w filarze drugim (rozwoju
obszarów wiejskich), by zachęcić rolników do użytkowania gruntów w sposób spełniający wymogi ochrony zasobów środowiska przyrodniczego. Środki podejmowane
w ramach pierwszego filaru przeznaczono przede wszystkim na oddzielenie płatności
od produkcji, realizowanie wymogów wzajemnej zgodności oraz modulację. Zasada
wzajemnej zgodności oznacza, że przyznanie pełnej kwoty płatności bezpośrednich
zależy od przestrzegania licznych ustawowych wymogów dotyczących zarządzania
w całym gospodarstwie rolnym, w tym norm środowiskowych. Na beneficjentach
spoczywa obowiązek utrzymania całego obszaru rolniczego w dobrym stanie rolniczym i ekologicznym. Modulacja umożliwia przeniesienie wsparcia z pierwszego do
drugiego filaru, co pozwala na zwiększenie budżetu dostępnego na realizację działań
rolnośrodowiskowych. Drugi filar obejmuje wiele środków zachęcających do ochrony
środowiska rolniczego. Jak już wspomniano, strategiczne wytyczne Wspólnoty określały trzy priorytetowe obszary działań zmierzających do poprawy stanu środowiska
naturalnego i obszarów wiejskich, a więc zachowanie różnorodności biologicznej,
ochronę i rozwój systemów rolnictwa oraz zachowanie tradycyjnych krajobrazów.
W 2004 r. Unia Europejska podjęła dalsze działania w celu stworzenia bardziej
jednolitego systemu na rzecz zapobiegania szkodom dla środowiska i naprawiania
już istniejących, przyjmując Dyrektywę 2004/35/WE w sprawie odpowiedzialności
za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym
środowisku naturalnemu (Dyrektywa…, 2004). Dzięki tym przepisom po raz pierwszy
ustanowiono w UE kompleksowy system odpowiedzialności za szkody dla środowiska. Przepisy te podlegały kolejnym nowelizacjom. W 2009 r. przyjęto dyrektywę
w sprawie dzikiego ptactwa, która miała na celu długoterminową ochronę zasobów
naturalnych, będących integralną częścią dziedzictwa narodów Europy (Dyrektywa…,
2009). Umożliwiło to kontrolowanie zasobów naturalnych i regulowanie ich.
Ochrona, zachowanie lub odtworzenie obszaru naturalnych siedlisk i ich różnorodności ma istotne znaczenie dla ochrony wszystkich gatunków ptactwa. Niektóre
z nich powinny podlegać szczególnym środkom ochrony dotyczącym ich naturalnych
siedlisk, aby zapewnić tym gatunkom przetrwanie i umożliwić reprodukcję na naturalnym obszarze ich występowania. Środki wsparcia powinny uwzględniać również
gatunki wędrowne, a ich udzielanie powinno być skoordynowane, by zapewnić spójność systemu.
Celem wsparcia polityki ochrony środowiska było wypracowanie wspólnych
wskaźników rolnośrodowiskowych, pozwalających na ich porównywanie oraz monitorowanie za pomocą obiektywnych metod. Wskaźniki dostarczały informacji na
temat sposobu wprowadzanych zmian w środowisku rolniczym oraz informacji na
temat stanu rolnictwa i ekologii. Wypracowany system wskaźników rolno środowiskowych uwzględniał pozytywne i negatywne czynniki wpływu rolnictwa na środowisko oraz odzwierciedlał różnice regionalne w strukturach gospodarczych i warunkach naturalnych.
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Regulacje dotyczące tworzenia sieci Natura 2000
Na terenie Unii Europejskiej sieć Natura 2000 stała się narzędziem osiągania celów
ochrony przyrody. Obszary sieci Natura 2000 powoływane są na podstawie dyrektywy
Rady 92/43/EWGz1992 r. sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny
i flory, zwanej dalej dyrektywą siedliskową, oraz dyrektywy Rady 79/409/EWG, z 1979 r.
w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, zwanej dalej dyrektywą ptasią. Sieć Natura 2000
oznacza system ochrony zagrożonych składników różnorodności biologicznej kontynentu europejskiego.W 1998 r. Rada Europejska na spotkaniu w Cardiff zatwierdziła
zasadę włączenia wymiaru środowiskowego do wszystkich polityk wspólnotowych,
zwłaszcza WPR (Dyrektywa…, 1979).
W nowych państwach członkowskich obszary Natura 2000 sąnową formą ochrony
przyrody. Ważnym postanowieniem obu dyrektyw był obowiązek powołania Sieci
Obszarów Chronionych NATURA 2000. W skład tej sieci weszły przede wszystkim
obszary już wcześniej podlegające ochronie. Konieczny okazał się przegląd istniejących i projektowanie nowych obszarów mających wejść w skład sieci NATURA
2000, co spowodowało, że do sieci zostały przyłączone tereny wcześniej nieobjęte
ochroną.
Obszary wchodzące w skład sieci są bardzo zróżnicowane terytorialnie. Idea sieci
opiera się na tradycyjnych metodach ochrony (ochrona obszarowa i gatunkowa) i ujednoliceniu działań administracyjno-prawnych. Program Natura 2000 zmierza do ujednolicenia współdziałania wielu instytucji wspierających ochronę danych obszarów,
uzupełnienia niedostatku wiedzy o krajowych zasobach różnorodności przyrodniczej,
mobilizacji znacznych środków finansowych oraz uzyskania powszechnej społecznej
akceptacji obszarów proponowanych do ochrony. Poszczególne kraje członkowskie są
odpowiedzialne za zachowanie na obszarach wchodzących w skład sieci NATURA 2000
chronionych walorów w stanie niepogorszonym, co nie wyklucza jednak ich gospodarczego wykorzystania.
Wśród państw członkowskiej dawnej UE (UE-15), które utrzymały procentowo duży
udział obszarów Natura 2000 w ramach referencyjnej powierzchni gruntów wykorzystanych rolniczo, można wymienić Grecję (18,9%), Portugalię (18,4%) oraz Hiszpanię
(15,8%). Z kolei do krajów, które sklasyfikowano jako ubogie w obszary Natura
2000,można zaliczyć głównie Finlandię (0,7%), Wielką Brytanię (3,0%) oraz Irlandię
(4,1%), przy średniej dla całej UE-15 na poziomie 10,0%.
Do nowych krajów członkowskich, które dysponują dużymi obszarami Natura 2000
na gruntach sklasyfikowanych jako rolnicze, można zaliczyć Bułgarię (22,2%), Słowenię
(21,3%) oraz Słowację (16,0%). Najmniejsze obszary z tego zakresu wyodrębniono na
Litwie (4,6%), w Estonii (5,4%) oraz na Cyprze (6,0%).Ogólnie biorąc, wśród krajów
nowej Unii Europejskiej referencyjne powierzchnie gruntów wykorzystanych rolniczo,
sklasyfikowanych jako obszary Natura 2000 zajmują ogółem12,2% powierzchni, przy
średniej dla całej Wspólnoty na poziomie 10,6%. Oznacza to, że NUE-12 osiągnęło
lepsze rezultaty niż dawne państwa członkowskie UE-15.
Celem sieci Natura 2000 jest ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych kontynentu europejskiego. Ustawodawstwo unijne orzeka, że obszary Natura
2000 nie są zamknięte dla działalności inwestycyjnej lub gospodarczej. Działalność
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gospodarcza musi byćprowadzona z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju,
z jednoczesnym rekompensowaniem ponoszonych strat w środowisku. W przeciwieństwie do rezerwatów czy parków narodowych, duża część obszarów Natura 2000 nie
wymaga ostrych reżimów ochronnych, a podstawowym wymogiem jest niezmienianie
dotychczasowych funkcji obszaru i niepogarszanie obecnego stanu siedlisk. Oznacza
to, że znalezienie się w granicach w obszaru Natura 2000 nie jest dla danego regionu
równoznaczne z zahamowaniem rozwoju różnych gałęzi gospodarki. Wprost przeciwnie, gospodarowanie obszarami Natura 2000 w sposób uwzględniający potrzeby
ochrony przyrody może stać się szansą na rozwój regionu. W ramach działań i programów UE włączenie obszaru do sieci Natura 2000 umożliwia rolnikom korzystanie
z programów rolnośrodowiskowych, które mają stanowić rekompensatę za spadek
wartości gruntów rolnych i za utratę dochodów wynikającą z ekstensywnego użytkowania gruntów. Programy rolnośrodowiskowe mają też zachęcać do właściwego
gospodarowania tymi obszarami, przez podejmowanie ściśle określonych działań na
rzecz ochrony przyrody i walorów krajobrazu wiejskiego.

Obszary szczególnie narażone na azotany (OSN)
Dyrektywa Rady 91/676/EWG, zwana też dyrektywą azotanową, dotycząca ochrony
wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzenia rolniczego, wskazywała, że
chociaż stosowanie nawozów zawierających azot i oborników jest niezbędne dla
rolnictwa, nadmierne nawożenie stanowi poważne ryzyko dla środowiska. W związku
z tym potrzebne było wspólne działanie mające na celu kontrolowanie problemu
wynikającego z intensywnej produkcji zwierzęcej, które w większym stopniu uwzględniałoby podstawowe cele ochrony środowiska. Główną przyczynę zanieczyszczenia ze
źródeł rozproszonych wpływających na jakość wody stanowiły azotany pochodzące
ze źródeł rolniczych. Niezbędna była ochrona zdrowia ludzi i zasobów żywych oraz
ekosystemów wodnych i zmniejszenie zanieczyszczenia wód spowodowanego lub
wywołanego przez azotany pochodzące ze źródeł rolniczych, a także zapobieganie dalszemu takiemu zanieczyszczaniu. W tym celu ważne było podjęcie środków
zaradczych dotyczących składowania i rolniczego wykorzystania wszelkich związków azotu oraz związanych z tym praktyk zagospodarowania gruntów.Za niezbędne
uznano, aby państwa członkowskie określiły strefy zagrożenia oraz ustanowiły
i wprowadziły w życie programy działania zmierzające do zmniejszenia zanieczyszczenia wody związkami azotu w tych strefach. Ponadto uznano, że konieczne jest
monitorowanie wód i stosowanie referencyjnych metod pomiarów w odniesieniu do
związków azotu, aby mieć pewność, że stosowane środki są skuteczne (Dyrektywa
Rady…, 1991).
Zgodnie z dyrektywą azotanową za wody zanieczyszczone uznaje się śródlądowe
wody powierzchniowe, a w szczególności wody, które pobiera się lub zamierza się
pobierać na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, oraz
wody podziemne, w których zawartość azotanów wynosi powyżej 50 mg NO/l. Zaliczono
tu ponadto śródlądowe wody powierzchniowe, wody w estuariach oraz morskie wody
wewnętrzne i morza terytorialnego, wykazujące eutrofizację, którą skutecznie można
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zwalczać przez zmniejszenie dawek dostarczanego azotu. W każdym gospodarstwie
rolnym dopuszczalna ilość odchodów zwierzęcych i nawozów sztucznych to taka, która
nie zawiera więcej niż 170 kg N/ha (Dyrektywa Rady…, 1991).
Zgodnie z dyrektywą zapobieganie takiemu zanieczyszczeniu powinno odbywać się
poprzez szereg specyficznych działań, takich jak: 1) monitorowanie wszystkich typów
jednolitych części wód (pod kątem stężenia azotanów i stanu troficznego); 2) wskazanie wód zanieczyszczonych lub zagrożonych zanieczyszczeniem na podstawie określonych kryteriów; 3) wyznaczenie stref zagrożenia zanieczyszczeniem azotanami, tj.
obszarów, z których następują spływy do wyżej określonych wód i które przyczyniają
się do zanieczyszczenia; 4) ustanowienie zbiorów zasad dobrej praktyki rolniczej,
wdrażanych dobrowolnie na terytorium państw członkowskich; 5) ustanowienie
programów działania, które określać będą zbiór środków mających na celu zapobieganie zanieczyszczeniu azotanami i zmniejszanie tego zanieczyszczenia i będą obowiązkowo realizowane w wyznaczonych strefach zagrożenia zanieczyszczeniem azotanami
lub na całym terytorium; 6) dokonywanie co najmniej co cztery lata przeglądu wyznaczonych stref zagrożenia zanieczyszczeniem azotanami oraz programów działania
i wprowadzanie ewentualnych zmian (Dyrektywa Rady…, 1991).
Zgodnie ze zobowiązaniami podjętymi podczas negocjacji akcesyjnych, nowe
państwa członkowskie miały obowiązek zapewnić transpozycję prawa, a następnie
stworzyćsieć monitorowania zasobów wodnych i wyznaczać strefy zagrożone zanieczyszczeniem azotanami. Nowe państwa członkowskie po przystąpieniu w 2004 r.
do UE implementowały unijne regulacje prawne w zakresie WPR, w tym w zakresie
zasad obowiązujących na obszarach szczególnie narażonych. Strefy wrażliwe na zanieczyszczenie związkami azotu należało wyznaczać na podstawie wyników monitoringu
wskazujących, że wody podziemne i powierzchniowe w tych strefach są lub mogą
zostać zanieczyszczone związkami azotu pochodzenia rolniczego.
Dyrektywa azotanowa nakładała na państwa członkowskie wymóg przedkładania
Komisji sprawozdania co cztery lata, począwszy od notyfikacji dyrektywy. Sprawozdania
te powinny zawierać informacje na temat zasad dobrej praktyki rolniczej, wyznaczonych stref zagrożonych zanieczyszczeniem azotanami, wyników monitorowania
zasobów wodnych, jak również podsumowanie istotnych aspektów programów działań
opracowanych w związku ze strefami zagrożonymi zanieczyszczeniem azotanami.
Zgodnie z dyrektywą azotanową państwa członkowskie zobowiązane były do dokonywania przeglądu, listy stref zagrożonych zanieczyszczeniem azotanami, a jeśli trzeba,
także do wprowadzania na niej zmian.
Występują odmienne kryteria w państwach Unii Europejskiej w zakresie wyznaczania obszarów szczególnie narażonych na azotany. W krajach UE-15 w przypadku aż
siedmiu państw (Danii, Niemiec, Luksemburga, Holandii, Austrii i Finlandii) uznano,
że całe ich terytoria (w 100%) narażone są na zanieczyszczenie azotanami pochodzenia rolniczego. Niebezpiecznie wysoki poziom wykazuje Belgia (76,2%). Z kolei
w nowych państwach członkowskich (NUE-12) najwyższy poziom OSN w ostatnich
5 latach miała Litwa i Słowenia (100%).Wysokimi wskaźnikami charakteryzowały się
Węgry (56,2%), Czechy (41,6%) oraz Bułgaria (34,6). Porównanie analizowanych grupy
państw członkowskich wskazuje, że na skutek stosowanych w przeszłości zbyt intensywnych metod produkcji bardziej narażone na występowanie zjawiska OSN były kraje
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UE-15 (48,6%).W przypadkuNUE-12 zagrożenie OSN dotyczyło 35,7% powierzchni,
przy średniej dla całej wspólnoty na poziomie 45,3%.
W obu analizowanych grupach krajów przyjęto odmienne strategie wyznaczania stref OSN. Strategia uznawania większych obszarów za szczególnie narażone na
azotany stwarzała większe możliwości korzystania z działań przewidzianych w programach rozwoju obszarów wiejskich. Jednocześnie kraje z tak wyznaczonymi strefami
OSN występują do KE o możliwość skorzystania z odstępstwa od przepisu stanowiącego, że maksymalna dopuszczalna ilość azotu na hektar rocznie dla nawozów z obornika wynosi 170 kg, co pozwala im intensyfikować procesy produkcyjne. Warunkiem
udzielenia zgody na odstępstwo jest odpowiednie wyznaczenie stref zagrożonych
zanieczyszczeniem azotanami,a także pełna zgodność programów działań z dyrektywą azotanową. Odstępstwa co prawda mają zastosowanie jedynie na czas trwania
programu działań, jednak stosowanie wyższych norm od zaleconych stanowi zagrożenie dla środowiska naturalnego.
WNUE-12 stosowano bardziej konserwatywne podejście do wyznaczania obszarów OSN, co nie spełniało jednak oczekiwań Komisji Europejskiej, która wielokrotnie
stawiała zarzut, że wyznaczone powierzchnie OSN są zbyt małe.

Ochrona powietrza w sektorze rolnym
Jakość powietrza w UE określadyrektywaRady96/62/WE. Wytycza ona cele dotyczące
jakości powietrza, aby uniknąć szkodliwych skutków jego zanieczyszczenia dla zdrowia ludzi oraz środowiska lub je ograniczyć. Dyrektywa wprowadza również metody
i kryteria oceny jakości powietrza wspólne dla wszystkich krajów członkowskich.
Zawiera ona wiele innych, szczegółowych dyrektyw, określających graniczne wartości
emisji substancji zanieczyszczających ze źródeł ruchomych i stacjonarnych oraz określających zasady produkcji niektórych wyrobów mogących wpływać na środowisko.
Celem przyjętych regulacji było ustanowienie środków, które pozwalały na zdefiniowanie i określenie celów dotyczących jakości powietrza oraz ocenę tej jakości. Ponadto
regulacje zmierzały do uzyskiwania informacji na temat jakości powietrza i ich
udostępnienia społeczeństwu. Państwa członkowskie UE wyznaczyły właściwe organy
i podmioty odpowiedzialne za ocenę jakości powietrza, akceptacje systemów pomiarowych, zapewnienie właściwych pomiarów, analizę metod oceny, koordynację – na
swoim terytorium – unijnych programów zapewnienia jakości powietrza oraz współpracę z innymi państwami. Państwa członkowskie wyznaczają strefy i aglomeracje
na całym swoim terytorium, na których prowadzą ocenę jakości i zarządzają jakością
powietrza (Dyrektywa Rady…, 1996).
Rolnictwo jest drugim po sektorze energetycznym źródłem emisji gazów cieplarnianych. W krajach UE-27wielkośćemisjiz tego sektora wyrażona w ekwiwalencie CO2 najwyższa była we Francji (91 151 ton), Niemczech (70360) oraz Wielkiej
Brytanii (46357). Całkowita emisja tych gazów w UE-15 wynosiła 369785 ton CO2.
W grupie państw NUE-12 najwyższy poziom emisji gazów cieplarnianych odnotowano w Polsce (34930) oraz Rumunii (18941). Łącznie kraje NUE-12 wyemitowały
91228 ton CO2.
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W ciągu ostatnich dziesięcioleci Europa poczyniła duże postępy pod względem
redukcji emisji, ograniczając wykorzystanie nawozów, zmniejszając pogłowie przeżuwaczy, ulepszając gospodarowanie gruntami i technikę rolniczą.

Powierzchnie przeznaczone na rolnictwo ekologiczne
W 1991 r. w rozporządzeniu Rady (EWG) opracowano ramowe przepisy wspólnotowe
dotyczących produkcji, etykietowania i kontroli, umożliwiające ochronę produkcji ekologicznej przez zapewnienie uczciwej konkurencji między producentami tej
żywności. Dążono do zapewnienia przejrzystości na każdym etapie produkcji i przetwarzania, co miało doprowadzić do podniesienia wiarygodności takiej produkcji
w oczach konsumentów. Wskazano, że produkcja ekologiczna pociąga za sobą znaczne
ograniczenia w stosowaniu nawozów i pestycydów, mogących niekorzystnie oddziaływać na środowisko (Rozporządzenie Rady…, 1991).
W rozwoju rolnictwa ekologicznego w ramach UE zwraca uwagę to, że rozwijało się ono intensywniej najpierw w Europie Zachodniej, a dopiero potem zostało
zaakceptowane przez rolników wywodzących się z Europy Środkowo-Wschodniej.
Wśród przyczyn tej sytuacji można wymienić stosowanie zbyt wysokich dawek środków agrochemicznych w rolnictwie starej Unii. Stymulowały one co prawda wzrost
poziomu produkcji rolniczej, ale jednak powodowały poważną degradację środowiska,
a w skrajnych przypadkach doprowadziły do deformacji, np. choroby szalonych krów
(BSE). Inaczej sytuacja wyglądała w nowych krajach członkowskich, które miały mniejszy dostęp do nowoczesnych środków agrochemicznych, więc poziom ich użycia był
bardzo niski, produkcja przebiegała niemal w naturalnych warunkach. Z tego względu
nie było popytu na wytwory ekologiczne –żywność nie była w takim stopniu nasycona
chemią jak w krajach zachodnich.
Liczba gospodarstw ekologicznych w UE wzrosła z 124,8 tys. w 2004 r. do 186,2 tys.
w 2010 r. (o 49,2%),a powierzchnia zajmowana przez uprawy ekologiczne odpowiednio
z 5,9 mln ha do 9,2 mln ha (55,9%). W omawianym okresie największy przyrost rolnictwa ekologicznego zanotowano w Czechach (o 40,2%), w Szwecji (o 29,4%) i na Słowacji
(o 25,0%). Gospodarstwa ekologiczne reprezentują zaledwie 1,6% ogółu gospodarstw
w UE. Do grupy państw UE-15, które przeznaczają dużo gruntów rolnych na uprawy
ekologiczne, można zaliczyć Austrię (19,6%) oraz Szwecję (15,7%), przy średniej
wynoszącej 6,0%. Z kolei wśród nowych państw członkowskich (NUE-12) wśród krajów
zainteresowanych produkcją ekologiczną można wymienić Estonię (14,1%), Czechy
(13,1%) oraz Łotwę (10,1%), przy średniej na poziomie 4,2%, wobec średniej dla całej
UE wynoszącej 5,5%.
Wśród celów polityki ekologicznej, które zostały wpisane do WPR, można wymienić zagwarantowanie rolnikom odpowiedniej zapłaty za poszanowanie reguł produkcji
ekologicznej. Ponadto produkcja ekologiczna tworzy system, który wpływa na włączenie wymogów ochrony środowiska w ramy WPR oraz przyczynia się do zrównoważonej
produkcji rolniczej. Dodatkowo produkcja ekologiczna pomaga osiągnąć cele polityki
ochrony środowiska, w tym zwłaszcza w sprawie zazielenienia, ochrony gleb, dyrektywy ptasiej, wodnej, azotanowej, dotyczącej poziomu emisji itp.
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Uwagi końcowe
Działania rolnośrodowiskowe okazały się sposobem integracji problematyki ochrony
środowiska ze wspólną polityką rolną. Przestrzeganie wymogów wzajemnej zgodności
dzięki środkom UE miało zachęcić rolników do ochrony i poprawy stanu środowiska.
Beneficjenci zostali zobowiązani do stosowania przyjaznych dla środowiska technik
rolniczych. W rezultacie tych działań otrzymano zróżnicowane systemy gospodarowania, nowe techniki rolnicze, zachowano mozaikę krajobrazów oraz wpływ na klimat.
Z przeglądu wskaźników związanych z ochroną środowiska wynika wniosek
o różnym podejściu do tego zagadnienia w dawnych i nowych krajach Unii. Zmiany
w sposobie użytkowania gruntów iw praktykach rolniczych, jakie zaszły w UE-15,
związane były ze specjalizacją i przejściem na rolnictwo intensywne. Miały one negatywny wpływ na zasoby wodne, glebę, powietrze, różnorodność biologiczną i siedliska.
Jednocześnie zaniechano działalności rolniczej na terenach marginalnych, co spowodowane było czynnikami społecznymi i gospodarczymi. Takie postępowanie stanowiło
poważne zagrożenie dla środowiska rolniczego i krajobrazów wiejskich.
Nowe państwa członkowskie (NUE-12) podjęły zintegrowane działania rolnośrodowiskowe w późniejszym terminie i na mniejszą początkowo skalę. Ich rolnictwo było
mniej intensywne, stąd straty z nim związane występowały w mniejszej skali. Różnice
między rolnictwem państw nowej i starej Unii ujawniały się w przypadku obszarów
sklasyfikowanych jako szczególnie narażone na azotany. Na zbliżonym poziomie pozostają referencyjne powierzchnie gruntów wykorzystywanych rolniczo i przeznaczonych
na rolnictwo ekologiczne. Z kolei emisja gazów cieplarnianych z działalności rolniczej
osiągnęła większe wartości w UE-15 z uwagi na wyższy stopień rozwoju produkcji
zwierzęcej. Rolnictwo ekologiczne skupia w sobie jak w soczewce wszystkie problemy
ochrony środowiska ze względu na konieczność aplikacji wszystkich dyrektyw.
Z badań porównawczych wynika, że poziom ochrony środowiska naturalnego
w obu grupach państw wyrównuje się. Kraje, które wcześniej rozwijały się dzięki dużej
absorpcji środków produkcji, teraz przestawiają się na rozwój zrównoważony. Nowe
państwa Unii mają większe możliwości rozwoju rolnictwa ekologicznego.
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Potencjał naturalnych preparatów pochodzenia roślinnego
dla poprawy zdrowotności i żywotności materiału siewnego
roślin rolniczych
Potential of natural plant extracts for health and vigour
improvement of seed material of agricultural crops
Magdalena Piekutowska
Politechnika Koszalińska
Streszczenie. Celem niniejszego artykułu było omówienie na podstawie dostępnej literatury krajowej zagadnienia dotyczącego możliwości wykorzystania naturalnych preparatów
pochodzenia roślinnego do zaprawiania materiału siewnego roślin rolniczych. Szczególną
uwagę poświęcono wpływowi wodnych wyciągów i olejków roślinnych na kształtowanie
zdolności kiełkowania i zdrowotności nasion. Wyniki wielu badań pokazują, że aktywność
działania preparatów roślinnych uzależniona jest zarówno od gatunku rośliny, na której są
testowane, gatunku rośliny, z której sporządza się preparat, jak i sposobu jego przyrządzenia. Najlepsze efekty w stymulowaniu kiełkowania materiału siewnego roślin rolniczych
dają preparaty ograniczające skażenie powierzchniowe nasion. Niektóre z preparatów
wykazują właściwości allelopatyczne wobec materiału siewnego. Oprócz wskazania gatunków roślin, które mogą być przydatne do tworzenia naturalnych zapraw nasiennych,
należy opracować technologię stosowania tych zapraw w praktyce rolniczej. Mała podaż
biologicznych preparatów chroniących nasiona potwierdza konieczność i celowość badań
w tym zakresie.
Słowa kluczowe: ekstrakty roślinne • zaprawy nasienne • integrowana ochrona roślin •
rolnictwo ekologiczne • kiełkowanie • wschody roślin
Abstract. The article presents possibilities of using plant-origin preparations for seed
treating of agricultural crops on the base of domestic literature. Special attention was
paid for influence of plant extracts and oils on seed health and germination. Results of
many investigations shows that efficiency of plant-origin preparations depends on the
plant species which were treated with preparations, plant species which was the source
of preparations as well as the way of making it. The most effective in stimulation of
seed germination of agricultural crops were preparations reducing seed surface contamination with pathogenes. Some of the preparations have allelopatic properties for seed
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material. From practical point of view is important to develop application technology of
plant-origin preparations. Small market of biological seed treatments proves need for
further investigations.
Keywords: plant extracts • seed coatings • integrated pest management • organic agriculture • germination • emergence

Wprowadzenie
Konieczność ochrony środowiska naturalnego oraz rosnące zapotrzebowanie na
preparaty pochodzenia biologicznego sprawiają, że poszukiwanie nowych, bezpiecznych środków ochrony roślin stało się konieczne i zarazem popularne (Panasiewicz
i in., 2007). Pod koniec XX w. na całym świecie prowadzono intensywne prace nad
stworzeniem pestycydów, których substancję aktywną stanowi czynnik biologiczny
(Carvalho, 2006). Obecnie biopreparaty dzieli się na trzy różne grupy w zależności od
rodzaju substancji aktywnej: mikroorganizmy, biochemikalia oraz semiochemikalia.
Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska wyodrębnia także czwartą grupę środków,
tj. transgeny (Chandler i in., 2011). Jamiołkowska i Hetman (2016), używając sformułowania „preparaty biotechniczne”, nazwały środki o działaniu przeciwbakteryjnym
i przeciwgrzybowym. Preparaty te powstają m.in. na bazie ekstraktów z grejpfruta,
chitozanu, czosnku oraz wyciągów z tkanek innych roślin. Ich stosowanie poprawia
jakość produkowanej żywności (Gado, 2013).Ciekawą podgrupę preparatów naturalnych stanowią tzw. środki wspomagające uprawy roślin, tj. środki poprawiające właściwości gleby, stymulatory wzrostu oraz specjalne podłoża inne niż gleba (Kowalska,
Golka, Ptaszyński, 2012).
Procedura rejestracji preparatów zawierających naturalne związki roślinne bazuje
na jednolitych kryteriach dla całej Unii Europejskiej i jest taka sama jak dla środków chemicznych. Komisja Europejska, na podstawie szczegółowych badań, udziela
akceptacji testowanej substancji aktywnej, później dochodzi do jej rejestracji. Decyzja
o wprowadzeniu do obrotu należy do ministra rolnictwa każdego kraju członkowskiego (Martyniuk, 2011). Z kolei inne naturalne produkty, tzw. biostymulatory, nie
są formalnie zdefiniowane przez polskie prawodawstwo. Pomimo ich kilkuletniej
obecności na rynku nie wypracowano oficjalnej procedury rejestracji takich środków. Większość biostymulatorów pomyślnie znajduje się w sprzedaży, mimo że ich
skuteczność nie została doświadczalnie udowodniona (Matyjaszczyk, 2015).Wytyczne
Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD – Organization for Economic
Co-operation and Development) wskazują, że preparaty naturalne, w tym zaprawy
nasienne, powinny być dozwolone do rejestracji tylko wtedy, gdy stanowią minimalne
lub zerowe ryzyko dla środowiska naturalnego oraz ludzi. Producent potencjalnego
środka zobligowany jest do podania szczegółowych danych, takich jak: wskazanie
dokładnego opisu działania, ocena etoksykologiczna i toksykologiczna, badania
skuteczności substancji aktywnej. Wykonanie niezbędnych badań pozwalających na
uzyskanie powyższych informacji jest kosztochłonne i czasochłonne. Dla przykładu,
rejestracja na terenie Unii Europejskiej dwóch biopestycydów na bazie bakterii
z rodzaju Pseudomonas kosztowała firmę Bioagri 4,3 miliona euro (Tomalak, 2007). Tak
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drogie inwestycje mogą stanowić barierę w komercjalizacji preparatów (Chandler i in.,
2011). Z testami biopreparatów prowadzi się prace nad wyspecjalizowanym sprzętem,
który zapewni realizację efektów wieloletnich badań w praktyce rolniczej (Kowalska,
Golka, Ptaszyński, 2012).
Naturalne środki ochrony roślin mogą mieć zastosowania w systemie konwencjonalnym, integrowanym oraz ekologicznym. Wprowadzenie do krajowego prawodawstwa obowiązku ochrony roślin w sposób integrowany doprowadziło do promowania
alternatywnych metod ochrony roślin, do których zalicza się ochronę biologiczną.
Wykorzystanie biopreparatóww rolnictwie konwencjonalnym ma zazwyczaj charakter
wspomagający i ograniczający ilość zabiegów ochrony chemicznej. Rola biopestycydów
w rolnictwie ekologicznym jest większa ze względu na całkowite odrzucenie stosowania środków produkcji pochodzenia przemysłowego: syntetycznych pestycydów czy
nawozów sztucznych (Lotter, 2008). Instytut Ochrony Roślin co rok publikuje listę
środków dopuszczonych do stosowania w tym systemie gospodarowania. Aktualnie
występuje w niej zaledwie 39 pozycji, z czego w większości przedstawione preparaty
można stosować w uprawach sadowniczych (www.ior.poznan.pl). Wydaje się, że ta
ilość nie zabezpiecza upraw rolniczych przed pojawieniem się patogenów.
Warto wspomnieć, że zaprawianie materiału sadzeniakowego i siewnego środkami
syntetycznymi w rolnictwie ekologicznym jest całkowicie zabronione (Lotter, 2008).
Obecnie rynek oferuje niewiele naturalnych preparatów, które skutecznie chronią
materiał siewny i sadzeniakowy przed chorobami. Do tego pojawiają się liczne zastrzeżenia dotyczące wykorzystywania związków naturalnych i organizmów pożytecznych
oraz oficjalne dopuszczenie ich do obrotu i stosowania przez ministra rolnictwa
i rozwoju wsi (Tyburski i Żakowska-Biemans, 2007, http://www.ior.pl). Producenci
rolni gospodarujący zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego mogą używać innych
substancji naturalnych, ale muszą być one zgodne z tymi wskazanymi w załączniku
II do rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 oraz dopuszczone do obrotu w Polsce
zgodnie z ustawą o nawozach i nawożeniu, (Dz.U. z 2007, nr 147, poz.1033). Testowanie
naturalnych preparatów, które zachowując zgodność z zasadami produkcji ekologicznej, będą chronić materiał siewny, jest potrzebne i uzasadnione (Tomalak, 2005).

Przedwschodowa ochrona roślin
Wysianym w glebę nasionom od początku zagraża wiele organizmów szkodliwych,
które są sprawcami chorób. Kiełkujące ziarniaki i wschodzące siewki w momencie
zmasowanego ataku patogenów często nie są zdolne do jego odparcia. Uszkodzenia
roślin w początkowych fazach rozwojowych zazwyczaj ujawniają się później poprzez
niższe plonowanie i pogorszenie jakości uzyskanych plonów (Forsberg i in.,2003).
Paradoksalnie, zagrożenie dla kiełkujących nasion stanowi samo miejsce ich aplikacji, czyli gleba. Organizmy ją zasiedlające często są trudne do wykrycia, więc ich
skuteczne zwalczenie okazuje sięprawie niemożliwe. Najczęstszymi odglebowymi
chorobami roślin są: zgorzele, zgnilizny i głownie (Patkowska i Pastucha, 2005).
Do szkodników zagrażających roślinom uprawnym krótko po siewie zaliczyć można
ploniarki, drutowce, pędraki, rolnice, pchełki ziemne, wciornastki (Bereś i Pruszyński,
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2008; Lamparski i Szczepanek, 2004). Wśród wszystkich sposobów ochrony roślin
przed organizmami patogennymi ważne miejsce zajmuje zaprawianie materiału
siewnego. To jeden z najprostszych i najtańszych sposobów uszlachetniana nasion,
któremu przypisuje się głównie zadanie odkażające materiał siewny. Działanie preparatu zastosowanego do zaprawiania materiału nasiennego musi być na tyle skuteczne
i długie, by chronić pojawiające się w glebie kiełki i młode siewki (Rochalska
i Orzeszko-Rywka, 2004).
Biologiczne zaprawy nasienne w zależności od surowca, z jakiego powstają, można
podzielić na: środki pochodzenia roślinnego (wywary, maceraty, napary, sproszkowane
części roślinne, olejki eteryczne), powstałe na bazie mleka, zawierające efektywne
mikroorganizmy (Kostrzewa, 2011). Wyselekcjonowanie naturalnych substancji, które
mogłyby posłużyć jako zaprawy nasienne w rolnictwie konwencjonalnym i ekologicznym, jest trudne. Po pierwsze, związek taki musi wykazywać działanie biobójcze
i antagonistyczne w stosunku do patogenów kolonizujących materiał siewny i glebę
(Kolasińska, 2008 za: Kuś, 1995; Kuś, Ufnowska, Madej, 2000). Po drugie, dobrze jest,
jeśli poprawia ich wigor i zdolność kiełkowania, tj. działa jak naturalny biostymulator
(Sas-Piotrowska i Piotrowski, 2011). Ważne, aby proponowane zaprawy nasienne nie
traciły swojej wartości podczas przechowywania materiału nasiennego.

Naturalne zaprawy nasienne pochodzenia roślinnego
Naturalne wyciągi wodne przeznaczone są do zaprawiania materiału siewnego na
mokro i nazywane mianem tzw. cieczy roboczej (Kowalska, 2013). Ze względu na wykorzystanie zróżnicowanych technik ekstrakcji aktywnych składników materiału roślinnego, wyróżnia się następujące formy wodnych wyciągów: napar, wywar, macerat.
Napar to susz roślinny zalany gorącą wodą, a następnie ostudzony. Zioła zalane zimną
wodą, gotowane przez jakiś czas, a następnie ostudzone i przecedzone dają wywar.
Macerat sporządza się z suszu roślinnego zalanego zimną wodą, pozostawionego
przez określony czas pod przykryciem w temperaturze pokojowej (Sas-Piotrowska
i Piotrowski, 2010).
Badania nad przydatnością naturalnych ekstraktów roślinnych do zaprawiania
nasion (zwłaszcza w rolnictwie ekologicznym) dają ciekawe rezultaty. Wydaje się,
że do tej pory najdokładniej przebadaną rodziną roślin uprawnych, które reagują na
wspomniane środki, są wiechlinowate, szczególnie zboża. Sas-Piotrowska, Piotrowski,
Kaczmarek-Cichosz (2004; 2005), Sas-Piotrowska i Piotrowski (2008, 2010, 2011)testowali rośliny, których wodne wyciągi mogłyby posłużyć do zaprawiania ziarniaków: pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.), żyta (Secale cereale L.), pszenżyta (Triticosecale
Wittm), owsa (Avena sativa L.), jęczmienia: browarnego oraz siewnego (Hordeum
vulgare L.). W swoich badaniach bazowali na roślinach powszechnie występujących
na terenie całego kraju. W doświadczeniach przygotowane ekstrakty z różnych części
morfologicznych roślin posłużyły jako zaprawy na mokro ziarniaków zbóż, a założone
testy bibułowe służyły określeniu energii i zdolności kiełkowania. Otrzymane, zbiorcze
rezultaty doświadczeń zestawiono w tabeli 1.Wymienione ekstrakty wodne poprawiały
energię i zdolność kiełkowania ziarniaków zbóż oraz ich zdrowotność.
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Stymulacja
energii
i zdolności
kiełkowania
Stimulating
germination
viability and
capacity

Działanie
ekstraktów
wodnych
Effect of
waterextracts
Quercusrobur L.
–kora / bark,
Juglans regia L. –
liście / leaves;
Crataegus
oxyacantha L. –
kwiaty /flowers

Żyto / Rye

Pszenżyto
Triticale
Quercus robur
L.–kora / bark;
Mellisa
officinalis L. –
liście /leaves

Melissa officinalis L. –
liście;
Satureja hortensis
L. –liście /
leaves, (odmiany
nieoplewione / naked
varieties),
Taraxacum officinale
Web. – korzenie /
roots;
Matricaria chamomilla
L. – koszyczki/
inflorescence
(odmiany tradycyjne /
traditional varieties)

Owies / Oat
Coriandrum
sativum L. –
owoce / fruits;
Linum
ussitatissimum
L. – nasiona /
seeds;
Quercus robur L.
–kora / bark;
Levisticum
officinale L. –
korzenie / roots;
Arctium lappa
L. – korzenie /
roots

Browarny / Malt

Levisticum officinale
L. – korzenie /
roots;
Zea mays L.
– znamiona /
stigmas;
Crataegus
oxyacantha L. –
kwiaty / flower;
Mentha piperita L.
–liście /leaves;
Lavendula vera L. –
kwiaty /flowers

Siewny / Fodder

Jęczmień / Barley

Sambucus nigra L. – kwiaty / flowers; Allium sativum L. – cebule / bulb; Artemisia absinthium L. – ziele / herb; Betula
verrucosa Ehrh. – liście / leaves.

Salix alba L. i S. purpurea L. – kora / bark;

Ribes nigrum L.
– liście / leaves;
Origanum majorana
L. –ziele / herb;
Mentha piperita L. –
liście / leaves

Pszenica
zwyczajna
Wheat

Gatunek zboża / Species

Tabela 1. Zestawienie wybranych gatunków roślin, których ekstrakty wodne stymulują energię i zdolność kiełkowania ziarniaków zbóż
oraz ograniczają ich zasiedlenie przez mikroorganizmy
Table 1. List of selected plant species whose water extracts stimulate the germination viability and capacity of cereal grains and limit
their colonization by microorganisms
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Salix alba L.
i S. purpurea L. –
kora /bark;
Origanum majorana
L. – ziele / herb;
Ribes nigrum L. –
liście / leaves;
Camellia sinensis
Kuntze –liście /
leaves;
Allium sativum L. –
cebule / bulb;
Sambucus nigra L. –
kwiaty / flowers;
Aesculus
hippocastanum L. –
kwiaty / flowers

Pszenica
zwyczajna
Wheat
Salix alba L.
i S. purpurea L. –
kora / bark;
Juglans regia L. –
liście / leaves;
Quercus robur L.
– kora / bark;
Origanum
majorana L. –
ziele / herb;
Taraxacum
officinale Web. –
korzenie / roots;
Artemisia
absinthium L. –
ziele / herb

Żyto / Rye
Camellia
sinensis Kuntze
– liście / leaves;
Artemisia
absinthium L. –
ziele / herb;
Ribesnigrum L. –
liście / leaves;
Sambucusnigra
L. – liście /
leaves;
Juglansregia L. –
liście / leaves

Pszenżyto
Triticale
Aesculus
hippocastanum –
kwiaty / flowers;
Verbascumthapsiforme
Web. – korzenie /
roots;
Mellisa officinalis L. –
liście / leaves,
Mentha piperita L. –
liście / leaves (naked
varieties);
Lavandula vera L. –
kwiaty / flowers,
Coriandrum sativum
L. –owoce / fruits;
Linum ussitatissimum
L. – nasiona / seeds
(traditional varieties)

Owies / Oat

Gatunek zboża / Species

Taraxacum
officinale Web. –
korzenie / roots;
Inula helenium
L. – korzenie /
roots;
Origanum
majorana L. –
ziele / herb;
Hyssopus
officinalis L. –
ziele / herb;
Linum
ussitatissimum L.
– nasiona / seeds

Browarny / Malt

Hyssopus officinalis
L. – ziele / herb;
Origanum
majorana L. – ziele
/ herb;
Arctium lappa L. –
korzenie /roots

Siewny / Fodder

Jęczmień / Barley

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Sas-Piotrowska, Piotrowski, Kaczmarek-Cichosz, (2004, 2005); Sas-Piotrowska i Piotrowski (2008, 2010,
2011).
Source: Autor’s study based on Sas-Piotrowska, Piotrowski, Kaczmarek-Cichosz, (2004, 2005); Sas-Piotrowska i Piotrowski (2008, 2010, 2011).

Redukcja
skażenia
ziarniaków
reduction
of grain
contamination

Działanie
ekstraktów
wodnych
Effect of
waterextracts

Tabela 1. cd.
Table 1. cont.
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Badania pokazują, że ograniczenie skażenia ziarniaków przez testowane wyciągi
powoduje zazwyczaj wzrost ich żywotności. Niektóre z ekstraktów wodnych dają
efekt odwrotny od zamierzonego, tj. stymulują skażenie ziarniaków przez mikroorganizmy. Przyczyną powyższego mogą być zakłócenia w składzie i aktywności
naturalnej mikroflory kolonizującej fyllosferę ziarniaków. Niektóre substancje organiczne, będące składnikami wywarów, maceratów i naparów mogły wykazywać działanie fitotoksyczne wobec ziarniaków, co skutkowało osłabieniem ich naturalnych
mechanizmów obronnych (Sas-Piotrowska i Piotrowski, 2011 za Piotrowski, 1984).
Przykładami ekstraktów negatywnie działających na zdrowotność ziarniaków były
m.in.: wywar z młodych pędów sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) wobec pszenicy
czy liści pokrzywy zwyczajnej (Urtica dioica L.) wobec żyta i owsa (Sas-Piotrowska
i Piotrowski, 2011). Wyniki te nie potwierdzają często spotykanych w literaturze
fachowej informacji z omawianego zakresu. Według wielu autorów preparaty na
bazie pokrzywy zwyczajnej mają pozytywny wpływ na energię i zdolność kiełkowania roślin uprawnych. W doświadczeniu Gleń i Boligłowy (2012) teza ta, podobnie jak
w powyższych badaniach Sas-Piotrowskiej i Piotrowskiego, nie została potwierdzona.
Autorki wykazały, że wodny wyciąg z ziela pokrzywy zwyczajnej stymulował wzrost
kolonii, biomasy oraz zarodnikowania grzybów Alternaria alternata i Sclerotinia sclerotiorum. Inne ekstrakty wodne wykazują także właściwości antagonistyczne wobec
grzybów, np. z kory brzozy brodawkowatej (Betula verrucosa Ehrh) wobec Botritis
cinerea i Fusarium culmorum. W badaniach Bioligłowy, Pisulewskiej i Gleń (2007)
dwa wodne ekstrakty z liści mięty pieprzowej (Mentha x pepperita L. var. officinalis)
francuskiej i angielskiej wykazywały działanie inhibicyjne wobec grzyba Fusarium
sulphureum.
Warto wspomnieć, że ten sam ekstrakt wodny może odmiennie działać na kiełkowanie i zasiedlenie przez mikroorganizmy ziarniaków różnych odmian w obrębie
jednego gatunku. Wyciąg z kory kasztanowca zwyczajnego (Aesculus hippocastanum L.) pozytywnie wpływał na zdrowotność i żywotność odmiany owsa Akt. W przypadku odmiany Bajka zastosowanie ekstraktu spowodowało nasilenie rozwoju infekcji na powierzchni ziarniaków (Sas-Piotrowska, Piotrowski, Kaczmarek-Cichosz,
2005).
O pozytywnym działaniu preparatów czosnkowych w uprawach rolniczych pisze
wiele autorów. W doświadczeniach często testuje się komercyjne preparaty, takie jak
biofungicyd Bioczos Płynny, ekstrakty wodne, homogenaty czosnkowe. Zastosowanie
preparatu Bioczos jako zaprawy nasiennej na mokro poprawia zdolność kiełkowania jęczmienia ozimego (Horoszkiewicz-Janka i Jajor, 2006; Panasiewicz, Koziara,
Sulewska, 2009) oraz pszenicy ozimej (Panasiewicz i in., 2005).
Kolejną grupą roślin, w której testuje się skuteczność roślinnych preparatów
jako zapraw nasiennych są okopowe, głównie buraki. Orzeszko-Rywka i Rochalska
(2007), Orzeszko-Rywka, Rochalska i Chamczyńska (2010)przeprowadziły serię badań,
w których oceniały przydatność naturalnych preparatów obecnych na rynku i olejków
roślinnych do zaprawiania nasion buraka cukrowego na podstawie jego wschodów.
W doświadczeniach wykorzystywały nierozcieńczone olejki z drzewa herbacianego
(Melaleuca alternifolia L.) i tymianku (Thymus vulgaris L.), rozcieńczone olejki z drzewa
herbacianego (30% i 60%), tymianku (3% i 9%) i cynamonu (10% i 25%), preparaty
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komercyjne: Biosept (ekstrakt z pestek grejpfruta) i Sincocin (wyciąg z tkanek roślin:
dębu, opuncji, mangrowca czerwonego, sumaka) w stężeniach podanych przez producenta. Wyniki pokazały, że nierozcieńczone olejki wykazywały działanie fitotoksyczne
w stosunku do testowanych obiektów. Spośród wszystkich zastosowanych, naturalnych preparatów jako zaprawa nasienna może służyć olejek z drzewa herbacianego
oraz 3-procentowy olejek tymiankowy, który powoduje wyższe i bardziej równomierne
wschody w porównaniu z innymi naturalnymi środkami.
Przez ostatnich kilka lat prowadzi się równolegle badania nad możliwością
wykorzystania ekstraktów wodnych w zaprawianiu na mokro nasion buraków.
Napary z szałwii lekarskiej (Salvia officinalis L.) (stężenia 30%) lub w połączeniu
z rumiankiem pospolitym (Matricaria chamomilla L.) (w stężeniu po 15% każdego
komponentu) poprawiają zdolność kiełkowania nasion braków cukrowych i ćwikłowych. Napary na bazie rumianku (zwłaszcza o stężeniach bliskich 100%) mogą być
toksyczne dla nasion buraków (Rochalska i in., 2015). W badaniach prowadzonych
przez Czerwińską, Szparagę i Deszcz (2015a), testowano wyciągi wodne (maceraty,
wywary i napary) sporządzone z różnych gatunków roślin wobec nasion buraków
cukrowych, ćwikłowych i pastewnych, określając ich zdolność kiełkowania oraz liczbę
nasion skolonizowaną przez mikroorganizmy po aplikacji środka. Wyciąg z korzeni
łopianu większego (Arctium lappa L.), cebul czosnku pospolitego (Allium sativum
L.), korzeni lubczyku ogrodowego (Levisticum officinale L.) i nasion lnu zwyczajnego
(Linum usitatissimum L.) zadziałały najkorzystniej na kiełkowanie nasion wszystkich
gatunków buraków. Skażenie nasion buraków przez mikroorganizmy ograniczały
wyciągi roślinne sporządzane na bazie liści herbaty chińskiej (Camellia sinensis L.),
owoców kminku zwyczajnego (Carumcarvi L.), ziela lebiodki majeranku (Origanum
majorana L.) oraz ziela cząbru ogrodowego (Satureja hortensis L.).
Naturalne wyciągi roślinne mogą także znaleźć zastosowanie w uprawie roślin
bobowatych. Czerwińska, Szparaga, Deszcz (2015b) określały zdolność kiełkowania
łubinu żółtego i grochu siewnego oraz porażenie mikrobiologiczne nasion po zaprawieniu na mokro wywarami, maceratami i naparami sporządzonymi z kilkudziesięciu roślin. Wyciągi sporządzone z ponad połowy gatunków skutecznie stymulowały
kiełkowanie nasion, przy czym to wywary działały stymulująco na zdolność kiełkowania łubinu żółtego i grochu siewnego. Na uwagę zasługuje wywar sporządzony
z korzeni lubczyku ogrodowego (Levisticum officinale L.), który widocznie poprawiał kiełkowanie oraz działał antagonistycznie i biobójczo w stosunku do mikroorganizmów kolonizujących nasionabobowatych. Skuteczność ekstraktu lubczyku
ogrodowego potwierdzili w swoich badaniach także Sas-Piotrowska i Piotrowski
(2012), lecz w ich doświadczeniu to napar, a nie wywar z powyższego gatunku
poprawiał kiełkowanie nasion łubinu gorzkiego i słodkiego. Burgieł i współautorzy (2008), testując przydatność ekstraktów roślinnych w ochronie nagietka
(Calendula officinalis L.) przed mączniakiem prawdziwym (Erysiphe spp.), wykazali
pozytywne działanie ekstraktu wodnego z nasion lubczyku ogrodowego. W innych
badaniach Czerwińskiej i współautorów (2016b) oceniano wpływ naparów z cebul
czosnku zwyczajnego (Alliums ativum L.) i kwiatów dziewanny wielkokwiatowej
(Verbascumthapsiforme L.) o potwierdzonej aktywności na wschody łubinu żółtego
i grochu siewnego w glebie. Napary aplikowano w dwóch kombinacjach: przed-
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siewnie – bezpośrednio na glebę, orazw formie zaprawy nasiennej. Dodatkowo test
przeprowadzono w dwóch rodzajach podłoża: glebach pochodzących z ekologicznego i konwencjonalnego systemu uprawy. Napary z liści czosnku i kwiatów dziewanny skuteczniej poprawiały wschody roślin, gdy były stosowane doglebowo przed
siewem. Wodne, acetonowe i alkoholowe wyciągi sporządzone z roślin rdestowatych
(Polygonaceae) wpływały istotnie na długość i masę pędów korzeni trzech gatunków
roślin bobowatych: Vicia faba ssp. minor, Lupinus albus, Lupinus luteus. Zastosowane
ekstrakty ograniczały także porażenie części podziemnych przez Fusarium oxysporum (Sas-Piotrowska i Piotrowski, 2003).
Zastosowanie nie chemicznego, komercyjnego preparatu Biosept 33 SL do zaprawiania nasion soi uprawianejw monokulturze spowodowało ograniczenie porażenie
roślin przez patogeniczne grzyby glebowe z rodzaju Fusarium spp., Alternari aalternata, Sclerotinia sclerotiorum, Phoma exigua, Phomopsis sojae (Pięta, 2006).
Ekstrakty roślinne także stymulują kiełkowanie nasion roślin oleistych. Kolejne
badania Czerwińskiej i Szparagi (2016c) nad skutecznością wyciągów roślinnych
wobec rzepaku i rzepiku ozimego oraz gorczycy pokazują, że wyciąg ze znamion
kukurydzy zwyczajnej (Zeamays L.) poprawiał w największym stopniu kiełkowanie
nasion testowanych gatunków. Wyraźną aktywność antagonistyczną i odkażającą
wobec mikroorganizmów kolonizujących nasiona wykazywały wyciągi z owoców
kolendry siewnej (Coriandrum sativum L.), korzeni lubczyku ogrodowego (Levisticum
officinale L.), młodych pędów sosny zwyczajnej (Pinus silvestris L.). Ekstrakty z czosnku
poprawiają zdrowotność i żywotność nasion roślin oleistych. Użycie jako zaprawy
nasiennej wcześniej wspomnianego preparatu komercyjnego Bioczos BR gwarantowało lepsze kiełkowanie nasion oraz spowodowało zmniejszenie porażenia roślin
rzepaku jarego i ozimego nawet o 50% w porównaniu z kontrolą (HoroszkiewiczJanka i Jajor, 2006).

Substancje biologiczne zawarte w preparatach roślinnych
Biologiczne substancje aktywne, będące „substancjami czynnymi” ekstraktów pochodzenia roślinnego wykazują silne właściwości fungistatyczne i bakteriostatycznie.
Niektóre pełnią funkcję naturalnych elicytorów, indukujących kaskadę obronnych
reakcji biochemicznych w roślinie (Babosha, 2004). Burgieł (2005, s. 120) tak określa związki obecne w naturalnych preparatach: „Oprócz bezpośrednich produktów
przemian fotosyntetycznych, rośliny gromadzą tzw. substancje swoiste, tj. olejki
eteryczne, garbniki, substancje gorczyczne, kwasy organiczne, alkaloidy i saponiny
wpływające na rozwój owadów lub rozwój fitopatogenicznych”. Zestawienie przykładowych związków czynnych mogących mieć zastosowanie w uprawie roślin przedstawiono w tabeli 2.
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Pochodzenie / Source

Spektrum działania / Broad spectrum

Składniki olejku herbacianego:
terpinen-4-ol, gamma-terpinen,
1,8-cyneol / Components of tea
oil

Sekswiterpeny: bisabolol /
Sesquiterpenes

Flawonoidy: najprawdopodobniej
triklosan / Flavonoids: most
likely triclosan

Fitoncy: Allicyna / phyoncyde:
allicine

Składniki olejku anyżowego:
anetol, linalol, metylochawikol,
aldehyd anyżowy / Compounds of
anieoil: anethole, linalool, methyl
chavicol, anisaldehyde

2

3

4

5

Szerokie spektrum działania, m.in.
/ Broad-spectrum of activity:
Fusarium spp., A. alternata,
Phytophthora cinnamomi, Phytium
ultimum
Aspergillus parasiticus,
A. nigeri, A. alternata

Biedrzeniec anyż
(Pimpinella anisum L.) /
Anise

Özcan i Chalchat
(2006)

Jamiołkowska
(2011); Orlikowski
i Skrzypczak (2003)

Abdulrahman
i Alkhail(2005);
Sakamoto i in.(1996)

Orzeszko-Rywka,
Rochalska i Balcer
(2011)

Antybakteryjne i przeciwygrzybicze
/ Antibacterial and antifungal
Alternaria alternata, Cercospora
arachidicola, Rizoctonia solani

Angelini i in.(2006);
Terzi i in.(2007)

Źródło / Article

Grzyby / fungi: Fusarium
graminearum, F. culmorum,
Aspergillus niger, A. terreus,
Chaetomium globosum, Penicillium
chrysogenum.

Czosnek zwyczajny
(Allium sativum L.) /
Garlic

Pestki grejpfruta /
Grapefruit seeds

Rumianek lekarski /
camomile (Matricaria
chamomilla L.)

Drzewo herbaciane /
Tea tree (Malaleuca
alternifoliaL.)

Substancje o działaniu antymikrobiologicznym / Substances with antimicrobialeffect

Nazwa substancji /
Substance

1.

Lp.

Tabela 2. Niektóre substancje czynne o działaniu antymikrobiologicznym lub stymulującym wzrost roślin
Table 2. Some active substances with anti-microbial effect or stimulating plant growth
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Lubczyk ogrodowy
(Levisticum officinale) /
Lovage
Bacillus subtilis

Ziemniak (Solanum
tuberosum L.) /Ppotato
Marchew zwyczajna
(Daucuscarota L.) / Carrot
Jęczmień zwyczajny
(Hordeumvulgare L.)/
Barley
Truskawka (Fragaria
×ananassa Duchesne) /
Strawberry

Kwas chloro genowy /
Chlorogenicacid

Benzotiadiazol (BTH) /
Benzothiadiazole

Kwas jasmonowy (JA) / Jasmonic
acid

Źródło: opracowanie własne na podstawie wskazanej literatury.
Source: Autor’s study based on above articles

Papryka roczna
(Capsicum annuum L.) /
„Pepperonicini”

Kwasy fenolowe / Phenolicacids

Phytophthora spp.

Blumeria graminis

Thielaviopsis basicola

Streptomyces scabies

Phytophthora capsici

Stymulatory odporności roślin / Stimulators of plant resistance

Składniki wyciągu z olejku
lubczykowego: ftalidy (ligustylid)
kumaryny, furanokumaryny
/ Compounds of lovage oil:
phthalides, coumarins

Eikemo, Stensvand,
Tronsmo (2003)

Weise, Bagy, Schubert
(2003)

Walters, Newton, Lyon
(2007)

Candela i in. (1995)

Mirjalili i in. (2010)
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Allelopatyczne działanie ekstraktów roślinnych
Wybór odpowiedniej rośliny, która może stanowić składnik aktywny preparatu
roślinnego poprawiającego żywotność i zdrowotność nasion, nie jest łatwy. Niektóre
ekstrakty roślinne wykazują działanie allelopatyczne w stosunku do kiełkujących
nasion czy ziarniaków. Oddziaływanie to może być korzystne lub szkodliwe, ale
zawsze wiąże się z obecnością pewnych związków, tzw. allelopatyn, odpowiadających
za proces (Jezierska-Domaradzka, 2007). Większość badań prowadzonych w zakresie
wyjaśnienia zjawiska allelopatii w rolnictwie dotyczy relacji chwast–roślina uprawna
(Jezierska-Domaradzka i Kuźniewski, 2007). Wiedza o tych oddziaływaniach jest
przydatna do opracowywania naturalnych herbicydów regulujących zachwaszczenie w warunkach uprawy (Bhowmik i Inderjit, 2003).Wielu autorów potwierdziło
inhibicyjne działanie ekstraktów sporządzonych z rodzimych gatunków chwastów
na kiełkowanie i wschody zbóż (Ciesielska i Borkowska, 2010; Kraska i KwiecińskaPoppe, 2007), fasoli, dyni, pomidora etc. (Kadioglu, Yanar, Asav, 2005). Wykazano
także allelopatyczne działanie ekstraktów z sorga zwyczajnego (Sorghum vulgare
L.), gryki zwyczajnej (Fagopyrum esculentum Moench) czy słonecznika zwyczajnego (Helianthus annus L.) (Guenzi i McCalla, 1966; Macias i in., 2002; Tsuzuki
i Dong, 2003). Teacǎ i współautorzy (2008) na podstawie swoich badań wykazali, że
ekstrakty roślinne sporządzone na bazie etanolu i ziół: melisy zwyczajnej (Melissa
officinalis L.), krwawnika pospolitego (Achillea millefolium L.) i lawendy wąskolistnej
(Lavandula angustifolia) hamują kiełkowanie i wschody soi, fasoli i zbóż: żyta, pszenicy i pszenżyta. Stopień inhibicji ekstraktów wzrastał istotnie wraz z jego stężeniem. Najbardziej wrażliwymi gatunkami okazały się należące do rodziny Fabaceae,
tj. soja (Glycine max) i fasola (Phaseolus vulgaris). Wyciągi wodne z korzeni perzu
właściwego (Elymus repens L.) silnie hamują wzrost i rozwój siwek pszenicy ozimej
(Wrzesińska i in., 2013).

Podsumowanie
Badania nad możliwością wykorzystania naturalnych preparatów pochodzenia roślinnego dla poprawy zdrowotności i żywotności materiału siewnego były jak dotąd przedmiotem niewielu publikacji. W większości prac z omawianego zakresu autorzy skupiają
się nad szczegółowym omówieniem wyników uzyskanych z testowania komercyjnych preparatów powstałych na bazie roślin. Dużą popularnością cieszą się badania
aktywności antagonistycznej pomiędzy mikroorganizmami w ochronie biologicznej.
Niektórzy badacze poświęcają co prawda uwagę roślinnym ekstraktom (wodnym,
alkoholowym, estrowym), ale oceniają efekty ich działania po aplikacji w późniejszych
fazach rozwojowych roślin.
Z przedstawionych na potrzeby niniejszego opracowania publikacji wynika, że naturalne preparaty roślinne mogą być wykorzystywane do zaprawiania materiału siewnego roślin rolniczych. Wyniki doświadczeń z tego zakresu są bardzo zróżnicowane.
Poszczególne gatunki reagują odmiennie na aplikowane „substancje aktywne” zawarte
w ekstraktach wodnych. Obserwowane różnice w skuteczności działania wyciągów
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roślinnych mogą być związane z rozpuszczalnością roślinnych substancji czynnych
w wodzie (Sas-Piotrowska i Piotrowski, 2008).Wykorzystanie acetonu czy alkoholu
jako rozpuszczalnika poprawia antybakteryjne działanie wyciągów roślinnych, a ich
rozcieńczenie powoduje osłabienie tych właściwości (Krupiński i Sobiczewski, 2001;
Sas-Piotrowska i Piotrowski, 1995).Wyjaśnienie obserwowanych różnic w skuteczności testowanych ekstraktów wodnych powinno być połączone z określeniem stężenia
i rozpuszczalności cennych związków w wodzie lub innych rozpuszczalnikach organicznych po to, aby efekty działania preparatów były jak najlepsze.
Wiadomo, że ekstrakty o działaniu odkażającym powierzchnię nasion znacznie
poprawiają ich żywotność. Z kolei działanie niektórych substancji czynnych hamuje
kiełkowanie nasion. Jednak wyniki uzyskane w warunkach laboratoryjnych nie zawsze
znajdują potwierdzenie w warunkach polowych. Środowisko glebowe charakteryzuje się
dużą zmiennością czynników abiotycznych, które mogą różnicować aktywność substancji wprowadzanych do gleby łącznie z wysiewanymi nasionami. Dalsze badania nad
wykorzystaniem naturalnych preparatów roślinnych w zaprawianiu materiału siewnego
powinny skupiać się na opracowaniu skutecznej technologii i optymalizacji tego procesu.
W większości doświadczeń ekstrakty wodne czy olejki eteryczne pełniły funkcję zapraw
na mokro. Badania Czerwińskiej i współautorów (2016a) dowodzą, że lepsze efekty
w stymulowaniu wschodów buraków daje uprzednia doglebowa aplikacja preparatu
niż wysiew nasion zaprawionych na mokro. Stosując metodę zaprawiania na mokro,
należy pamiętać, że czas, jaki powinien upłynąć od pokrycia nasion środkiem do
wysiewu, musi być jak najkrótszy, a partia nasion relatywnie mała. Dobrym rozwiązaniem byłoby wyposażenie siewników w instalację aplikującą zaprawę w formie płynnej
podczas wysiewu. Umożliwi to jednorazowy wysiew większej partii nasion bez obawy
wysuszenia mokrej zaprawy na ich powierzchni.
W literaturze fachowej z omawianego zakresu można znaleźć także wyniki badań
zaprawiania na sucho. W doświadczeniu Orzeszko-Rywki, Rochalskiej i Balcer (2011)
zaprawianie nasion warzyw granulatami i wysuszonymi częściami roślin nie przyniosło w pełni oczekiwanego efektu. Aplikacja substancji roślinnych „na sucho” doprowadziła do pogorszenia obsady roślin i plonowania sałaty. Na tej podstawie można
wnioskować, że należy unikać stosowania zapraw nasiennych w postaci granulatów
i rozdrobnionych suszy w uprawach roślin o krótkim okresie wschodów i wegetacji.
Na podstawie przeanalizowanej literatury można wysnuć wniosek, że na chwilę
obecną najwięcej trudności nie przysparza wybór rośliny, której substancje aktywne
wykazują działanie poprawiające wigor i zdrowotność nasion. Problemem do rozwiązania jest opracowanie skutecznej techniki zaprawiania nasion preparatami naturalnymi, która przekona producentów do ich stosowania w swoich gospodarstwach.
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Farming in Austria: rural areas versus demi-towns
Rolnictwo w Austrii: obszary wiejskie vs półmiejskie
Erika Quendler
Federal Institute of Agricultural Economics
Abstract. In recent decades the farming areas in Austria have been affected by a variety
of phenomena. The interplay of individualisation, globalisation, segregation, suburbanisation and deindustrialisation has been shaping a new type of area which is neither
urban, nor rural: the “Zwischenstadt”, a sort of demi-towns. In addition to rural areas,
the demi-town could become an area of significance for farming especially in Austria,
Europe and the industrialised countries, if it has not already been the case for a long
time now. With this in mind the research questions are: 1) what is the significance of the
demi-town for farming? 2) What are the characteristics of demi-town farming? 3) How
does this differ from farming in rural areas? This contribution starts with the concepts
of demi-towns and rural areas and their relationship to farming. The definition of the
European Commission is used, where the area of intermediate density (towns, suburbs)
is consideredas a demi-town and rural area is defined as a thinly-populated area. We
then outline the status quo in Austria by using select key indicators from the agri-structural data of the Integrated Administration and Control System (IACS), 2014. Next, certain characteristics of farming in rural areas and the demi-town are highlighted using
select data from the survey “Life and working conditions of female farmers in Austria”
conducted in the year 2016. When analysing the characteristics and differences between
the demi-town and the rural area we employed descriptive statistics. The differences between farming in the demi-town and rural areas can be summerised as follows: In the
demi-town, there live 5.6 times more people per square kilometer than in rural areas. In
the demi-town there are 5.7 times less utilised agricultural area and 5.6 times less livestock units per capita available. For this reason the standard output is 5.0 times smaller.
This notwithstanding, additional activities are more prevalent in the demi-town. Female
farmers as well as their partners are more often employed off-farm and fewer female
farmers consider themselves as professional female farmers. These findings bring into
focus the need for further research regarding: 1) the functioning of rural and demi-town
farming within the food system, 2) the contribution to the welfare of communities in
rural areas and in the demi-town, 3) the demand of people in the demi-town for multiple
functions and the values attributed to farming and 4) the role of teamwork (between e.g.
people, organisations, governmental and non-governmental bodies) in sustaining the vision for inclusive farming in demi-towns. This will help reveal the innovative potential of
Corresponding author – Adres do korespondencji: Erika Quendler, Federal Institute of Agricultural
Economics, Marxergasse 2, A-1030 Vienna; e-mail:erika.quendler@awi.bmlfuw.gv.at
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(mini) farming in demi-towns. Nevertheless, the issues raised in this contribution need
to be closely linked to Austrian and European agricultural and regional policy to ensure
an inclusive and sustainable development.
Keywords: farming • rural areas • demi-towns • Austria
Abstract. W ostatnich dziesięcioleciach obszary rolne w Austrii ulegały oddziaływaniu licznych zjawisk. Procesy indywidualizacji, globalizacji, segregacji, suburbanizacji
i dezindustralizacji kształtują nowy typ obszarów, które nie są ani obszarami miejskimi,
ani wiejskimi, tworząc tzw “międzymieście” (Zwischenstadt) rodzaj ‘pół-miast’ czy też
‘miejskiej wsi’. Tego rodzaju obszary, zwłaszcza w Austrii, Europie i krajach uprzemysłowionych, mogą pełnić istotne funkcje rolnicze, co w wielu regionach znajduje potwierdzenie już od wielu lat. W kontekście powyższych założeń, pytania badawcze postawione
w niniejszym tekście brzmią: 1) Jaką rolę w rolnictwie odgrywają obszary ‘półmiejskie’?
2) Jak można scharakteryzować obszary ‘półmiejskie’ 3) Czym różni się rolnictwo na
obszarach ‘półmiejskich’ od rolnictwa na obszarach wiejskich? Niniejszy artykuł przybliża koncepcję ‘pół-miast’ i obszarów wiejskich w kontekście działalności rolniczej.
Zgodnie z definicjami sformułowanymi przez Komisję Europejską, obszary o umiarkowanej gęstości zaludnienia (miasto, przedmieścia) uznawane są za ‘półmiejskie’, a obszary wiejskie określane są, jako słabo zaludnione. Status quo dla Austrii nakreślono
w oparciu o wybrane, kluczowe wskaźniki opisujące strukturę agrarną, które pozyskano
ze Zintegrowanego Systemu Administracji i Kontroli (Integrated Administration and
Control System, IACS), 2014. Pewne charakterystyki rolnictwa na obszarach wiejskich
i ‘półmiejskich’ sformułowano w oparciu o dane zawarte w raporcie „Życie i warunki
pracy rolniczek w Austrii”, który sporządzono w roku 2016. Dla celów analizy różnic pomiędzy ‘pół-miastami’ i obszarami wiejskimi zastosowano statystyki opisowe. Różnice
pomiędzy rolnictwem w ‘pół-miastach’ a na obszarach wiejskich można podsumować
w następująco: W ‘pół-miastach’ żyje 5,6 razy więcej osób w ujęciu na kilometr kwadratowy, niż na obszarach wiejskich. W ‘pół-miastach’ mamy do czynienia z 5,7 razy
mniejszym obszarem użytków rolnych i 5,6 mniejszą ilością pogłowia zwierząt w ujęciu
na osobę. Dlatego też standardowa produkcja jest tam 5.0 razy mniejsza. Jednocześnie,
dodatkowa działalność gospodarcza jest bardziej rozpowszechniona w ‘pół-miastach’.
Zarówno rolniczki, jak i ich partnerzy częściej zatrudnieni są poza gospodarstwem rolnym i mniej kobiet postrzega same siebie, jako profesjonalne rolniczki. Ustalenia te formułują obszar dla dalszych badań w zakresie: 1) funkcjonowania obszarów wiejskich
i półmiejskich w systemie żywności, 2) wkładu w dobrobyt wnoszonego przez wspólnoty
wiejskie i półmiejskie, 3) popytu zgłaszanego na obszarach półmiejskich na rozmaite
funkcje i wartości przypisywane rolnictwu oraz 4) roli współpracy (pomiędzy przykładowo ludźmi, organizacjami, podmiotami rządowymi i pozarządowymi) na rzecz równoważenia wizji rolnictwa inkluzywnego na obszarach półmiejskich. Realizacja badań
w powyższych obszarach pomoże ujawnić innowacyjny potencjał (mini)rolnictwa na
obszarach półmiejskich. Niemniej jednak kwestie poruszone w niniejszym tekście muszą pozostać w ścisłym związku z założeniami austriackiej i europejskiej polityki rolnej
i regionalnej, by gwarantować inkluzywny i zrównoważony rozwój.
Słowa kluczowe: rolnictwo • obszary wiejskie • obszary półmiejskie • Austria

PDGR – PSAH

Farming in Austria: rural areas versus demi-towns

63

Introduction
Urbanisation is increasing worldwide. Urban growth (cities, towns, suburbs etc.) takes
place in non-built-up areas first of all at the expense of farmland (Munton, 2009).
Productive agricultural land is, therefore, lost, and the number of farms decreases (EEA,
2006; Poppe et al., 2005). This phenomenon is accompanied by a growing demand for
food that raises the problem, not only in urban areas, of securing food and nutritional
supplies (Drechsel, Quansah, Penning de Vries, 1999; Griffon, 2003; van Veenhuizen,
2006). Given this background, researchers and planners are increasingly focusing on
the role of farming in rural areas (Fuller, 1990; Mardsen and Sonnino, 2008; Rigg, 2006)
and growing urban spaces (Bryant and Johnston, 1992; Bryant, 1997; Mougeot, 2000;
Bontje, 2001; van Veenhuizen, 2006) and the productivity of agircultural areas close to
towns (Bricas and Seck, 2004; Temple and Moustier, 2004; Moustier and Danso, 2006;
Weinberger and Lumpkin, 2007).
The manner in which spatial planing looks at this phenomena classifies it into three
degrees of urbanisation, namely cities (densley populated areas), towns and suburbs
(intermediate density areas) and thinly populated areas or rural areas (Eurostat, n.d.).
In literature towns and suburbs are also called “Zwischenstadt” (Sievert, 1997), a sort
of demi-towns – other terms used in this connection are postsuburbia (Kling, Olin,
Poster, 1991; Phleps et al., 2006) and peri-urban (Adell, 1999; Simon and McGegor,
2012). Demi-towns are considered as a transitional zone between urban and rural
areas. Demi-town areas in Austria and elsewhere have been subject to agricultural and
land use research for the past decades (Adell, 1999; Tacoli, 2001) and have prompted
much public and policy interest (Baker et al., 2012; Erickson et al., n.d.; Losada et al.,
2015). Farming in demi-towns is a kind of urban farming. Urban farming is defined
shortly as the growing of plants and the raising of animals within and around cities
(RUAF Foundation, n.d.).
However, the present analysis, which deals with the current situation, largely
neglects the long-term attractive forces and interregional shifts in these forces. Official
agricultural statistics give a very limited image. Qualitative research has shown that
statistics do not always capture the breadth of women’s farm work. Supplementing
these statistics with the representative survey of female farmers give a more comprehensive picture on the farming situation in the areas looked at. In this contribution we
shall provide some statistical evidence on the nature of farming in rural areas and the
demi-town. This paper questions the specificity of the farming in the area of the demi-town and compares it with that of rural areas. We reinvestigate the role of farming
for society at large by looking at these two territories. After clarifying the definition
for demi-towns and rural area, we first of all, however, analyse select structural data
as available from the Integrated Administration and Control System data (IACS) of
the year 2014 and data from the survey of female farmers in 2016 in order to answer
the following research questions: (1) what is the significance of the demi-town for
farming? (2) What are the characteristics of demi-town farming? (3) How do these
differ to those of farming in rural areas? This can give us insights into future development of farming as a whole, the innovative potential of the demi-town and emerging
research needs.
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Material and methods
This contribution was designed to qualify and/or quantify the characteristics of
farming in rural areas and in the areas of the demi-town. In order to get a picture of
farming in Austria structural features of IACS data (BMLFUW, 2014) and selected data
from the survey of female farmers throughout Austria are analysed. This is broken
down into farming in rural areas and in the demi-town. The agricultural population/
sample data was obtained from the Austrian IACS farm data set of 2014 where farm
operators had (i) the legal status of natural person or group person (without community pastures and cooperatives). For the online survey a further criteria was an email
address. The agricultural population overall was 115,953 and the study population for
the survey was 35,460 farms. The survey was conducted as an online-questionnaire in
2016. After a quality test (consistency check) it was possible to use 2,182 questionnaires from female farmers in the rural areas and demi-towns for the analysis of the research questions. The response rate was 7% of the net sample. The data thus collected
was analysed using Statistical Package for Social Sciences (SPSS) for reporting results
and drawing conclusions.

Results and discussion
The quantity of farming in an area determines the current and future status of its
services for human life. For the purposes of depiction a set of indicators has been
applied as follows. We start with the density characteristics (population density,
number of farms per capita, proportion of utilised agricultural area (UAA) over total
area, livestock units (LSU) per capita and 100 hectares and standard output (SO) per
capita). This is followed by the characteristics of farms (legal form, mountain farms,
ecological farms and average UAA per farm) and production (most important area of
operation, additional activities and off-farm jobs). To get a more realistic picture, we
also look at the family characteristics, namely the average people on the farm, the
children situation, the marital status and whether the transfer of the farm has already
been regulated. This is followed by the whence and the whither, i.e. whether the female
farmer or their partner has grown up on the farm and how female farmers assess the
future of their farm. And finally, we look at the mental picture female farmers have of
themselves. The questions are (1) whether they define themselves as female farmers,
i.e. have the professional title female farmer, (2) whether they would choose again to
become a female farmer and (3) how they assess the image of female farmers vis-à-vis
other professions.

Density characteristics
“For humans, population density is the number of people per unit of area, usually
quoted per square kilometer” (sqkm) (Agbao, Englama, Philip-Ogph, 2014). In 2014,
of the 7.59 million Austrian people 2.51 million were living in demi-towns and
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3.27 million in rural areas. The demi-towns covered a total area of 9,969 sqkm and
rural areas about 72,485 sqkm. 5.6 times more people were living in the demi-towns
than in rural areas. The total area covered by rural areas was 7.2 times larger than that
of the demi-towns. The rural area is characterised by its amount of total land, whereas
the demi-town by its significantly higher population density, as shown in Table 1.
Table 1. Selectdensity characteristics of rural areas and demi-towns
Density characteristics

Rural areas

Demi-towns

45

251

Number of farms per capita*

0.03

0.01

Share of UAA of total area

28%

31%

UAA in hectare per capita**

0.62

0.12

LSU per capita**

0.51

0.09

0.41

0.08

Ø number of LSU per 100 hectare UAA*

82

77

Ø number of RGVE per 100 hectare UAA

66

64

1.408

280

Population density per sqkm**

of which RGVE per capita

Ø SO in Euro per capita**

Source: IACS data 2014 (rural areas n = 101,196 and demi-towns n = 14,757),
** statistically highly significant (p < 0.01), * statistically significant (p < 0.5)

In Austria, roughly 28% of the total area is UAA. The UAA refers to the land used
for farming; it includes arable land, permanent grassland, permanent crops and also
kitchen gardens (Eurostat, 2011). There are 2.04 million hectares UAA in rural areas
and 0.30 hectare in the demi-town. Although the proportion of UAA in the demi-town
(31%) is higher than in rural areas (28%), farming is more predominant in rural areas
(Tab. 1). 1.91 million LSU are recorded in Austria of which 1.67 million are in rural
areas and 0.23 million in demi-towns. In relative terms, there are 0.51 LSU per capita in
rural areas and 0.09 in demi-towns. Farms in rural areas have 5.5 times more livestock,
namely 82 LSU per 100 hectares compared to 0.09 LSU per 100 hectares in demi-towns.
The main part of livestock is grazing stock or roughage-consuming animals (RGVE).
The farming in demi-towns is predominantly less intensive regarding livestock density.
In rural areas there are threetimes more farms per capita than in demi-towns and the
UAA is five times as high as in the demi-town. Compared to rural areas the farming
in the demi-town is less intensive when looking at LSU and SO (Euro) per capita. For
example the SO per capita in the demi-town is one fifth of the one in rural areas.
This notwithstanding, the demi-town area still has agricultural potential, especially
regarding the need for a certain agricultural self-sufficiency. Different approaches
(urban gardening in the form of guerilla gardening, roof gardens, community gardens
etc) which are very succesful already exist. They are based on intensive gardening
techniques. Intensive gardening practices can reduce the amount of space required for
the same nutritional content to 700 square feet plus another 700 square feet for crops
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grown specially for composting. A special form is mini farming, as a holistic approach
to small-area farming, that enables one to produce 85% of an average family’s food
on just a quarter acre (or 0.1 hectare). In contrast, the current agri-business practices require 30,000 square feet per person or three quarters of an acre (or 0.3 hectare)
(Markham, 2010, p. 38).
Limitations due to population increases and changes in land use in Austria and
around the world put pressure on agricultural land use. The quantity and quality of
UAA and arable land not only in rural areas but also in the demi-town determine the
current and future status of the agricultural commodities and food services for human
life. Incentives can be given through the implementation of appropriate policies and
technologies but also individual actions are important.

Farm characteristics
As shown in Table 2 there is no significant difference between the farming in rural
areas and demi-towns in the proportion of full-time farmers, in the legal form, in the
number of ecological farms and the average hectare of UAA per farm. A significant
difference is shown in the share of farms in the mountain areas. Generally, the larger
share of mountain area and therefore the farms are found in rural areas.
Table 2. Select farm characteristics of rural areas and demi-towns
Farm characteristics

Rural areas

Demi-towns

55%

55%

male

50%

53%

female

27%

27%

Marriage relationship

17%

15%

Group holding

5%

5%

Farms in mountain areas**

65%

7%

Ecological farms

18%

16%

20

21

Full-time farms
Natural person
Legal form

Ø UAA per farm in hectare

Source: IACS data 2014 (rural areas n = 101,196 and demi-towns n = 14,757),
** statistically highly significant (p < 0.01)

Production and activities characteristics
The production (Tab. 3) can be characterised as follows: In both areas milk production
is the most important area of operation, in the demi-town accounting for 29% and in
rural areas for 35% of the farms. Clearly, however, the share in rural areas is significantly higher. The second most important area of operation is cash crops. This is the

PDGR – PSAH

67

Farming in Austria: rural areas versus demi-towns

case for 14% of farms in demi-towns and 11% in rural areas. Direct marketing, holidays
on farms and Heuriger1 are ranked third and 9% of farms in rural areas and 12% in
demi-towns consider it as their most important area of operation. All other areas of
operation have a contribution of less than 10%. Furthermore, there are also additional
activities. Although less female farmers in rural areas than in demi-towns say that the
additional activities are the most important area or operation, the female farmers in
the demi-town (56%) undertake more additional activities than in rural areas (49%).
Going into more detail, direct marketing and holidays are more attractive for female
farmers in rural areas than in the demi-town. Additional activities are one way to gain
extra income, another one is off-farm jobs. In rural areas both the female farmers and
their partners are more engaged on the farm than in the demi-town. 35% of the female
farmers work off the farm in rural areas and 40% in the demi-town. The proportion
of the partners having an off-farm job is definitely higher. In rural areas 52% of the
partners work off-farm and in the demi-town 58% do.
Table 3. Select production and activities characteristics by female farmers in rural areas
and demi-towns
Production and activities characteristics

Rural areas

Demi-towns

Milk production

35%

29%

Production of cash crops

11%

14%

Direct marketing, holidays on farms,
Heuriger1) etc.

9%

12%

Suckler cows

11%

9%

Other animals

8%

8%

Pig farming

6%

6%

Vegetables, fruits and vines

6%

6%

Forestry

6%

4%

Cattle fattening

5%

4%

Other

4%

5%

49%

56%

Direct marketing

31%

22%

Holidays on farms

Most
important
area of
operation*

Additional activities**
of which

14%

11%

No off-farm job of the female farmer*

65%

60%

No off-farm job of the partner*

48%

42%

Source: Survey of female farmers 2016 (rural areas n = 1,868 and demi-towns n = 314),
** statistically highly significant (p < 0.01), * statistically significant (p < 0.5)
1 The word “heuriger” means “this year’s”. Traditionally the winemaker would invite “neighbours” round to taste the new wine. The latter would bring cold foods. Nowadays, this has
changed into a more formal restaurant/cold buffet where the house wine is served. Obviously,
there are a corresponding number of licence regulations.
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Family characteristics
The family characteristics in Table 4 show that there is no significant difference
between the farming in rural areas and in demi-towns when looking at the average
number of people on the farm, the children situation and the marital status. Definitely,
the transfer of the farm is more regulated in the rural areas than in the demi-town.
This is maybe due to the fact that there are more job opportunities in the demi-town.
Table 4. Select family characteristics by female farmers of rural areas and demi-towns
Family farm characteristics

Rural areas

Demi-towns

Ø number of people on the farm

5.2

5.3

Ø number of children per female farmer

2.4

2.3

adult children

45%

43%

children requiring care

49%

53%

childless

6%

4%

marital cohabitation

86%

85%

extra-maritalcohabitation

7%

9%

single

7%

6%

30%

23%

of which farms with

Marital status
Transfer of the farm regulated**

Source: Survey of female farmers 2016 (rural areas n = 1,868 and demi-towns n = 314),
** statistically highly significant (p < 0.01)

The whence and the whither characteristics
When looking at the origins of female farmers and their partners, we see, as shown in
the Table 5, a significant difference. In rural areas more female farmers and more partners have their roots in farming, i.e. grew up on a farm, than in the demi-town area.
Regarding the perceived prospects on the future of the farm, the positive assessment
is nearly the same, i.e. no statistically significant difference.
Table 5. Select whence and whither characteristics of female farmers of rural areas and
demi-towns
The whence and the whither characteristics

Rural areas

Demi-towns

Female farmer grown up on farm**

70%

60%

Partner grown up on farm*

90%

86%

Very good or good future for the own farm

43%

45%

Source: Survey of female farmers 2016 (rural areas n = 1,868 and demi-towns n = 314),
** statistically highly significant (p < 0.01), * statistically significant (p < 0.5)
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Self-assessment characteristics
Looking at the self-assessment characteristics – as shown in Table 6 – more female
farmers in rural areas consider themselves as professional female farmers than their
counterparts in the demi-towns. There is no significant difference shown in the
answers to the question as to whether they would do it again and the assessment of
the female famers’ image vis-à-vis other professionals.
Table 6. Selectself-assessment characteristics of female farmers of rural areas and demi-towns
Self-assessment characteristics

Rural areas

Demi-towns

Professional title ‘female farmer’**

76%

68%

Would do it again?

74%

72%

somewhat higher

5%

4%

equal

28%

32%

somewhat lower

67%

64%

Image of female
farmers vis-à-vis other
professionals

Source: Survey of female farmers 2016 (rural areas n = 1,868 and demi-towns n = 314),
** statistically highly significant (p < 0.01)

As shown in Tab. 1 to 6, the farming in the area of the demi-town distinguishes
itself from that in rural areas as follows. In the demi-town (1) live more people but
there are less farms, (2) the farming is less intensive according to LSU per hectare
and LSU per capita, (3) the SO per capita is lower, (4) there are less mountain farms,
(5) additional activities are more prevalent, (6) more female farmers and partners work
off-farm, (7) the farm transfer is more regulated, (8) less female farmers, less partners
have grown up on a farm and (9) fewer female farmers consider themselves as professional female farmers.

Conclusions
Nowadays, farming in the demi-town and in rural areas is the result of an innovative
adaptation to the pressure and opportunities attached to their geographical proximity
to urban agglomerations. Although farming is more present in rural areas, the demi-town has a potential which is based on traditional farming.

Status quo
Demi-town farming is now characterised by a heterogeneous pattern of farms with
a certain agricultural production. This kind of farming contributes modestly to local
food security, higher participation in additional activities, and low-intensive, part-time
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farms. Nevertheless, becoming a 100% female farmer is a less attractive job opportunity, the majority have an off-farm job. The preservation and the multifunctional
development of farming in the demi-town area, therefore, require a broad range of
policy and planning measures. The demi-town needs to be recognised as an individual
policy arena in order to overcome the urban-rural divide and strengthen urban-rural
relationships. Agricultural policies and financial incentives should take into account
a demi-town’s differences to the rural countryside, and target development guidance
at the situation within the border of urban and rural zones.

Innovative potential
The growing urbanisation calls into question the future of demi-town farming with
a view to enhancing urban food security, alleviating urban poverty, and contributing
to cities’ resilience to environmental and welfare issues. Against this background and
in order to ensure the agricultural production potential: (1) every hectare available
should be sustained for agricultural production, e.g. mini farming, (2) myriads of
concepts of food-growing practices should be put into practise in a way that a certain
inclusive degree of food self-sufficiency should be assured and (3) given that less farm
transfers have already been regulated, the regulation of the transfer of family ownership to a third party should be seen as a potential option. Moreover, there is room
for further innovation in the agricultural production of the demi-town. This innovation should deal with adapted and sound technology and know-how and marketing
concepts within an inclusive food value chain.

The way forward – future research
We must better understand how the rural and the demi-town farming work within
the food systems. By doing so, we can comprehensively assess and promote the role
of farming in the demi-town for the welfare of communities in rural areas and demi-towns. Furthermore, there is a reasonable demand among the demi-town public for
multiple functions and values from farming. Environmental and landscape amenities,
which directly contribute to the regional quality of life, are particularly highly valued.
It will take a lot of work and commitment from a diversity of people, organisations,
governmental and non-governmental bodies to sustain the vision for farming in
demi-towns.
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Przestrzenne zróżnicowanie zainteresowania płatnościami
rolnośrodowiskowymi wśród rolników województwa
małopolskiego
Spatial diversification of farmers’ interest in
agri-environmental payments in the Małopolskie
Voivodeship
Tomasz Wojewodzic
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Instytut Ekonomiczno-Społeczny

Paweł Zadrożny
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Instytut Gleboznawstwa i Agrofizyki
Streszczenie. W artykule zaprezentowano ocenę stopnia pozyskania i wykorzystania
płatności rolnośrodowiskowych (PRŚ) przez rolników województwa małopolskiego
w latach 2004–2014, przeprowadzoną na podstawie informacji Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa. W opracowaniu wykorzystano wskaźniki dynamiki, struktury
oraz korelacji liniowej Pearsona. Przeprowadzona analiza pozwoliła stwierdzić, że o ile
w latach 2004–2006 zainteresowanie małopolskich rolników wsparciem w ramach PRŚ
było niewielkie (2% beneficjentów jednolitych płatności obszarowych), o tyle wyraźnie
wzrosło latach 2007–2013 (5% beneficjentów JPO). Jednocześnie odnotowano w regionie systematyczny wzrost wysokości wypłacanych kwot – z 2,7 mln zł w roku 2004 do
33,6 mln w roku 2014. W województwie małopolskim odsetek beneficjentów JPO aplikujących o płatności rolnośrodowiskowe zależny był od udziału w strukturze obszarowej
gospodarstw o powierzchni mniejszej od 5 ha UR, udziału w gospodarstwach gruntów
o złej kulturze rolnej oraz intensywności organizacji rolnictwa. W rejonach, gdzie czynniki te były korzystniejsze, stwierdzono większą aktywność rolników we wdrażaniu PRŚ,
z wyraźną preferencją wyboru pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone i pakietu 8. Ochrona
gleb i wód, które umożliwiają prowadzenie relatywnie intensywnej produkcji rolniczej.
Generalnie, w Małopolsce rolnicy preferowali wybór pakietów 2. Rolnictwo ekologiczne,
Adres do korespondencji – Corresponding author: Dr hab. inż. Tomasz Wojewodzic, Zakład
Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa Instytut Ekonomiczno-Społeczny, Uniwersytet Rolniczy im.
H. Kołłątaja w Krakowie, al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków; e-mail: rrtwojew@cyf-kr.edu.pl
Badania zostały sfinansowane z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego przyznanej przez
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3. Ekstensywne trwałe użytki zielone oraz 8. Ochrona gleb i wód, co podyktowane było panującymi warunkami przyrodniczymi, tradycjami w produkcji rolniczej oraz względami
ekonomicznymi.
Słowa kluczowe: województwo małopolskie • programy rolnośrodowiskowe • gospodarstwo rolne • działalność rolnicza
Abstract. The paper evaluates the degree to which agri-environmental payments (AE
payments) have been obtained and used by farmers in the Małopolskie Voivodeship in
2004–2014 based on data provided by the Agency for Restructuring and Modernization
of Agriculture (ARMA). The analysis showed that although in 2004–2006 the Małopolskie
Voivodeship farmers showed little interest in the AE payments (2% of beneficiaries of
single area payments), in 2007–2013 such interest rose (5% of SAP beneficiaries). At the
same time amounts paid for financing environmentally friendly practices grew increasingly in the region from PLN 2.7m in 2004 to PLN 33.6m in 2014. In the Małopolskie
Voivodeship the percentage of SAP beneficiaries applying for agri-environmental payments was conditional on the share of farms of an area below 5 ha of UAAin the area
structure, the share of land in a poor agricultural condition and the agriculture’s organizational intensity. In regions where those factors were more beneficial, farmers were
more actively implementing AE payments, clearly favoring package 1. “Sustainable farming and package” and package 8. “Water and soil protection” which allow engagement in
relatively intensive farming production. Generally in the region of Małopolska farmers
favored package 2. Organic farming, package 3. “Extensive permanent grasslands” and
package 8. “Water and soil protection” due to existing natural conditions, traditions in
farming production and economic reasons.
Keywords: Małopolska regions, agricultural and environmental programs, farm, agricultural activity

Wprowadzenie
Rozwój rolnictwa europejskiego przyczynił się do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego krajów w tej części świata, umożliwił również eksport nadwyżek żywności do
innych stref geograficznych. Fizyczna dostępność żywności, a dzięki rozbudowanym
systemom wsparcia socjalnego również jej dostępność ekonomiczna, skłaniają większość krajów europejskich do położenia większego nacisku w realizowanej polityce na
kwestie jakości surowców rolniczych oraz wpływu rolnictwa na środowisko. Działania
takie dobrze wpisują się w realizację koncepcji zrównoważonego rozwoju. Do licznych
instrumentów stosowanych na obszarze krajów Unii Europejskiej w celu ograniczania negatywnego wpływu produkcji rolnej na środowisko życia człowieka zaliczyć
należy tzw. programy rolnośrodowiskowe (PRŚ) (Mroczek, Kostecka, Korczyńska, 2013;
Rudnicki, 2013). Realizacja tych programów w Polsce rozpoczęła się w ramach PROW
2004–2006 i kontynuowana jest w kolejnych edycjach programów rozwoju obszarów
wiejskich, tj. PROW 2007–2013 oraz PROW 2014–2020. Instrumenty proponowane
w ramach poszczególnych pakietów tych programów polegają na dobrowolnej realizacji przez rolników działań, przyczyniających się do promocji systemów produkcji,
zgodnych z wymogami ochrony środowiska (Kucharczak i Różańska, 2012). Poprzez
wsparcie finansowe rolnicy zachęcani są do pełnienia funkcji „konserwatora przyrody”
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i „strażnika” środowiska naturalnego, jednak zainteresowanie rolników realizacją
poszczególnych praktyk jest znacznie zróżnicowane przestrzennie i często traktowane
jedynie jako jedna z ekonomicznych form wsparcia produkcji rolnej. Jak wskazują
liczni autorzy, pełna ocena realizacji celów założonych w ramach programu rolnośrodowiskowego możliwa będzie dopiero w dłuższym horyzoncie czasowym (m.in.:
Brodzińska, 2007; Pawlewicz i Bórawski, 2013).

Uwagi metodyczne
Celem podjętych badań była ocena aktywności rolników województwa małopolskiego
w zakresie pozyskiwania środków na realizację programów rolnośrodowiskowych.
Projektując badania, poszukiwano odpowiedzi na następujące pytania badawcze:
– jak kształtowała się dynamika aktywności rolników województwa małopolskiego
w zakresie aplikowania o płatności rolnośrodowiskowe,
– czy występowało zróżnicowanie przestrzenne zainteresowania poszczególnymi
pakietami działań rolnośrodowiskowych.
Podstawowymi narzędziami badawczymi były analiza dynamiki, analiza struktury
i analiza korelacji liniowej Pearsona. Istotność statystyczną oszacowanych współczynników korelacji oceniano na poziomie p ≤ 0,05. W prowadzonych analizach
zastosowano autorskie wskaźniki aktywności rolników w poszczególnych powiatach,
przyjmując jako punkt odniesienia (mianownik) liczbę rolników uzyskujących jednolitą płatność obszarową (JPO) oraz powierzchnię objętą tą płatnością, co pozwoliło
na wyeliminowanie z rozważań znaczną grupę podmiotów nieprowadzących już
działalności rolniczej, a w dalszym ciągu pozostających w statystyce masowej (GUS)
jako gospodarstwa rolne1. Podstawową bazą danych dla prowadzonych analiz były
informacje wygenerowane przez Wydział Sprawozdawczości Działań Społecznych
i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich Departamentu Programowania
i Sprawozdawczości w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla okresu
2004–2014, według stanu na dzień 28 lutego 2015 r.

Płatności rolnośrodowiskowe w układzie dynamicznym
Beneficjentami programu rolnośrodowiskowego mogli być rolnicy posiadający gospodarstwo rolne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Program ten miał charakter
dobrowolnego zobowiązania realizowanego zgodnie z przygotowanym dla gospodarstwa, przez uprawnionego doradcę planem działalności rolnośrodowiskowej.
1

Jak pokazują badania terenowe, również w grupie gospodarstw aplikujących o płatności obszarowe występują podmioty, które użyczyły już swoją ziemię innym jednostkom produkcyjnym,
a same nie prowadzą już działalności rolniczej. Skala tego zjawiska ze względu na znamiona
nielegalności jest bardzo trudna do jednoznacznego określenia, istnieją jednak przesłanki do
stwierdzenia, iż podlega systematycznemu zmniejszaniu się.
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Pięcioletni okres obowiązywania zobowiązania, konieczność przygotowania skomplikowanych dokumentów, zróżnicowane wymogi dla poszczególnych pakietów oraz
narażanie się na częste, szczegółowe kontrole spowodowały, że program od samego
początku postrzegany był zarówno przez rolników, jak i doradców jako trudny (Sroka
i Musiał, 2012). W latach 2004–2006 zainteresowanie rolników z województwa małopolskiego wsparciem w ramach PRŚ było relatywnie niewielkie. Skorzystało z niego
zaledwie 2% beneficjentów jednolitych płatności obszarowych. Zainteresowanie
wsparciem działań rolnośrodowiskowych wzrastało w kolejnych latach, tak iż
w ramach PROW 2007–2013 z różnych pakietów PRŚ korzystało już blisko5% beneficjentów JPO (w Polsce ogółem ok. 10%)2. Wraz ze wzrostem zainteresowania rolników
pozyskiwaniem wsparcia finansowego na wdrażanie praktyk korzystnych dla środowiska systematycznie rosła wysokość wypłacanych kwot. O ile w 2004 r. łączna kwota
w ramach wydanych decyzji o przyznaniu płatności rolnośrodowiskowych wynosiła
w całym regionie 2,7 mln zł, o tyle w roku 2014 było to już 33,6 mln zł (ryc. 1). Szybszy
wzrost wysokości przyznawanych kwot, niż wzrost liczby beneficjentów, wynika m.in.
ze wzrostu powierzchni objętej tymi płatnościami, jak również z lepszego wykorzystywania możliwości łączenia poszczególnych pakietów. W ramach programów rolnośrodowiskowych w kampaniach 2004–2014 do rolników regionu trafiło blisko 268,2 mln
zł, co stanowiło niespełna 4% środków rozdysponowanych na ten cel w całym kraju.

Ryc. 1. Płatności rolnośrodowiskowe w województwie małopolskim w latach 2004–2014
Fig. 1. Agri-environmental payments in the Małopolskie Voivodeship in 2004–2014
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARiMR
Source: own calculations based on data provided by the Agency for Restructuring and Modernization of Agriculture (ARiMR)

2

Wzrost omawianych wskaźników częściowo wynika ze zmniejszenia liczby beneficjentów JPO.
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Program rolnośrodowiskowy stanowi jeden z najobszerniejszych i zarazem najbardziej skomplikowanych instrumentów wsparcia kierowanych do rolników. W latach
2007–2013 wyodrębniono w nim 9 pakietów, podzielonych na 49 warianty. Największym
zainteresowaniem wśród rolników województwa małopolskiego cieszyły się: Rolnictwo
ekologiczne (pakiet 2), Ekstensywne trwałe użytki zielone (pakiet 3) oraz Ochrona gleb
i wód (pakiet 8) – co należy przypisać specyfice produkcji rolniczej w województwie
małopolskim, w tym niskim wydatkom ponoszonym na zakup nawozów mineralnych
w dominujących na tym obszarze drobnych gospodarstwach rolnych (Czekaj, 2012).
Zaledwie kilku rolników zdecydowało się skorzystać ze wsparcia w ramach pakietu 9.
Strefy buforowe (tab. 1).
Tabela 1. Zainteresowanie rolników województwa małopolskiego poszczególnymi pakietami programu rolnośrodowiskowego
Table 1. The Małopolskie Voivodeship farmers’ interest in individual agri-environmental
packages

Pakiety programu
rolnośrodowiskowego (PRŚ) / Agrienvironmental program (AEP)
package

Liczba wydanych decyzji
Number of decisions issued
średniorocznie
w okresie
2013 r.
2008–2014
2013
annual average
in 2008–2014

na 1000
beneficjentów JPO
(2013 r.)
per 1,000 SAP
beneficiaries (2013)

1

Rolnictwo zrównoważone
Sustainable farming

585

866

7,2

2

Rolnictwo ekologiczne / Organic
farming

1470

1801

14,9

3

Ekstensywne trwałe użytki zielone
Extensive permanent grasslands

1523

1500

12,4

Ochrona zagrożonych gatunków
ptaków i siedlisk przyrodniczych
poza obszarami Natura 2000
4
Protection of endangered birds
species and natural habitats
outside Natura 2000 area

118

248

2,1

Ochrona zagrożonych gatunków
ptaków i siedlisk przyrodniczych
na obszarach Natura 2000
5
Protection of endangered birds
species and natural habitats in
Natura 2000 areas

178

339

2,8

Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych – Problems of Small Agricultural Holdings • Nr – No. 3 • 2017

78

Tomasz Wojewodzic, Paweł Zadrożny

Tabela 1. cd. / Table 1. cont.

Pakiety programu
rolnośrodowiskowego (PRŚ) / Agrienvironmental program (AEP)
package

Liczba wydanych decyzji
Number of decisions issued
średniorocznie
w okresie
2013 r.
2008–2014
2013
annual average
in 2008–2014

na 1000
beneficjentów JPO
(2013 r.)
per 1,000 SAP
beneficiaries (2013)

Zachowanie zagrożonych zasobów
genetycznych roślin
w rolnictwie
6
Preservation of endangered
genetic plant resources in
agriculture

407

443

3,7

Zachowanie zagrożonych
zasobów genetycznych zwierząt
w rolnictwie
7
Maintenance of geneticresources
of endangeredanimalspecies in
agriculture

630

729

6,0

1177

1689

14,0

6

1

0,0

8

Ochronaglebiwód / Water and soil
protection

9 Strefy buforowe / Buffer zones

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARiMR
Source: own calculations based on data provided by the Agency for Restructuring and Modernization of Agriculture (ARiMR)

W ramach programu rolnośrodowiskowego 2007–2013 rolnicy mogli aplikować
o kilka pakietów jednocześnie, pamiętając o zasadach ich łączenia.

Płatności rolnośrodowiskowe w układzie przestrzennym
Zaangażowanie rolników w pozyskiwanie środków wspierających realizację programu
rolnośrodowiskowego jest bardzo zróżnicowane przestrzennie zarówno w skali całego
kraju (Wojewodzic, Dacko, Zadrożny, 2016), jak i wewnątrz województwa małopolskiego. Zróżnicowanie to dotyczy zarówno odsetka gospodarstw aplikujących o ten
rodzaj wsparcia, jak również wysokości kwot trafiających do rolników w poszczególnych powiatach. Największe kwoty wsparcia trafiły do użytkowników gospodarstw
rolnych w południowej, górzystej części województwa, gdzie wysokość przeciętnego
wsparcia w ramach programów rolnośrodowiskowych przekraczała 70 zł/ha UR objętych płatnościami JPO. Najgorzej pod tym względem wypadł powiat suski, na obszarze
którego średnia wysokość wsparcia nie przekroczyła 10 zł rocznie na ha UR (ryc. 2).
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Analiza korelacji wykazała występowanie istotnych zależności statystycznych
pomiędzy średnią wysokością przyznanych środków (zł/ha UR JPO) a:
– oceną jakością rolniczej przestrzeni produkcyjnej3 (rxy = –0,43),
– udziałem w powierzchni powiatu obszarów prawnie chronionych (rxy = 0,59),
– intensywnością nawożenia mineralnego NPK/ha (rxy= –0,42).

Ryc. 2. Średnioroczna (2004–2014) kwota decyzji o przyznaniu płatności rolnośrodowiskowych w powiatach województwa małopolskiego (zł/ha UR objętych JPO)4
Fig. 2. An annual average (2004–2014) amount of decisions to grant agri-environmental
payments in the MałopolskieVoiovdeshippoviats (PLN/ha of UAA covered by SAP)5
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARiMR
Source: own calculations based on data provided by the Agency for Restructuring and Modernization of Agriculture (ARiMR)

3

4
5

WWRP IUNG – wysokość wskaźnika waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej według
JUNG (Witek, 1981).
Do grupowania powiatów wykorzystano podział kwartylowy.
Poviats were grouped in quartiles.
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Zależności takich nie stwierdzono natomiast w odniesieniu do badanych cech
struktury obszarowej gospodarstw rolnych i intensywności organizacji rolnictwa6.
Z przeprowadzonych analiz wynika zatem, że większe kwoty zasilały obszary mniej
przydatne do produkcji rolnej, o mniejszym poziomie nawożenia oraz objęte różnymi
reżimami ochrony środowiska. Interpretacja przedstawionych wyników badań wymaga
jednak uwzględnia faktu, iż udział w programie rolnośrodowiskowym ma charakter
dobrowolny i uczestniczy w nim tylko część gospodarstw rolnych, co powoduje, że
wysokość tych płatności jest bardzo zróżnicowana również pomiędzy gospodarstwami.
Wysokość kwot uzyskiwanych przez poszczególne podmioty uzależniona jest w dużej
mierze od wiedzy rolnika i współpracującego z nim doradcy, skali i charakteru prowadzonej produkcji oraz przyjętych w tym zakresie strategii.
Wysokość uzyskiwanych kwot stanowi pochodną aktywności rolników w realizacji
programów rolnośrodowiskowych, umiejętności łączenia wsparcia w ramach różnych
pakietów oraz obowiązujących stawek wsparcia. Zdecydowanie mniejszy odsetek
gospodarstw zainteresowanych realizacją programu rolnośrodowiskowego zaobserwowano w powiatach o bardzo dużym rozdrobnieniu struktury obszarowej oraz dużym
zaawansowaniu procesów dezagraryzacji, tj. dużym udziale gruntów w złej kulturze
rolnej i ekstensywnej produkcji. Na tych obszarach w wielu przypadkach doszło już do
faktycznego zaniechania produkcji rolnej, a osoby dotychczas pracujące w rolnictwie
znalazły inne źródło dochodów (por. Wojewodzic, Satoła, Tabor, 2015). Analiza korelacji wykazała istotne statystycznie zależności pomiędzy odsetkiem beneficjentów JPO
uzyskujących jednocześnie płatności rolnośrodowiskowe a:
– udziałem w strukturze obszarowej gospodarstw o powierzchni poniżej 5 ha UR
(rxy = –0,59),
– udziałem w gospodarstwach gruntów o złej kulturze rolnej (rxy = –0,56);
– intensywnością organizacji rolnictwa (rxy = 0,52).
Potwierdzają te spostrzeżenia Czudec i Zając (2010), którzy wykazali, iż w regionie
południowo-wschodniej Polski pakiety rolnośrodowiskowe realizowane są głównie
przez gospodarstwa dysponujące znacznie większymi zasobami ziemi niż przeciętne
gospodarstwo rolne.
Relatywnie najrzadziej w programie rolnośrodowiskowym uczestniczyli rolnicy
z powiatów: suskiego, wadowickiego, myślenickiego i chrzanowskiego (tab. 2). Nato
miast w powiatach miechowskim i dąbrowskim o płatności rolnośrodowiskowe ubiegało się blisko 10% rolników aplikujących o JPO.
Rolnicy z jednostek terytorialnych zlokalizowanych w północnej części województwa najczęściej wybierali pakiety, które w najmniejszym stopniu ograniczały uzyskiwanie wysokiej produkcji, tj. pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone oraz pakiet 8. Ochrona
gleb i wód. Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone miał zachęcić rolników do racjonalnego
wykorzystywaniu zasobów przyrody i ograniczenia negatywnego wpływu rolnictwa
na środowisko. Opierał się przede wszystkim na stosowaniu odpowiedniego zmiano6

Ocena intensywności dla roku 2010 została wykonana przy wykorzystaniu współczynników
intensywności uwzględniających potencjalną praco- i kapitałochłonność poszczególnych
działalności według metody Kopcia (1978).
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4,6
3,4
2,0
10,1
9,7
3,0
6,9
9,7
1,8
5,5
4,3
3,6
2,2
4,2
0,6
3,6
4,3
0,5
3,5

pak.4
pkg 4.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARiMR
Source: own calculations based on data provided by the Agency for Restructuring and Modernization of Agriculture (ARiMR)

pak.5
pkg. 5
3,1
1,4
0,0
1,2
15,5
1,1
8,5
2,2
1,7
9,2
28,0
1,3
0,0
0,5
2,6
2,2
29,5
0,8
2,5

pak.3
pkg. 3

na 1000 beneficjentów JPO / per 1,000 beneficiaries of SAP
5,2
9,9
16,1
3,5
1,9
3,5
0,0
3,3
10,4
2,7
1,0
3,7
1,1
5,6
3,4
3,4
0,0
0,0
24,6
23,2
14,7
3,6
0,0
6,0
0,3
40,7
48,5
1,2
15,1
3,5
6,7
8,0
3,5
2,4
3,5
1,2
0,0
44,3
30,2
1,8
0,8
14,1
47,6
3,6
3,1
0,2
0,3
1,9
1,4
10,6
1,9
0,6
0,2
4,1
0,1
32,7
18,7
2,4
7,0
8,2
0,0
10,8
7,4
3,4
2,7
0,2
3,8
4,6
1,7
1,0
0,6
1,0
9,5
2,3
9,1
0,8
1,1
0,4
17,2
1,2
5,0
3,2
0,0
0,2
0,0
2,2
1,1
0,4
0,0
0,7
9,2
7,1
10,3
1,6
0,9
2,7
0,0
10,0
1,6
1,1
1,6
0,0
0,4
2,3
0,6
0,6
0,0
0,2
1,6
4,5
10,8
4,5
4,1
4,1

pak.2
pkg. 2

pak.7
pkg. 7

pak.1
pkg. 1

Liczbadecyzji w 2013 r. / Number of decisions issued in 2013
pak.6
pkg. 6

Liczba beneficjentów PRŚ
2007–2013 / Number of AEP
beneficiaries in 2007–2013

* w tabeli wyróżniono pakiety najczęściej wybierane przez rolników danej jednostki terytorialnej
* the table shows packages most frequently selected by farmers from a given territorial unit

Bochnia
Brzesko
Chrzanów
Dąbrowa Tarnowska
Gorlice
Kraków
Limanowa
Miechów
Myślenice
Nowy Sącz
Nowy Targ
Olkusz
Oświęcim
Proszowice
Sucha Beskidzka
Tarnów
Tatry
Wadowice
Wieliczka

Biura powiatowe
ARiMR / ARMA
poviatoffices

9,4
6,4
4,5
58,2
1,3
13,5
0,0
81,7
1,0
0,0
0,2
27,5
4,2
25,9
0,0
13,5
0,0
1,3
8,9

pak.8
pkg. 8

Tabela 2. Aktywność rolników województwa małopolskiego w pozyskiwaniu środków na realizację programów rolnośrodowiskowych
w ramach PROW 2007–2013*
Table 2. The activity of Małopolska farmers in leveraging funds for implementing agri-environmental program of PDAA 2007–2013*
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wania, właściwym doborze roślin i ograniczeniu nawożenia. Prowadzenie relatywnie intensywnej produkcji towarowej możliwe było również w przypadku pakietu 8.
Ochrona gleb i wód, który realizowany był m.in. poprzez stosowanie wsiewek poplonowych, międzyplonów ozimych oraz ścierniskowych. Liczba rolników realizujących
pakiet 1 oraz liczba rolników realizujących pakiet 8 w poszczególnych powiatach były
bardzo mocno między sobą skorelowane (rxy = 0,95), przy jednoczesnym braku istotnych zależności korelacyjnych z liczbą podmiotów realizujących inne pakiety PRŚ. Na
realizację pakietów 1 i 8 chętniej decydowali się użytkownicy gospodarstw o większej
powierzchni, którzy przy niewielkich zmianach w stosowanym systemie produkcji
mogli skorzystać z tego wsparcia. Również Czudec i Zając (2010) wykazali, że w grupie
gospodarstw realizujących programy rolnośrodowiskowe największe obszarowo
i najsilniejsze ekonomicznie są gospodarstwa realizujące pakiet 8. Ochrona gleb i wód.
Rolnictwo ekologiczne (pakiet 2) było obok pakietów 3 i 8 najczęściej wybieraną
przez rolników województwa małopolskiego formą programu rolnośrodowiskowego. Szczególnie popularne było ono na obszarach pogórskich i górskich (ryc. 3).
Prowadzenie produkcji rolnej w sposób wykorzystujący naturalne procesy zachodzące
w gospodarstwie rolnym, bez jakichkolwiek substancji syntetycznych utrudnia intensywną produkcję rolną, sprzyja natomiast ochronie gleb (Kisiel i Grabowska, 2014).
Na zainteresowanie produkcją ekologiczną (pakiet 2) pozytywnie wpływała możliwość
równoczesnej realizacji pakietu 3. Ekstensywne trwałe użytki zielone. Analiza korelacji
wykazała wysoką, istotną statystycznie zależność pomiędzy aktywnością rolników
w realizacji tych dwóch pakietów (rxy = 0,85). Stwierdzono jednocześnie dużą zależność korelacyjną pomiędzy liczbą rolników realizujących w poszczególnych powiatach
pakiety 2 i 3 a liczbą rolników realizujących pakiet 5. Ochrona zagrożonych gatunków
ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000 i pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie. Wartości wskaźnika korelacji rxy kształtowały się na poziomie od 0,59 do 0,79. Ekstensywne użytkowanie trwałych użytków
zielonych sprzyja utrzymaniu cennych przyrodniczo siedlisk i zagrożonych gatunków
ptaków. Pamiętać jednocześnie należy, iż pakiet 3 nie mógł być łączony z pakietami 4
i 5 (na tej samej powierzchni), a pakiet 2 nie mógł być łączony z pakietami 1, 4, 5 i 8.
Mniejsze zainteresowanie wśród rolników działaniami chroniącymi siedliska zagrożonych gatunków ptaków wynikało m.in. z konieczności przygotowania wraz z ekspertem
przyrodniczym (botanikiem/ornitologiem) stosownej dokumentacji przyrodniczej, co
w przypadku małych gospodarstw znacznie podnosiło koszty pozyskania wsparcia.
Na obszarach górskich powiatów suskiego, nowotarskiego oraz tatrzańskiego
największym zainteresowaniem rolników cieszył się pakiet 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie, wynika to m.in. z dużych tradycji
tego obszaru w zakresie chowu zwierząt trawożernych, odradzającego się kulturowego wypasu zwierząt oraz ukształtowania terenu, które utrudnia produkcję polową,
a jednocześnie predestynuje użytki rolne do produkcji zwierzęcej.
Program rolnośrodowiskowy realizowany w latach 2007–2013 stanowił obok
płatności obszarowych bardzo ważny element wsparcia zewnętrznego dla gospodarstw rolnych. W opiniach doradców rolnośrodowiskowych skłonność rolników
do wdrażania pakietów programu rolnośrodowiskowego zależy w dużej mierze od
możliwości poprawy opłacalności stosowanych metod produkcji (Brodziński, 2008).
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Przeprowadzone analizy wykazały, iż w powiatach o większym zainteresowaniu
pakietami 1 i 8, większa była również aktywność w pozyskiwaniu płatności z tytułu
wsparcia specjalnego do uprawy roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych (rxy = 0,73). W przypadku aktywności rolników w korzystaniu z pozostałych pakietów (2, 3, 4, 5, 6, 7) stwierdzono natomiast wysoką, statystycznie istotną
zależność korelacyjna z ich aktywnością w pozyskiwaniu uzupełniających płatności
zwierzęcych oraz wsparcia specjalnego do krów; rxy = (0,50–0,81).

Ryc. 3. Najczęściej wybierane pakiety PRŚ w powiatach województwa małopolskiego
w 2013 r.
Fig 3. The AEP packages most frequently selected in the Małopolskie Voivodeshippoviats
in 2013
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARiMR.
Source: own calculations based on data provided by the Agency for Restructuring and Modernization of Agriculture (ARiMR).
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Nie ulega obecnie wątpliwości, iż realizacja programu rolnośrodowiskowego przyczynia się do zwiększenia udziału ziemi utrzymywanej w dobrej kulturze rolnej oraz
zachowywania lokalnych gatunków roślin i zwierząt, jest jednak również istotnym
instrumentem wspierania dochodów gospodarstw rolnych (Sroka i Wojewodzic, 2015).

Podsumowanie i wnioski
Prowadzenie produkcji rolniczej na początku XXI w. wymaga od rolników nie tylko
szerokiej wiedzy technologicznej i ekonomicznej, lecz także umiejętności poruszania
się w skomplikowanym systemie prawnym. Adaptacja do zmieniających się warunków
otoczenia rynkowego i instytucjonalnego wiąże się bardzo często z koniecznością
korzystania z wiedzy i umiejętności doradców rolniczych. Dostęp do informacji daje
szansę na lepsze wykorzystanie potencjału gospodarstwa i pojawiających się możliwości wsparcia instytucjonalnego, w tym wsparcia środkami wspólnej polityki rolnej.
Przeprowadzone badania pozwoliły potwierdzić wzrost zainteresowania rolników
programami rolnośrodowiskowymi w okresie 2004–2013, o czym świadczy wzrastająca wysokość przyznawanych na ten cel kwot. Do roku 2010 wzrastała również liczba
rolników aplikujących o wsparcie działań sprzyjających środowisku. Ograniczanie
liczby beneficjentów programu rolnośrodowiskowego w województwie małopolskim
po 2010 r. należy przypisać kończącym się 5-letnim zobowiązaniom podjętym na
bazie PROW 2004–2006 oraz zachodzącym zmianom w strukturze agrarnej, gdzie
część gospodarstw niewydolnych ekonomicznie rezygnuje z prowadzenia działalności
rolniczej.
Na obszarach o mniej sprzyjających warunkach do produkcji rolnej (słabsze gleby,
większe rozdrobnienie gospodarstw) mniejszy odsetek rolników zainteresowany był
korzystaniem z płatności rolnośrodowiskowych. Wysokość uzyskiwanych kwot w przeliczeniu na 1 ha UR była jednak większa, gdyż wybierane były znacznie częściej pakiety
„trudniejsze”, dające zwykle wyższe kwoty dofinansowania. Ważną rolę odegrała
również możliwość łączenia pakietów. Na obszarach o wyższym poziomie rozwoju
rolnictwa, gdzie występuje korzystniejsza struktura obszarowa i wyższy poziom intensywności organizacji rolnictwa, zaobserwowano większą aktywność rolników w uczestniczeniu w programie rolnośrodowiskowym, przy czym wybierane były na ogół pakiety
umożliwiające prowadzenie intensywnej produkcji rolniczej (pakiet 1 i pakiet 8), przez
co również przeciętna kwota uzyskiwanych płatności na 1 ha była niższa.
Możliwość łączenia przez rolników różnych form wsparcia działalności rolniczej dla
wielu subregionów, szczególnie tych o trudnych ze względów przyrodniczych i ekonomicznych (rozdrobnienie agrarne) uwarunkowaniach produkcji rolnej, stanowi szansę
na zachowanie ich rolniczego charakteru. Rolnictwo i produkcja rolna na obszarach
wiejskich są niezbędne dla realizacji strategii rozwoju, w której estetyka i różnorodność krajobrazu oraz wysoka jakość środowiska odgrywają bardzo ważną rolę. Rozwój
„przemysłu czasu wolnego” w województwie małopolskim wymaga zachowania działalności rolniczej na tym terenie.
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Samowystarczalność energetyczna gospodarstwa
domowego z wykorzystaniem paneli PV
Energetic self-sufficiency of the household with the use
of PV panels
Kamila Habiera, Arkadiusz Dyjakon
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
Streszczenie. Dzięki możliwościom technicznym i wykorzystaniu potencjału lokalnego można obecnie uzyskać niezależność energetyczną i pokryć pełne zapotrzebowanie
obiektów na energię elektryczną. Najpowszechniej stosowany system to zasilanie gospodarstw domowych przy użyciu instalacji fotowoltaicznej. W artykule przedstawiono analizę techniczno-ekonomiczną instalacji systemu PV w gospodarstwie domowym
prowadzącym działalność rolniczą. Określono koszt inwestycyjny, prosty okres zwrotu
poniesionych nakładów oraz efekt ekologiczny. Dodatkowo, przeprowadzono analizę
wrażliwości wpływu wybranych parametrów (koszt najważniejszych elementów instalacji fotowoltaicznej, cena energii elektrycznej) na okres zwrotu inwestycji. Na podstawie
aktualnych przepisów prawnych dotyczących warunków magazynowania energii w sieci
energetycznej wykazano, że dla indywidualnych gospodarstw rolnych okres zwrotu wynosi około 10 lat. Na podstawie analizy wrażliwości stwierdzono, że największy wpływ
na okres zwrotu inwestycji mają cena paneli PV, inwertera oraz energii elektrycznej.
Dodatkowo, obliczono efekt ekologiczny w postaci unikniętej emisji CO2 wynoszącej
2858 kg w skali roku.
Słowa kluczowe: samowystarczalność energetyczna • instalacja fotowoltaiczna • analiza ekonomiczna • emisja CO2
Abstract. Presently, there are technical possibilities to obtain using local potential the
energetic independence and to cover the energetic demand of the household. The most
widely used system for the household farm powering are photovoltaic installations. In
the paper, the technical-economic analysis of the PV installation in the household with
agricultural activities are presented. The investment costs, simple payback time (SPBT)
as well as ecological effect were determined. In addition, the sensitivity analysis of the
influence of the selected parameters (cost of the main elements of the installation,
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Energii i Gospodarki Odpadami, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. Chełmońskiego
37a, 51-630 Wrocław; e-mail: arkadiusz.dyjakon@upwr.edu.pl
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electricity price) on the SPBT was performed. Based on the actual regulations related
to the energy storage rules in the electric grid it was indicated that for agricultural
households the SPBT is ca. 10 years. Moreover, the sensitivity analysis showed that
the most crucial parameters for SPBT is the price of: PV panels, inverter and electricity
from grid. In addition, the calculated environmental effect of avoided CO2 emission was
2858 kg per year.
Keywords: energetic self-sufficiency • photovoltaic installation • economic analysis •
CO2 emission

Wstęp
Niezależność energetyczna oraz wzrost wykorzystania lokalnego potencjału źródeł
odnawialnych przez gospodarstwa rolne to obecnie jedne z najlepszych sposobów na
ograniczenie emisji CO2 do atmosfery oraz poprawę bezpieczeństwa energetycznego
w danym regionie. Taką możliwość w gospodarstwach rolnych stwarza instalacja fotowoltaiczna (PV). Gospodarstwa rolne dysponujące instalacjami PV mogą łączyć się,
tworząc mikrosieci, które wspierają system elektroenergetyczny, a w przypadku jego
zawodności, dostarczają energię do własnych odbiorników (Olszowiec, 2009).
Obecnie można obserwować intensywny rozwój systemów fotowoltaicznych
w mikroinstalacjach odnawialnych źródeł energii (ryc. 1). Wynika to z możliwości
zapewnienia samowystarczalności elektroenergetycznej gospodarstw rolnych, jak
również prostoty konstrukcji i eksploatacji systemu PV w zestawieniu z innymi technologiami pozyskiwania energii elektrycznej ze źródeł alternatywnych. Dodatkowo
instalacje fotowoltaiczne wspierają rozwój zrównoważony i politykę proekologiczną
państwa (Kryszak i Kurowska, 2014).

Ryc. 1. Rozwój fotowoltaiki w mikroinstalacjach odnawialnych źródeł energii
Fig. 1. Development of photovoltaics in micro-installations of renewable energy sources
Źródło: Wiśniewski i Oniszk-Popławska (2015, rys. 14).
Source: Wiśniewski i Oniszk-Popławska (2015, fig. 14).
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Należy zaznaczyć, że celem Polityki energetycznej Polski do 2030 roku (2009) jest
zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w systemie elektroenergetycznym
państwa do 15% do roku 2020, jak również jego dalszego wzrostu w kolejnych latach
(20% do roku 2030).
Ogniwa fotowoltaiczne służą do bezpośredniej konwersji energii promieniowania
słonecznego na energię elektryczną. Generowanie napięcia na zaciskach możliwe jest
poprzez wybicie elektronów, przez padające fotony, z bariery potencjałów w postaci
złącza p–n (ang. positive–negative) znajdującej się na warstwie krystalicznego krzemu.
W skutek wybicia powstają pary nośników elektron–dziura, zmierzające w przeciwnych kierunkach: elektrony do złącza n, zaś dziury do złącza p. Powstające w ten
sposób napięcie jest stałe, dzięki występującym ładunkom nadmiarowym (KlugmannRadziemska, 2010).
Rozwój technologii związanej z wytwarzaniem paneli PV i innych podzespołów
instalacji fotowoltaicznej oraz coraz większa powszechność ich wykorzystywania przez
indywidualne gospodarstwa przyczynia się do dużej konkurencji wśród ich producentów. Konsekwencją tego trendu jest spadek cen zarówno paneli PV, jak i całych
systemów fotowoltaicznych. Jednocześnie, należy mieć na uwadze, że obecna polityka
państw Unii Europejskiej zmierza do ograniczenia emisji CO2 poprzez zastępowanie
tradycyjnych źródeł energii opartych na spalaniu węgla kamiennego, alternatywnymi,
szczególnie odnawialnymi źródłami energii. W konsekwencji należy się spodziewać,
że wpłynie to na zwiększenie opłat za energię elektryczną produkowaną przy udziale
paliw kopalnych (ryc. 2).

Ryc. 2. Zmiana ceny energii ze źródeł konwencjonalnych i fotowoltaicznych na przestrzeni lat
Fig. 2. Price change of conventional and photovoltaic energy over the years
Źródło: Wiśniewski (2015).
Source: Wiśniewski (2015).
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Celem pracy jest analiza techniczno-ekonomiczna instalacji systemu fotowoltaicznego w gospodarstwie domowym prowadzącym działalność rolniczą, jak również
analiza wrażliwości zmiany kosztów instalacji i ceny energii elektrycznej na prosty
okres zwrotu inwestycji.

Metodyka badawcza
W założeniach, gospodarstwo domowe ma być samowystarczalne energetycznie, co
zapewnić ma instalacja fotowoltaiczna działająca w systemie on–grid (magazynem
energii jest sieć elektroenergetyczna). Dach budynku ukierunkowany jest na południe, a jego kąt pochylenia wynosi 45°. Do obliczeń mocy znamionowej instalacji
założono średnią dzienną liczbę godzin słonecznych Z1 w warunkach STC dla Polski
(standardowe warunki testowe) oraz uśrednione współczynniki uwzględniające kąt
pochylenia paneli fotowoltaicznych Z2 i ich zmienną temperaturę w ciągu roku Z3.
Dodatkowo, przyjęto także straty elektryczne występujące w instalacji fotowoltaicznej
Vstr (Klugmann-Radziemska, 2010).
Analizę przeprowadzono dla gospodarstwa domowego prowadzącego działalność rolniczą, którego średnie roczne zużycie energii elektrycznej, według danych
Głównego Urzędu Statystycznego (2014), wynosi EEL_GOSP = 2770 kWh ∙ rok–1. Należy
zaznaczyć, że przyjęte zapotrzebowanie na energię elektryczną zostało zwiększone,
gdyż w myśl ustawy o odnawialnych źródłach energii (2015), wytwórca (prosument)
energii elektrycznej w mikroinstalacji do 10 kW, działający w systemie on–grid,
przekazuje do sieci 100% wytworzonej energii, z której następnie bez dodatkowych
opłat może odebrać 80%. Różnica jest substytutem opłaty za magazynowanie energii
w sieci energetycznej, co eliminuje konieczność posiadania baterii akumulatorów
przez prosumenta.
W celu wyznaczenia wielkości i kosztów instalacji PV obliczono kolejno jej wymaganą moc znamionową oraz liczbę paneli fotowoltaicznych:
– obliczenie mocy znamionowej instalacji fotowoltaicznej PPV:
PPV =

E EL _ GOSP
W ⋅ Z1 ⋅ Z2 ⋅ Z3 ⋅ Vstr

(1)

gdzie:
– moc nominalna instalacji fotowoltaicznej, kWp,
PPV
EEL_GOSP – zapotrzebowanie na energię elektryczną przez gospodarstwo domowe
(przyjęto EEL = 2770 kWh · rok–1), kWh · rok–1,
W
– wskaźnik uwzględniający substytut kosztów magazynowania wyprodukowanej energii elektrycznej przez instalację PV w sieci energetycznej
(W = 0,8),
– średnia, dzienna ilość godzin słonecznych (przyjęto Z1 = 2,62 h · dzień–1),
Z1
h · dzień–1,
– współczynnik związany z odchyleniem od płaszczyzny poziomej (przyZ2
jęto Z2 = 1,23),
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Z3
Vstr

– współczynnik związany z temperaturą modułu (przyjęto Z3 = 0,94),
– współczynnik uwzględniający straty elektryczne w instalacji bez układu
magazynowania energii w akumulatorach, (przyjęto V = 0,85),

stąd:
PPV =

2770
= 3, 68 kWp
0, 8 ⋅ 2, 62 ⋅ 1, 23 ⋅ 0, 94 ⋅ 0, 85 ⋅ 365

– obliczenie wymaganej ilości paneli fotowoltaicznych iPV:
iPV =

PPV
Pj

(2)

gdzie:
iPV – liczba wymaganych paneli PV, sztuk,
PPV – moc nominalna instalacji fotowoltaicznej, kWp,
Pj – znamionowa moc jednostkowa panelu PV (przyjęto Pj = 260 W · szt.–1),
kWp · szt.–1,
stąd:
iPV =

3, 68
= 14,17 szt.
0, 260

– wyznaczenie kosztów inwestycyjnych instalacji fotowoltaicznej (tab. 1):
Tabela 1. Kosztorys inwestycji
Table 1. Investment costs
Kosztorys
Estimate cost

Cena jednostkowa
Unit price

Ilość
Amount

Koszt
Cost

Panel fotowoltaiczny
Photovoltaic panel

735 PLN · szt–1

14

10 290 PLN

Inwerter
Inverter

4400 PLN · szt–1

1

4 400 PLN

Przewody i zabezpieczenia instalacji PV
PV wiring and protection elements

900 PLN · kpl.–1

1

900 PLN

Stelaż montażowy
Mounting frame

1500 PLN · kpl.–1

1

1 500 PLN

Montaż instalacji PV
Installation of a PV system

500 PLN · kWp–1

4

2 000 PLN

Razem
Total

19 090 PLN

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ofert firm z branży fotowoltaicznej.
Source: Autor’s study based on the offers from photovoltaics companies.
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– obliczenie prostego okresu zwrotu inwestycji SPBT (ang. Simple Pay Back Time):
SPBT =
gdzie:
SPBT
KINW
ZEN_EL
EEL_GOSP

K INW
Z EN _ EL ⋅ E EL _ GOSP

(3)

– prosty okres zwrotu inwestycji, lata,
– poniesione koszty inwestycyjne, PLN,
– uniknięty koszt zakupu 1 kWh, (przyjęto KEN_EL = 0,65 PLN · kWh–1),
PLN · kWh–1,
– zużycie energii elektrycznej przez gospodarstwo domowe, kWh · rok–1.

stąd:
SPBT =

19090
= 10, 6 lat
0, 65 ⋅ 2770

Dla przyjętego zużycia energii elektrycznej obliczono także unikniętą roczną
emisję dwutlenku węgla do atmosfery, powstającą w procesie spalania węgla kamiennego w elektrowniach konwencjonalnych. W tym celu przyjęto wskaźnik emisyjności
WeCO2 = 825,412 kg · MWh–1 wyznaczony przez Krajowy Ośrodek Bilansowania
i Zarządzania Emisjami, obejmujący proces spalania paliwa, dystrybucję energii elektrycznej i straty powstające na liniach przesyłowych.
M CO2 = WeCO2 ⋅ E EL _ GOSP ⋅ 10 −3

(4)

gdzie:
MCO2 – ilość wyemitowanego CO2, kg · rok–1,
WeCO2 – wskaźnik emisyjności CO2, kg · MWh–1,
EEL_GOSP – zużycie energii elektrycznej przez gospodarstwo domowe, MWh · rok–1.
stąd:
M CO2 = 825, 412 ⋅ 2770 ⋅ 10 −3 = 2858 kg ⋅ rok −1

Dyskusja wyników
Koszt instalacji fotowoltaicznej dla gospodarstwa rolnego, przy obecnej wycenie
elementów systemu PV i jej montażu, wynosi około 19 090 PLN. Biorąc pod uwagę
aktualną cenę końcową energii elektrycznej oraz zapisy ustawy dotyczące warunków
rozliczania się z zakładem energetycznym, prosty okres zwrotu inwestycji wynosi
około 10 lat i siedem miesięcy. Przy założeniu, że instalacja fotowoltaiczna powinna
pracować przez 25 lat, przez 40% czasu jej eksploatacji instalacja się spłaca, pozostałe
60% okresu stanowi już bezpośredni zysk dla użytkownika. Zysk wynika z unikniętych
opłat dla dostawcy energii elektrycznej za jej zużycie. Obliczony czas zwrotu inwestycji zakłada stałą cenę energii elektrycznej dla odbiorców indywidualnych. Jednak
przewiduje się, że ze względu na obecną proekologiczną politykę Unii Europejskiej
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oraz nadal duży udział paliw kopalnych w produkcji energii elektrycznej przez polską
energetykę zawodową, cena energii elektrycznej będzie stopniowo wzrastać.
W związku z tym przeprowadzono analizę zmiany prostego czasu zwrotu inwestycji
uwzględniającą wzrost ceny za energię elektryczną odpowiednio o 1, 2 i 3% w skali
roku (ryc. 3). Zwrot nakładów inwestycyjnych przy obecnych warunkach wynosi 10 lat
i 7 miesięcy, jednak zwiększenie ceny energii elektrycznej o 1% rocznie powoduje
przyspieszenie czasu zwrotu inwestycji o około 5 miesięcy. Jeżeli cena energii elektrycznej będzie wzrastać w skali roku o 2%, wskaźnik SPBT ulegnie skróceniu o kolejne
5 miesięcy. Z kolei przy wzroście ceny energii elektrycznej każdego roku o 3%, prosty
okres zwrotu poniesionych nakładów skróci się o ponad rok. Zatem pomimo że zmiana
wskaźnika SPBT wynikająca ze zmiany ceny energii elektrycznej wydaje się niewielka
w początkowym okresie eksploatacji instalacji PV, to jednak w końcowym rozliczeniu różnice w zyskach z tytułu jej posiadania są już znaczące. W skali 25 lat średnia
różnica między jednoprocentowymi zmianami ceny energii elektrycznej wynosi około
7 tysięcy PLN. Warto dodać, że analizowane gospodarstwo rolne staje się niewrażliwe
na zmiany stawki opłat za energię elektryczną. Co więcej, jeżeli cena jej wzrośnie, to
uzyskuje się pozytywny efekt w postaci skrócenia okresu zwrotu inwestycji.

Ryc. 3. Prosty okres zwrotu inwestycji dla instalacji PV w zależności od ceny energii elektrycznej
Fig. 3. Simple pay-back time of investment for PV installation depending on the change of
electricity price
Źródło: Opracowanie własne.
Source: Autor’s study.

Z tabeli 1 wynika, że w końcowej cenie instalacji fotowoltaicznej największy udział
mają panele fotowoltaiczne oraz inwerter. W ostatnich latach zaobserwowano średni
spadek kosztów instalacji PV o około 30% (w okresie 5 lat). Stąd można przypuszczać,
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że w najbliższej przyszłości cena instalacji będzie się nadal obniżać. W związku z tym
dokonano także analizy wrażliwości wpływu zmiany ceny kluczowych elementów
instalacji i samej energii elektrycznej z sieci energetycznej na wskaźnik SPBT.

Ryc. 4. Analiza wrażliwości inwestycji w instalację fotowoltaiczną
Fig. 4. Sensitivity analysis of the investment in PV installation
Źródło: Opracowanie własne.
Source: Autor’s study.

Z ryciny 4 wynika, że wpływ zmiany ceny samego inwertera na końcową cenę instalacji jest mniejszy niż w przypadku zmiany ceny paneli fotowoltaicznych. Przykładowo,
spadek ceny inwertera i paneli o 20% powoduje skrócenie okresu zwrotu inwestycji
odpowiednio o pół roku oraz nieco ponad rok. Gdyby jednak rozpatrzyć jednoczesny
spadek cen tych komponentów o 20%, to wskaźnik SPBT wyniesie 9 lat, czyli o rok
i siedem miesięcy mniej. Można wykazać, że w stosunku do analizowanej instalacji,
jeśli ceny paneli i inwertera zmniejszyłyby się o połowę (50%), to koszt całkowity
instalacji takiego systemu byłby o prawie 7 tys. niższy od obecnego.
W analizie uwzględniono także zmianę ceny energii elektrycznej, nawet dwukrotnie, na podstawie założenia, że koszty instalacji (uwzględniającej zmianę ceny paneli
PV i inwertera) będą maleć, a cena energii elektrycznej będzie rosła. W przypadku,
gdy koszty instalacji PV będą wynosić 12000 tys. PLN, a cena energii elektrycznej
0,98 PLN · kWh–1 (zmiana o 50%) okres zwrotu wyniesie już tylko 4,5 lat.
Z uwagi na aspekt ekologiczny, obliczono również unikniętą emisję CO2 do
atmosfery wynikającą z zastąpienia energii elektrycznej pobieranej z sieci elektroenergetycznej energią produkowaną przez instalację fotowoltaiczną. W rezultacie,
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rozpatrywane gospodarstwo rolne przyczyni się do ograniczenia emisji CO2 do
atmosfery o 2858 kg w skali roku. Zakładając średni czas eksploatacji systemu PV
przez 25 lat, ograniczenie emisji CO2 do atmosfery tylko przez jedno gospodarstwo
rolne wyniesie aż 71,45 Mg. Zatem w tego typu rozwiązaniach istnieje wymierny
potencjał ekologiczny.

Wnioski
Przeprowadzona analiza dowodzi, że zapewnianie gospodarstwom rolnym samowystarczalności energetycznej może być opłacalne już przy obecnej sytuacji na
rynku (zwrot poniesionych nakładów w okresie około 10 lat). Co więcej, można
przypuszczać, że systemy fotowoltaiczne będą stawały się jeszcze bardziej opłacalne
i dostępne z uwagi na przewidywane dalsze spadki cen instalacji fotowoltaicznych
przy raczej stopniowo rosnących cenach energii elektrycznej pobieranej z sieci elektroenergetycznej. Można więc twierdzić, że jest to sposób nie tylko na oszczędności
w budżecie gospodarstwa rolnego, lecz także na inwestycje środków finansowych.
Ponadto dzięki temu możliwe staje się uniezależnienie się od cen energii elektrycznej i innych czynników zewnętrznych mogących wpływać na rynek energetyczny
i jego użytkowników.
Warto także podkreślić, że przy obecnych światowych trendach skierowanych na
odnawialne źródła energii i ochronę środowiska naturalnego, zastosowanie instalacji
fotowoltaicznej przez gospodarstwo rolne wpisuje się bardzo dobrze w zrównoważony
rozwój i ekologiczny sposób produkcji energii elektrycznej przy wykorzystaniu potencjału lokalnego w postaci promieniowania słonecznego, skutkując ograniczeniem
emisji CO2 do atmosfery o około 2800 kg w skali roku.
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Problemy rolnictwa i drobnych gospodarstw w polskich
Karpatach wczoraj i dziś – reminiscencja broszury dla
włościan podhalańskich z 1913 r.1
Problems of the agriculture in the Polish Carpathians,
yesterday and today – revisiting a 1913 brochure for
the peasants of Podhale
Wiesław Musiał
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Streszczenie. Podtrzymanie produkcji rolniczej na obszarach górzystych, tj. górskich
i podgórskich w obrębie Karpat Polskich jest bardzo istotne z punktu widzenia ekonomicznego, ekologicznego i społecznego. Jednak kryteria oceny rolnictwa, w tym najważniejszych problemów rozwoju, słabości, czy też zalecenia w zakresie kierunków przemian
ulegają zmianie na przestrzeni lat. Opracowanie stanowi próbę porównania stanu i problemów rozwoju rolnictwa pierwszej dekady XX w. i pierwszej dekady XXI w., a więc po
około 100 latach. Eksponowane wówczas problemy rolników i rolnictwa jako kluczowego
działu gospodarki Podhala dotyczyły zapóźnień i zaniedbań w technologii produkcji rolniczej, nadmiernego rozdrobnienia i rozproszenia ziemi rolniczej, preferowania uprawy
płużnej zamiast rozszerzenia chowu zwierząt na trwałych użytkach zielonych. Autor
zwraca uwagę na częste marnotrawienie nawozów organicznych oraz trudności we wprowadzaniu melioracji pól. Podnosząc problem zbytu produktów z gospodarstwa, podaje
pozytywne przykłady samoorganizowania się rolników w rolnicze organizacje handlowe,
aby po korzystnych cenach sprzedawać żywiec i mleko. Współczesne problemy rolnictwa podhalańskiego są w dużej mierze podobne do tych sprzed stu lat. Nadal w strukturze agrarnej dominują drobne gospodarstwa rolne prowadzące produkcję na małych
i rozproszonych polach. Większość gospodarstw prowadzona jest w sposób ekstensywny, a z powodów ekonomicznych spada pogłowie zwierząt trawożernych, co często czyni
użytki zielone nieprzydatnymi i porzucanymi. Powszechne jest korzystanie rolników ze
1 Maksymilian Komar, O podniesieniu gospodarstw włościańskich na Podhalu (broszura dla
włościan podhalańskich). Wydano za poparciem Wydziału Rady Powiatowej Towarzystwa
Rolniczego Okręgowego Komitetu Wykonawczego II Zjazdu Podhalan w Nowym Targu, 1913 r.
Adres do korespondencji – Corresponding author: Prof. dr hab. Wiesław Musiał, Zakład Ekonomiki
i Organizacji Rolnictwa, Instytut Ekonomiczno-Społeczny, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny,
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków;
e-mail: wieslaw.musial@urk.edu.pl
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wsparcia środkami pomocowymi UE w zakresie dopłat bezpośrednich, ale spada wsparcie
z funduszy strukturalnych, co wynika głównie z barier instytucjonalnych i preferowanego
przez dużą część rolników zachowania dotychczasowego statusu gospodarstw, w których
dominują lub są bardzo istotne dochody spoza rolnictwa.
Słowa kluczowe: rolnictwo w górach • drobne gospodarstwa • 100 lat temu
Abstract. Sustaining agricultural production in montane areas, such as the mountainous
and foothill areas within the Polish Carpathians, is very important from the economic,
environmental, and social point of view. However, the criteria for assessing agriculture,
including the most important development problems, weaknesses, as well as recommendations regarding the directions of changes, have been shifting over the years. The
present study is an attempt to compare the condition and problems of agricultural development during the first decade of the twentieth century, and during the first decade
of the twenty-first century, that is, about 100 years later. The problems of farmers and
agriculture, that were observable and stressed at the time – in the context of agriculture
being the key branch of the economy in the Podhale region –concerned the underdevelopment and neglect of agricultural production technology, excessive fragmentation
and dispersion of agricultural land, and preference for plough-based cultivation instead
of expanding livestock on permanent pastures. The author notes the frequent waste of
organic fertilizers, and the difficulties in introducing land melioration. As he raises the
problem of selling farm produce, he provides positive examples of self-organization of
farmers in agricultural trade organizations, which enable them to sell livestock and milk
at favourable prices. The contemporary problems faced by agriculture in the Podhale
region today, to a large extent, remain similar to those from a hundred years ago. Smallsized farms,with cultivation on small and dispersed fields, still remain dominant in the
agrarian structure. The majority of farms are run according to the extensive model, and
for economic reasons, the number of herbivorous animals decreases, which leads to the
neglect and abandonment of unnecessary grassland. It is common for farmers to benefit
from EU support in the form of direct payments, however, the support from the structural
funds is declining, which results mainly from institutional barriers and – as preferred by
a large share of farmers – from theeagerness to preserve the current status of the farms,
with dominance of non-agricultural income.
Keywords: agriculture in mountainous areas • small-sized farms • agriculture 100 years
ago

Wprowadzenie i uwagi metodyczne
Rolnictwo i produkcja rolnicza prowadzone na terenach górskich czy też górzystych,
a więc typowo górskich i na pogórzach, przechodziła w okresie kilkuset lat, na geograficznym obszarze Polski wielorakie przemiany. Polegały one na zasiedlaniu przez
wędrujące ludy pasterskie pochodzące głównie z Bałkanów czy też Karpat Południowych
otwartych przestrzeni halnych nadających się do wypasu zwierząt. Wzrastało wówczas
znaczenie nowych terenów pasterskich i przydatnych do produkcji rolniczej, pozyskiwanych poprzez karczowanie lasów, które zaczęła zasiedlać ludność napływającą
z terenów położonych na północ od Karpat. Stopniowe nasycenie obszarów górskich
przez ludność miejscową i napływową spowodowało na przełomie XIX i XX w. względną
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nadwyżkę populacji zamieszkującej tereny górzyste, zwłaszcza w centralnej i wschodniej ich części. Doprowadziło to do kilku znanych z historii gospodarczej procesów
i negatywnych następstw na obszarach wiejskich. Pierwszy to regionalny niedobór
żywności, zwłaszcza zbóż i brak ekonomicznych możliwości na ich import spoza
regionu. Skutkowało to występowaniem zjawisk niemal corocznych „przednówków”
objawiających się fizycznym brakiem dostępności żywności, w tym chleba (czy nawet
ziemniaków) i utrwalaniem się tzw. galicyjskiej biedy (czy nawet nędzy). Było to powodem przewlekłego zacofania technologicznego gospodarstw, które nie miały możliwości
ekonomicznych, ani też nie odczuwały mentalnej potrzeby przechodzenia na bardziej
intensywne, nowsze i wydajne technologie produkcji [Kolowca, 1962]. Dziedziczona
pokoleniowo ziemia ulegała coraz to większemu rozdrobnieniu, stając się głównym
hamulcem racjonalizacji i ekonomizacji produkcji [Musiał, 2008]. Niedobór żywności
wynikający z przeludnienia wsi i braku produkcyjnych i ekonomicznych możliwości
zwiększenia jej produkcji spowodował także kilka fal emigracji zarobkowej długoterminowej, a nawet trwałej (głównie do Stanów Zjednoczonych) i wahadłowej, sezonowej, do uprzemysłowionych lub także rolniczych, ale bogatszych krajów Europy (np. do
Niemiec, Czech czy Danii). Emigracja, zwłaszcza ta o charakterze trwałym, skutkowała
(i skutkuje nadal) negatywną selekcją mieszkańców wsi, gdyż z reguły wyjeżdzali ludzie
bardziej pracowici, przedsiębiorczy i odważni. Kolejne jej fale, które następowały niemal
co pokolenie, w tym także po II wojnie światowej, ale i współcześnie, polegały zwykle na
łączeniu rodzin emigrantów, ale także na nowych emigracjach ludzi młodych, wykształconych, zdeterminowanych i odważnych. Wspomagane przez rodzinę będącą już na
emigracji czasowe pozostawanie na uchodźctwie wiązało się często z transferowaniem
zarobionych pieniędzy do kraju, do swych rodzin [Cymanow, 2015]. Emigracja ze skutkiem powrotnym, tj. powrotem do rodzinnej wsi przyczyniła się zarówno do zmian
mentalnych, w tym sposobu postrzegania świata, jak i była w dużej mierze kreatorem
rozwoju gospodarstw rolnych, zwłaszcza budowy nowych, dużych domów, tworzenia
firm rzemieślniczych, powstawania bazy turystycznej (szczególnie agroturystycznej)
i usługowej [Cymanow, Musiał, Grabińska, 2015]. Lata 70. XX w. określane są często jako
najlepsze dla rozwoju drobnotowarowego rolnictwa, w tym także gospodarstw położonych w górach. Popyt na produkty rolne skupowane bez ograniczeń i po relatywnie
wysokich cenach przez państwo (państwowy aparat skupu) był dodatkowo wspierany
przez popyt wolnorynkowy. Na obszarach górskich i pogórzach dotyczył on zarówno
mleka i produktów mlecznych, jak i mięsa (szara strefa) oraz przerobionych na miejscu
skór owczych czy wełny. Ceny na te produkty i relacje cenowe do środków produkcji, czy
też do cen detalicznych żywności, były bardzo korzystne dla rolników i niemal nieporównywalne z poziomem i relacją cen, jakie ukształtowały się po tzw. urynkowieniu
rolnictwa i żywności [Płonka i Musiał, 2014]. Urynkowienie (w 1989 r.) zbytu produktów z drobnotowarowych gospodarstw rolnych, zwłaszcza prowadzonych na terenach
nazywanych obecnie obszarami o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)
było przełomem w rozwoju rolnictwa regionów górskich i zapowiedzią pojawienia
się nowych relacji cenowych i niekorzystnych tendencji ekonomicznych. Początkowo
uwolnienie cen produktów rolnych sprzedawanych na żywiołowo rozrastającym się
wolnym rynku spowodowało ich radykalny wzrost. Budziło także nadzieje na trwałą
poprawę bytu rolników mających w pamięci niezbyt dobre dla rolnictwa lata 80. (tj. lata
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po stanie wojennym). Te korzystne tendencje rynkowe, w tym cenowe, trwały jednak
zaledwie kilka miesięcy (a nie jak oczekiwali rolnicy, wiele lat) i zostały wygaszone
poprzez duży interwencyjny import żywności (masła, mięsa, serów). Spowodowało to
skokowy i trwały spadek cen mleka, mięsa, jaj, oraz zapaść cenową wełny [Musiał, 2008].
Opracowanie stanowi próbę porównania i poszukiwanie analogi w odniesieniu do
najważniejszych problemów rolnictwa i gospodarstw na obszarach górskich obserwowanych obecnie, ze stanem rozwoju, problemami i rekomendacjami w zakresie ich rozwiązywania wskazanymi w opracowaniu skierowanym do włościan podhalańskich w 1913 r.
Broszura, której dokonano przeglądowej analizy, adresowana była głównie do piśmiennych górali i ówczesnych liderów środowisk lokalnych, wójtów, sołtysów oraz nauczycieli szkół wiejskich. W opracowaniu poszukiwano podobieństw i różnic w rolnictwie
i w gospodarstwach rolnych w górach (tu konkretnie na Podhalu), w tym ówczesnych
ocen, porad, zaleceń i rekomendacji dotyczących zmian w organizacji gospodarstw,
agrotechniki oraz technologii produkcji ze stanem obecnym, tj. drugiej dekady XXI w.
Celem opracowania jest skonfrontowanie ówczesnego i obecnego stanu rozwoju
rolnictwa i problemów, które hamują jego rozwój oraz poszukiwanie, które oceny
i zalecenia nie utraciły aktualności, które mają już obecnie tylko wartość historyczną
i stanowią interesujące wspomnienie o tym, jak kiedyś prowadzono gospodarkę rolną
w górach, a które można uznać nawet za inspirujące i nadal godne uwagi. W opracowaniu zastosowano metody porównań, analogii oraz dedukcji.

Współczesne problemy rolnictwa i gospodarowania
w górach
Skutki integracji Polski z Unią Europejską były (i są nadal) dla gospodarstw rolnych
prowadzących produkcję rolniczą oceniane wielorako. Są to lata korzystne dla tych
gospodarstw, które z racji znaczącej wyjściowej skali produkcji, zwykle związanej z relatywnie dużym areałem ziemi, prowadzą produkcję bardziej nowoczesną i na większą
skalę. Gospodarstwa te, przy założeniu, że były nastawione prorozwojowo (i ekspansywnie), a także, gdy posiadały następcę (lub młodego gospodarza) często decydowały
się korzystać ze środków pomocowych Unii Europejskiej. Mogły więc łatwiej i taniej
inwestować, kupować nowoczesne ciągniki, maszyny rolnicze, czy budować lub rozbudowywać budynki gospodarcze i zwiększać produkcję. Zwykle także na obszarach
górzystych podejmowały one intensyfikację produkcji, w tym zwiększały zużycie nawozów sztucznych i innych obrotowych środków produkcji rolnej. Jednak duża, a nawet
dominująca część gospodarstw karpackich, zwłaszcza regionu małopolskiego nie za
wiele skorzystała na integracji w sferze rolnictwa czy agrobiznesu, w tym ze wsparcia
oferowanego w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR). Z racji dwuzawodowości lub też
wspierania budżetów gospodarstw domowych transferami finansowymi w formie rent
lub emerytur gospodarstwa drobne z reguły nie weszły na ścieżkę rozwoju, zadawalając
się jedynie kontynuacją dotychczas prowadzonej produkcji, a nawet jej powolnym (czy
też szybszym) zmniejszeniem (Wojewodzic, 2017). Do głębszych przemian ekonomicznych i potrzeby uczestniczenia na coraz to trudniejszym rynku rolnicy gospodarujący
w relatywnie niewielkich, zwykle kilkuhektarowych gospodarstwach nie byli także
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przygotowani mentalnie. Brak im było również bardziej profesjonalnego podejścia do
produkcji, a zwłaszcza marketingu wytwarzanych produktów. Nie byli wystarczająco
zmotywowani do podejmowania trudu przebudowy lub dostosowania gospodarstw
do nowych zmieniających się wymogów, chociażby z racji wspomnianego już pozyskiwania dochodów spoza rolnictwa, ale także braku własnych środków finansowych,
a z czasem z powodu wygaszania dostępu do środków pomocowych UE dla niewielkich
gospodarstw rolnych (PROW, 2014–2020). Gospodarstwa tej grupy społeczno-ekonomicznej z powodu nieinwestowania z reguły posiadają starzejące się i zwykle zacofane
technologicznie maszyny i ciągnik, oraz prowadzą zekstensyfikowaną, niskonakładową
produkcję rolną. Zwykle porzucają drobnostadną produkcję zwierzęcą, co prowadzi do
dalszej ich ekstensyfikacji organizacyjnej, zmniejszania przychodów i dochodów oraz
pojawiania się wcześniej niespotykanego zjawiska, czyli braku przydatności produkcyjnej trwałych użytków zielonych. Jednocześnie uwolnieniu ulega znaczna część siły
roboczej, zaangażowanej wcześniej w pracochłonną produkcję, zwłaszcza zwierzęcą.
Ta grupa gospodarstw, będąca niejako na rozdrożu, wyraźnie odczuwa nieadekwatność poziomu (skali) produkcji i stosowanych technologii oraz osiąganych efektów
produkcyjnych do współczesnych potrzeb swoich gospodarstw domowych i wymogów
gospodarki rynkowej (Wojewodzic, 2017). Niewielka część z nich jednak nadal podejmuje starania o zbudowanie gospodarstw nowoczesnych, rozwojowych, co jest przedsięwzięciem trudnym zarówno z powodu braku kapitału, jak i deficytu dostępnej na
rynku ziemi rolniczej, którą można by zakupić lub dodzierżawić.
Trzecią grupę gospodarstw położonych na terenach górzystych (a także w różnych
regionach kraju o rozdrobnionej strukturze agrarnej) są podmioty rolne, które tracą
kontakt z rynkiem, produkując niewielką masę produktów towarowych, zwykle roślinnych (głównie zbóż) przeznaczonych do obrotu sąsiedzkiego lub/i targowiskowego.
Są to głównie gospodarstwa, które radykalnie zmniejszyły lub całkowicie zlikwidowały produkcję zwierzęcą, tj. chów tzw. dużych zwierząt gospodarskich, czyli bydła,
trzody chlewnej i owiec (Musiał, Sroka, Mikołajczyk, 2013). W związku z likwidacją
chowu inwentarza trawożernego zbędne stały się dla tych gospodarstw użytki zielone,
które po porzuceniu powodują zmiany w krajobrazie kulturowym, a także sukcesje
ekologiczne, w tym zmniejszanie się bioróżnorodności. Porzucane na skutek sukcesji
ekologicznej ziemie ulegają zakrzaczeniu, a z czasem samoistnemu zalesianiu, czego
dowodem jest np. zarastanie pól wokół tzw. drogi z Krakowa do Zakopanego [Musiał
i Musiał, 2016]. Gospodarka bezinwentarzowa oraz niskonakładowa bardzo oszczędna
gospodarka w zakresie stosowania nawozów skutkowały szybką ekstensyfikacją
nakładczą produkcji roślinnej i dalszym zmniejszaniem i tak już niezbyt wysokich
plonów roślin, zwłaszcza zbóż. Niejako rekapitulując tę krótką diagnozę dotyczącą
sytuacji społeczno-ekonomicznej rolnictwa i gospodarstw obszarów górskich Karpat
polskich, należy zwrócić uwagę na te kwestie, które obecnie wymagają poprawy, aby
nawiązując do tytułu pracy; „podnieść” współczesne gospodarstwa włościańskie na
Podhalu, czy w ogóle na obszarach górskich.
Po pierwsze, jest to potrzeba szybszego wprowadzania zmian w strukturze agrarnej, aby rozdrobnienie i rozproszenie przestrzenne ziemi nie katalizowało porzucania
jej rolniczego użytkowania, co poruszają w swej pracy Dacko i Dacko (2014). Jest to
zarówno problem powiększania gospodarstw rolnych poprzez kupno ziemi rolniczej,
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a zwłaszcza jej dzierżawę, jak i scalanie ziemi, tj. porządkowanie rozłogu ziemi i zwiększanie wielkości pól. Możliwe są w tym zakresie zarówno działania, które można uznać
jako konwencjonalne, czyli doskonalenie prawa rolnego oraz wsparcie finansowe, tj.
budżetowe finansowanie scaleń. Możliwe jest także zastosowanie działań o charakterze
innowacyjnym, nienaruszających struktury własności i rozłogu ziemi, lecz polegających na upowszechnieniu gospodarki szałaśniczej na zekstensyfikowanej i porzucanej
ziemi rolniczej, jak i sąsiedzkich scaleń ziemi (Musiał i Wojewodzic, 2015). Ważną
kwestią związaną także ze strukturą agrarną jest wprowadzenie zmian technologicznych, w tym upowszechnianie nowoczesnych technologii maszynowych (powiązanych
z technologiami informatycznymi), które sprzyjać będą zachowaniu umiaru w chemizacji, rozwojowi zrównoważonemu i ekonomizacji produkcji. Istotna jest tu również
zrównoważona gospodarka w zakresie stosowania środków plonotwórczych oraz racjonalny adekwatny do warunków przyrodniczych chów zwierząt trawożernych. Kolejną
kwestią, którą można uznać na obszarach górskich za bardzo istotną, jest zahamowanie
spadku pogłowia zwierząt trawożernych, a także subregionalne zwiększenie pogłowia
szczególnie bydła i owiec (Musiał, Mikołajczyk, Sroka, 2013). Możliwości w tym zakresie zwłaszcza paszowe są bardzo duże, jednak pojedynczym, drobnym gospodarstwom
trudno jest zapewnić opłacalność produkcji. Chodzi tu głównie o przełamanie niechęci
do samoorganizowania się rolników w grupy producenckie czy marketingowe, tworzenie organizacji zaopatrzenia w środki produkcji, czy też organizacji zbytu produkcji
finalnej. Drobne gospodarstwa rolnicze z racji braku struktur spółdzielczych, czy
stowarzyszeniowych lub chociażby nieformalnych zrzeszeń są narażone na różne formy
pośrednictwa w zaopatrzeniu i zbycie. Ma to negatywny wpływ na i tak zwykle słabą ich
kondycję ekonomiczną i ekonomikę produkcji. Ciągle aktualne i zbyt nieśmiało podejmowane przez samych rolników i organizacje rolnicze są nowe inicjatywy w rolnictwie
i na obszarach wiejskich dostosowujące gospodarstwa i produkcję rolniczą zarówno do
warunków środowiskowych i wymogów UE, jak i rynku, a raczej lokalnych rynków zbytu.
Niezbędna jest tu szersza współpraca rolników i nowe inicjatywy w zakresie kolektywnych form mechanizacji części procesów technologicznych, czy też kolekcjonowania
i zbytu większych partii produktów finalnych. Powraca problem poszukiwania nowoczesnych form sprzedaży bezpośredniej wytworzonych produktów rolnych, ale także
ich przetwarzania na małą skalę i przygotowania do sprzedaży dla klientów poszukujących markowych i wysokiej jakości produktów lokalnych czy regionalnych.

Główne problemy gospodarowania w górach opisane
w 1913 r.
Napisane ponad 100 lat temu opracowanie (wydane w 1913 r.) dotyczy problemu, który
można sprowadzić do skrótów myślowych; jak efektywnie prowadzić produkcję rolniczą na obszarach górskich, jak podnieść jej poziom, a w domyśle także efektywność
ekonomiczną, aby gospodarstwa rolne mogły więcej produkować, być bardziej wydajne.
Jak skorzystać z dobrych przykładów poprawy zaopatrzenia i zbytu produktów rolnych
stosowanych w innych regionach, często u sąsiadów. Tekst analizowanego opracowania składa się z krótkiego przedstawienie stanu obecnego, a więc opisu rolnictwa prze-
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łomu pierwszej i drugiej dekady XX w. oraz formułowych zaleceń czy rekomendacji, tj.
wskazań, co należy czynić, by poprawić ten stan.
Pierwszym problemem, który podjął autor, było zagadnienie produkcji roślinnej.
Rośliną zajmującą największy wówczas udział w gruntach ornych był owies uprawiany
zwykle 2–3 lata po sobie (Komar, 1913). Jednocześnie duże pogłowie zwierząt trawożernych, przy bardzo zróżnicowanym udziale w poszczególnych gospodarstwach trwałych użytków zielonych warunkowało dużą wagę uprawy koniczyny, która uznawana
była za bardzo dobry przedplon dla owsa. Trzecią co do ważności w strukturze upraw
roślinom były ziemniaki, które zajmowały zwykle podobny areał ziemi jak sumarycznie
ujmowane takie rośliny, jak: groch, bób, kapusta, które decydowały o obfitości żywności gospodarstw domowych. Na przykładzie analizy konkretnych gospodarstw rolnych
prowadzonych wówczas w podhalańskich wsiach autor opisuje zróżnicowaną strukturę
użytkowania ziemi. Prowadzona w opracowaniu tzw. analiza przypadku, czyli metoda
badań ekonomicznych, której rozkwit przypadała później na lata międzywojenne. To już
wówczas autor opracowania dostrzega problem rozdrobnienia agrarnego i wskazuje na
jego fatalne skutki dla gospodarstw i rolnictwa Podhala. „W gminie np. Długopole wójt
ma 18 morgów, w przeszło w stu kawałkach rozrzuconych po całej okolicy; Franciszek
Dybała w tej samej gminie ma 6 morgów w przeszło 50 kawałkach (…)” Średnia wielkość działki w pierwszym z opisanych gospodarstw wynosi więc 0,1 ha, a w drugim
0,067 ha. Jeżeli nawet ziemia w gospodarstwach była bardziej skoncentrowana jak np.
w gminach Maruszyna, Rogoźnik czy Witów „w których górale choć mają co prawda
rolę w jednym kawałku”, to jednak o konfiguracji bardzo niekorzystnej – są to parcele
wąskie a długie tzw. „sznurki”. Przykładowo rolnik St. Liszka, właściciel 24 morgów
w Witowie, ma „sznurek” długości około 50 sążni2 szeroki (ok. 95 m ), a na 768 sążni
długi (ok. 1457 m). Autor zwraca uwagę na zacofanie w ówczesnej agrotechnice, w tym
np. niewykonywanie zabiegów orki zimowej pod uprawę owsa. Wskazuje, że orze się
zwykle na wiosnę i „pod skibę sieją rolnicy owies”, co nie stwarza dobrych warunków do jego wschodzenia i wzrostu. Także bardzo prymitywną, pracooszczędną jest
agrotechnika uprawy ziemniaków. Obornik pod ziemniaki wywozi się w pole w zimie,
rozrzucany jest wiosną, a krojone ziemniaki układa się „liniami i przyoruje”. Pomimo
że obornik był jedynym i wówczas często bezalternatywnym nawozem stosowanym
w uprawie polowej, to jednak z reguły nie był należycie przechowywany. Choć w tym
zakresie zdarzały się też wyjątki, gdyż znajdowały się również „(…) gnojarnie utrwalone, lub wyłożone kamieniem, by gnojówka nie wsiąkała w ziemię (…)”. Stosowane
wówczas nawozy sztuczne to przeważnie „Żużle Thomasa” (później nazywane supertomasyną), bardzo chętnie stosowane przez górali pod koniczynę, ponieważ; „bez
żużli koniczyny lepiej nie siać, gdyż nie ma co zbierać”. Nawóz zwykle kupowany był
od handlarzy (pośredników) i przeważnie bez potwierdzonej zawartości fosforu. Także
bydło sprzedawano „handlarzom”, którzy dyktowali cenę zakupu. Nabiał sprzedawany wówczas przez gospodynie, które kilka razy w tygodniu chodziły do pobliskich
miast, tj. do Zakopanego, Nowego Targu i Czarnego Dunajca. Odrywało to gospodynie wówczas od dzieci oraz przypisanych im prac polowych, w tym pielęgnacji ziemniaków, warzyw czy odchwaszczania owsa. Podsumowując tę część rozważań, autor
2
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wskazuje, że „gospodarstwa włościańskie na Podhalu, przedstawiają się zatem bardzo
nędznie”. Plony według sprawozdań „Towarzystwa rolniczego krakowskiego” wynosiły
z 1 ha 730 kg owsa, 764 kg ziemniaka, z tego też względu ludność podhalańska żyjąca
tylko z rolnictwa była bardzo uboga. Lepszy standard życia mieli jedynie górale, którzy
dorabiali sobie jako furmani, przewożąc ludzi w Zakopanem i pracując zagranicą.
Dużym problemem w rolnictwie był w omawianym okresie nadmiar wody opadowej, stąd też poprawę gospodarowania upatrywano we wprowadzaniu drenowania pól,
a także kopaniu rowów (meliorujących pola). Autor nadmienił jednak, że trafiały się
także suche lata. Z przeprowadzonej kalkulacji kosztów i efektów drenowania przeprowadzonego u księdza Jana Madeja proboszcza w Białce na łące i gruntach ornych wynika,
że plony żyta po drenowaniu wzrastały nawet z 5 ctm. do 13 ctm. z morgi. Drenowanie
przeprowadzone u księdza miało być dobrym przykładem dla innych gospodarzy, ci
jednak z reguły do melioracji przystępowali niechętnie. Rolnicy podejmujący drenowanie mogli już wówczas skorzystać z „(…) ułatwienia ze strony państwa i kraju (…)”.
Państwo (Cesarstwo Austriackie) pokrywało wówczas 1/3 część kosztów, a kraj również
1/3 kosztów drenowania. „Nadto Biuro melioracyjne przy Wydziale Krajowym wykonuje
zdjęcia i opracowanie projektów bezpłatnie (…)”. Koszt drenowania jednej morgi szacowano wówczas na około 400 koron, z czego góral musiał zapłacić około 130 koron (korzec
ziemniaków, tj. ok. 128 l kosztował ok. 5 koron). Przy czym na pokrycie udziału własnego
w kosztach melioracji można było skorzystać z funduszu pożyczkowego dla spółek
wodnych, który udzielał pożyczki na 3% i były one rozłożone na 30 lat. Drenowanie pól
wymagało jednak porozumienia gospodarzy danej wsi, o co nie zawsze było łatwo, gdyż
zawsze pojawiała się jakaś mniejszość, która sprzeciwiała się osuszaniu. Wsparciem dla
przeprowadzenia melioracji była ustawa krajowa z 1875 r., która regulowała wydawanie pozwoleń na odprowadzenie wody, nawet wówczas, gdy „(…) właściciele mniejszej
połowy obszaru wymagającego osuszenia – byli oporni (…)” (Komar, 1913, s. 24–28).
Kolejnym sygnalizowanym problemem będącym przeszkodą w „podniesieniu
gospodarstw” było rozdrobnienie i rozproszenie pól, a stąd potrzeba komasacji gruntów. Stan rozdrobnienia pól był wówczas tak znaczny, że wielu gospodarzy twierdziło
„(…) że niewiele mniej czasu tracą na przechodzenia z jednego kawałka na drugi niż na
samą pracę na tych kawałkach; a ile obszaru marnuje się na miedze i ścieżki?”. Działki
o rozmiarach 100 sążni kwadratowych, tj. około 3,6 ara były także bardzo trudne do
uprawy, zwłaszcza przy pomocy zwierząt (koni, krów). Aby ten stan stopniowo poprawiać
stworzono regulacje podobne do wspierających drenowanie. Gdy większość właścicieli
gruntów danej wsi opowiedziała się za komasacją, wówczas „(…) sprzeciw mniejszości
jest bez znaczenia (…)”. „Po uchwale większości wkracza państwo i deleguje swoich
urzędników, którzy przeprowadzają komasację gruntów” (Komar, 1913, s. 25–30).
Kolejnym zaleceniem zawartym w opracowaniu jest przestawienie gospodarstw
z produkcji roślin towarowych na „gospodarstwa pasterskie”, zajmujące się produkcją zwierzęcą, tj. utrzymujące bydło mleczne, bydło opasowe, owce, a nawet trzodę
chlewną, gdyż produkcja ta była wówczas bardziej opłacalna. Stąd zalecało się, aby
ograniczyć grunty orne, zwłaszcza przeznaczone pod uprawę owsa i przekształcić je na
łąki i pastwiska. Zalecano, aby więcej ziemi uprawnej przeznaczać pod uprawę buraków
pastewnych lub karpieli z przeznaczeniem na paszę dla bydła (poza sezonem wegetacyjnym). Powinno się także rezygnować z uprawy płużnej na stokach, co widocznie
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wówczas było często praktykowane. Pozostawianie na następny rok odłogów, np. po
zbiorze owsa jest tu opisywane jako zła praktyka rolnicza, gdyż porastające owsisko
chwasty dostarczają mało paszy, która jest niechętnie zjadana przez bydło. Nowe
łąki i pastwiska powinny być zakładane starannie, obsiewane szlachetnymi trawami,
wysiewanymi najczęściej w owies, a fachową pomoc w tym zakresie może udzielić
Towarzystwo Rolnicze w Nowym Targu. Kolejnym problemem i złym zwyczajem górali
podhalańskich był wówczas wadliwy płodozmian. Głównym jego mankamentem było
wysiewanie owsa dwa, a nawet trzy razy po sobie (monokultura). Zalecono również
wprowadzenie nawozów zielonych oraz uprawę większej ilości buraków pastewnych,
które powinny mieć duże znaczenie w zimowym żywieniu bydła. Nawozy zielone
powinny być szerzej stosowane, zwłaszcza na terenach, gdzie gleby są ciężkie, ale także
tam, gdzie „(…) torfu nie ma, a obornika mało bo brak ściółki” (Komar, 1913, s. 13).
Z racji relatywnie niewielkiego udziału zbóż w zmianowaniu (a stąd i słomy) oraz
niskich plonów wystarczająca produkcja obornika dla potrzeb zmianowania była
wówczas dużym problemem. Z tego też względu „pielęgnowanie nawozu stajennego”
autor uznał jako ważne zadanie i wyzwanie służące poprawie gospodarowania. Zwraca
uwagę, że problem ten jest lekceważony, obornik jest źle przechowywany, gnojówka nie
jest gromadzona w stosownych zbiornikach, jest odprowadzana rowkami poza podwórze i marnotrawiona. Formułował tu zalecenia dotyczące tego, jak powinna być zorganizowana „gnojownia”. Proponował, aby obornik systematycznie zalewać gnojówką,
a jej nadmiar powinien być wczesną wiosną rozlewany na łąki i do przygotowywanego
ogrodu warzywnego. Celem zwiększenia produkcji nawozów organicznych zalecał
także, by dodawać do obornika torf, ale w sposób rozsądny i w dawkach dzielonych.
Pielęgnacja i właściwe użytkowanie łąk i pastwisk były wówczas ważnym problemem, ale także szansą na poprawę gospodarki paszowej i produkcji zwierzęcej. Stąd
też kilka ówczesnych zaleceń jest godnych przypomnienia, m.in. potrzeba rozrzucania
kretowisk oraz pozostawionych przez bydło „placków” (odchodów), co można wykonywać zarówno ręcznie, jak i przy użyciu bron. Autor zwraca uwagę na potrzebę poprawy
terminu koszenia łąk, a właściwie konieczność przyspieszenia koszenia, gdyż późno
skoszone trawy są twarde, zdrewniałe i mało pożywne dla bydła. Późne koszenie jest
także często przyczyną utraty drugiego pokosu siana (Komar, 1913, s. 12).
Autor opracowania napisanego już ponad 100 lat temu zwracał także uwagę na
potrzebę prowadzenia rachunkowości gospodarczej. „Gospodarz bez rachunkowości gospodarzy po omacku”. Widział konieczność prowadzenia zapisów dotyczących
zużycia pasz, wydatków na zakup środków produkcji i sprzedanych produktów, ustalenia wydajności i pozyskiwanych plonów roślin polowych i obliczania opłacalności
produkcji. Proponował, aby kalkulacje te prowadzić oddzielnie dla każdej działalności prowadzonej w gospodarstwie (w sposób analityczny), ponieważ wówczas będzie
wiadomo „(…) które gałęzie gospodarstwa przynoszą najwyższy czysty dochód, który
rodzaj inwentarza najlepiej spienięża pasze i stosownie do tego – jakie są potrzebne
zmiany w gospodarstwie”.
Doświadczenia (lub doświadczalnictwo) rolnicze to także sfera działalności, którą
autor opracowania uznał za istotne dla wsparcia rozwoju rolnictwa podhalańskiego.
Zwrócił uwagę, że właśnie na Wyżynach Podhala, na których zimy są długie i ostre
powinno się prowadzić różne doświadczenia rolnicze służące poprawie gospoda-

Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych – Problems of Small Agricultural Holdings • Nr – No. 3 • 2017

106

Wiesław Musiał

rowania. Doświadczenia polowe w zakresie stosowania nowych środków produkcji
i technologii powinny dotyczyć: stosowania nawozów fosforowych (żużli Thomasa),
ale także soli potasowych, saltetry i wapna nawozowego. Należy podejmować starania celem wyhodowania właściwych odmian owsa przydatnego do warunków przyrodniczych Podhala. Doświadczenia rolnicze na Podhalu prowadził wówczas Zakład
rolno-doświadczalny w Krakowie i były one wykonywane nieodpłatnie dla członków
Towarzystwa rolniczego-okręgowego w Nowym Targu3. Jednakże autor stwierdził, że
doświadczenia nawozowe, czy uprawowe są niechętnie podejmowane przez rolników,
a ich umiejętności, zwłaszcza w zakresie stosowania nawozów czy nowych odmian
zbóż są zwykle niewystarczające. W związku z tym brak jest należytej efektywności ich
stosowania, a nawet powodują straty ekonomiczne.
„Chcąc mieć zyski z gospodarstwa należy starać się nie tylko o dobre plony, ale
także o to, by je dobrze sprzedać”. To kolejne stwierdzenie, a jednocześnie porada dla
rolników, aby organizowali się w rolnicze organizacje handlowe. Drobni producenci
rolni niewiele produktów sprzedawali wówczas do tzw. odbiorcy finalnego, lecz do
pośredników, tj. „handlarzy miejscowych”, którzy prowadzili skup z podwórza rolnika
lub też skupowali produkty na targowiskach. Autor jako przykład podaje rolników
z innych pobliskich powiatów, tj. Bochni, Gorlic, Myślenic i Ropczyc, w których rolnicy
w większości wykluczyli pośredników – handlarzy i sami prowadzili sprzedaż bydła.
Utworzyli „Spółki producentów bydła rzeźnego i trzody chlewnej”. Stwierdził również,
że członkowie towarzystwa otrzymywali wówczas wyższe ceny ze sprzedaży zwierząt,
a nabywcy mięsa kupowali je taniej. Zyski z takich operacji „(…) jakkolwiek umiarkowane otrzymują gospodarze, członkowie Spółki, a nie handlarze jak jest na Podhalu”
(Komar, 1913, s. 25–28). Podaje również przykłady podobnych spółek rolniczych organizowanych w innych powiatach, które zajmują się sprzedażą nawozów sztucznych,
nasion do siewu, czy narzędzi rolniczych. Na Podhalu działalność taką prowadzą kółka
rolnicze, jednak są to organizacje mało popularne i często przegrywają z handlarzami
nawozów czy nasion, które stosują różne niewłaściwe praktyki handlowe, w tym silną
reklamę. Słabość rolnictwa podhalańskiego autor upatrywał także w braku należytej
organizacji skupu i przetwórstwa mleka, podając za przykład organizacje takiej spółdzielni w powiecie gorlickim. Spółdzielnie mleczarskie, mając lepszy sprzęt, przeprowadzały bardziej efektywne odwirowywanie śmietany z mleka, a produkowanie z niej
masło było droższe niż to wytworzone przez góralki, tj. tzw. masło babskie. Kobiety nie
musiałyby wówczas nosić nabiału do miasta i oszczędzałyby czas, który będą mogły
poświęcić dla rodziny lub na inne prace gospodarskie. Autor wyraził także nadzieje „że
ludność podhalańska wyzyska sposobność i przystępność do założenia spółek mleczarskich, które niezawodnie przyczynią się wybitnie do jej dobrobytu” (Komar, 1913, s. 29).

Rekapitulacja
Opracowanie rekapituluje zestawienie problemów, na które należy zwrócić uwagę,
aby „podnieść” rolnictwo Podhala. Na pytanie, które z nich są najważniejsze autor nie
dał jednak odpowiedzi, twierdząc „Wszystkie jednakowo ważne”. Zmiany powinny się
3

Zachowano obowiązującą wówczas pisownię nazw instytucji i organizacji.
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jednak rozpoczynać od wdrażania tych zaleceń, które warunkują i ograniczają inne
zmiany i stąd do fundamentalnych zaliczył „osuszanie mokrych gruntów i komasacje
gruntów” i w tym zakresie można także otrzymać pomoc od państwa. Znamienne jest
tu wezwanie rzucane do podhalańskich górali: „Hej górale! niewiele Wam przyniesie
polityka, nie wiele boczne zarobki, nie wiele emigracja – bo Wasze bogactwo leży
w ziemi na Podhalu” (Komar, 1913, s. 30).
Podejmując problem skonfrontowania dawnych i obecnych problemów rolnictwa
i gospodarstw górskich, można z łatwością dostrzec wiele podobieństw i wyzwań,
które były uznane za bardzo ważne ponad 100 lat temu i nadal są aktualne, oczekując
rozwiązania.
Nadal wielkim problemem gospodarstw jest rozdrobnienie agrarne, niekorzystny
rozłóg ziemi, rozdrobnienie i rozproszenie pól. Niestety nadal nie rozwiązano
problemu scalania ziemi zwanego wówczas komasacją. Regulacje prawne obowiązujące w tym zakresie można uznać za mniej korzystne niż te obowiązujące przed 140
laty. Nadal dużym problemem jest uzyskanie zgody całej wsi (obwodu geodezyjnego)
na podjęcie scalania, które trwa zwykle przez wiele lat, a w fazie finalnej jest często
podważane, rewidowane i unieważniane. Problem nadmiaru wody i zatapiania łąk
i pastwisk wydaje się rozwiązany i to nie tylko poprzez przeprowadzone przed laty
melioracje głównie w formie rowów otwartych, lecz także z powodu zmniejszenia się
ilości opadów i częstego ich braku w okresie wegetacji. Jednak nadal opady nawalne są
dużym problemem, gdyż niszczą zarówno uprawy i drogi, jak i domy (i zagrody), które
z czasem przybliżano do koryt rzek i potoków. Także niska wydajność upraw polowych
prowadzonych w górach pozostaje nadal dużym problemem. Wynika ona zarówno
z uwarunkowań przyrodniczych, jak i nasilających się tendencji do ekstensyfikacji
nakładczej, tj. zmniejszenia nawożenia mineralnego, ale także organicznego (z racji
małego stanu pogłowia inwentarza). Gospodarstwa drobne, przeważające na tym
obszarze, których rodziny żyją głównie, a zdarza się, że wyłącznie z dochodów pozarolniczych (w tym transferów budżetowych) z reguły nie są zainteresowane małoskalową
produkcją rolniczą, zwłaszcza zwierzęcą. Z tego też względu duży, a nawet wzrastający
jest udział zekstensyfikowanych, słabo wykorzystanych użytków zielonych, których
przybywa z racji zmniejszania się w strukturze użytków rolnych gruntów będących
w uprawie płużnej. Są tu jednak, co prawda niezbyt liczne, gospodarstwa prowadzone
profesjonalnie, w sposób zrównoważony, które mogą stanowić wzór i zaczyn dobrego
rolnictwa górskiego. W wielu mikroregionach terenów górzystych, gdy pozwalają na
to warunki klimatyczne, prowadzona jest intensywna produkcja sadownicza, rzadziej
warzywnicza. Są tu także lokalizowane farmy drobiu, co nie jest przemianą szczególnie godną pochwały i nie stanowi adekwatnego przyrodniczo kierunku produkcji
w górach. Częste odwoływanie się do biedy, a nawet nędzy, przednówków i zacofania
wsi górskich i górali skonfrontowane ze współczesną rzeczywistością gospodarczą czy
ekonomiczną obszarów wiejskich terenów górzystych, a zwłaszcza Podhala napawa
optymizmem. Podhale to obecnie obszar gęsto zabudowanych wsi o nowych domach
i zagrodach, zamieszkałych przez ludzi relatywnie bogatszych, żyjących głównie
z dochodów pozarolniczych, zwłaszcza rzemiosła i usług, w tym turystyki. Ludność ta
zwykle ceni sobie posiadanie ziemi, ale z racji braku opłacalności produkcji w drobnych gospodarstwach nie traktuje rolnictwa jako ważnego źródła dochodu w ekonomii
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gospodarstwa domowego. Raczej upatruje w ziemi jej wartości skapitalizowane, które
można uzyskać, sprzedając działki na cele nierolnicze. Ziemia traktowana jest tu nadal
jako dobro rodzinne, majątek dziedziczony pokoleniowo mający wartość emocjonalną.
Jednak podnoszony tu problem „jak podnieść gospodarstwa włościańskie na Podhalu”
(czy w górach) nadal jest aktualny i nadal poszukiwane są metody i środki, w jaki
sposób należy to uczynić.

Bibliografia
Cymanow, P., (2015). Wybrane czynniki warunkujące mobilność ludności rolniczej na obszarach
migracyjnych Karpat. Roczniki Naukowe SERiA, XVII, 5.
Cymanow, P., Musiał, W., Grabińska, A., (2015). Przepływ zasobów pracy w obszarach górzystych
Podkarpacia w kontekście migracji ludności wiejskiej. Logistyka, 1, 36–41.
Dacko, M., Dacko, A. (2014). Poprawa struktury obszarowej polskiego rolnictwa – podejście
systemowe. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, 2, 23–37.
Kolowca, J. (1962). Rozwój wsi na Skalnym Podhalu. W: Pasterstwo Tatr Polskich i Podhala
(s. 99–105). Wrocław-Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Ossolineum, 4.
Komar, M. (1913). O podniesieniu gospodarstw włościańskich na Podhalu. Broszura dla Włościan
podhalańskich. Zakopane: Drukarnia „Polonia”, 1–31.
Musiał, W. (2008). Ekonomiczne i społeczne problemy rozwoju obszarów wiejskich Karpat
Polskich. Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, 19–60.
Musiał, W., Musiał, K. (2016). Wybrane problemy przebudowy strukturalnej rolnictwa – przykład
Małopolski. Roczniki Naukowe SERiA, XVIII, 6, 131–138.
Musiał, W., Mikołajczyk, J., Sroka, W. (2013). Stan i bariery produkcji owczarskiej w Regionie
Małopolski – wybrane aspekty. Raport dla Wojewody Małopolskiego, Kraków, 21–38.
Musiał, W., Sroka, W., Mikołajczyk, J. (2013). Problemy dysparytetu pogłowia owiec w województwie małopolskim. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, 4, 37–53.
Musiał, W., Wojewodzic, T. (2015). Bariery przemian agrarnych w rolnictwie polskim – poszukiwanie rozwiązań innowacyjnych. W: Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej
w pierwszej dekadzie członkowstwa Polski w Unii Europejskiej. IX Kongres Ekonomistów
Polskich, Warszawa: PTE, 91–108.
Płonka, A., Musiał, W. (2014). Wahania cen głównych produktów rolnych na rynkach krajowych.
Roczniki Naukowe SERiA. XII, 2, 223–228.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020 (2014). MRiRW Warszawa.
Wojewodzic, T. (2017). Procesy dywestycji i dezagraryzacja w rolnictwie o rozdrobnionej strukturze agrarnej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. 412, Seria rozprawy, 535,
105–128.
Zaakceptowano do druku – Accepted for print: 21.11.2017
Do cytowania – For citation:
Musiał, W. (2017). Problemy rolnictwa i drobnych gospodarstw w polskich Karpatach wczoraj
i dziś – reminiscencja broszury dla włościan podhalańskich z 1913 r. [Problems of the agriculture
in the Polish Carpathians, yesterday and today – revisiting a 1913 brochure for the peasants of
Podhale]. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych – Problems of Small Agricultural Holdings, 3,
97–108. doi: http://dx.doi.org/10.15576/PDGR/2017.3.97

PDGR – PSAH

Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych • Nr 3 • 2017, 109–110
Problems of Small Agricultural Holdings

• No. 3 • 2017, 109–110

Streszczenia
Włodzimierz Dzun. 2016. Gospodarstwa rolne o obszarze do 1 ha
w procesie przemian systemowych i integracji z UE. Wieś i Rolnictwo,
1(174), 23–48.
U progu przemian systemowych grupa podmiotów klasyfikowanych jako gospodarstwa
rolne o powierzchni do 1 ha liczyła około 1,7 mln i użytkowała ponad 0,7 mln ha UR.
Poza niewielkimi wyjątkami były to indywidualne gospodarstwa rolne, a zdecydowana
większość z nich prowadziła produkcję rolniczą, choć na ogół nakierowaną wyłącznie
na samozaopatrzenie. Następujące przemiany społeczno-gospodarcze końca XX w.,
którym towarzyszyło obniżenie rentowności produkcji rolniczej, nadprodukcja żywności i obniżenie cen produktów rolnych oraz trudna sytuacja na rynku pracy spowodowały, że liczba gospodarstw rolnych w tej grupie zaczęła się gwałtownie zmniejszać.
Dodatkowo część podmiotów rezygnowała z produkcji zachowując posiadane zasoby
ziemi. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej tendencje te zostały wzmocnione wykluczeniem podmiotów o powierzchni do 1 ha UR z dopłat obszarowych. Zmiana definicji
gospodarstwa rolnego w 2010 r. radykalnie zmniejszyła liczbę tego typu podmiotów.
W 2013 r. kryteria wytyczone dla gospodarstwa rolnego spełniało już tylko 34,3 tys.
podmiotów o powierzchni poniżej 1 ha UR, a użytkowana przez nie powierzchnia
wynosiła zaledwie 29,2 tys. ha. Przeprowadzona analiza wykazała, że badane podmioty
w coraz większym stopniu nie są już jednostkami produkcji rolnej, a znaczna ich część
uległa likwidacji. Jednocześnie Autor wyraził opinię, że zastosowane w „nowej” definicji gospodarstwa rolnego progi produkcji dla podmiotów użytkujących mniej niż 1 ha
UR są aktualnie zbyt wysokie (TW).

Michał Figura. 2016. Udział dzierżawionych użytków rolnych
w gospodarstwach w Polsce na tle gospodarstw w wybranych krajach
Unii Europejskiej. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, 4(86), 50–59.
Instytucja dzierżawy jawi się w opinii części badaczy jako ważny, choć wciąż zbyt słabo
wykorzystywany instrument poprawy struktury agrarnej w Polsce. Dzierżawa ziemi
jest natomiast zjawiskiem bardzo rozpowszechnionym w krajach UE. Dla przykładu
we Francji udział gruntów dzierżawionych w powierzchni gospodarstw rolnych przekraczał na początku XXI w. 80%. O udziale gruntów dodzierżawionych w powierzchni
gospodarstwa rolnego decyduje kierunek prowadzonej produkcji, a tym samym zapotrzebowanie na ziemię. Mniejszym udziałem gruntów „obcych” charakteryzują się na
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ogół gospodarstwa prowadzące chów zwierząt ziarnożernych, a większym specjalizujące się w uprawach polowych. W poddanym przez Autora analizie okresie 2005–2009
udział gruntów dodzierzawionych w polskich gospodarstwach rolnych pozostawał na
podobnym poziomie, pomimo wzrostu powierzchni gospodarstw, co świadczy o dążeniu polskich rolników do zakupu ziemi. Tendencji takich nie stwierdzono w innych
badanych krajach, tj. Francji, Włoszech i Wielkiej Brytanii, gdzie udział gruntów
dodzierżawionych w powierzchni gospodarstw rolnych systematycznie wzrastał.
Przyczyn takiej sytuacji należy poszukiwać w czynnikach ekonomicznych, rolnicy tych
krajów, dążąc do ograniczania kosztów, woleli zapłacić czynsz dzierżawny niż ponosić
wysokie koszty zakupu ziemi. W warunkach polskich instytucja dzierżawy w dalszym
ciągu spotyka się z dużą nieufnością rolników. Zarówno dzierżawcy, jak i wydzierżawiający niechętnie formalizują umowy w tym zakresie, co znacznie zniekształca oficjalne
statystyki, szczególnie na obszarach o rozdrobnionej strukturze agrarnej. (TW)
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