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Zróżnicowanie i dynamika liczby małych obszarowo 
gospodarstw rolnych w krajach Unii Europejskiej 
Differentiation and dynamics of number of small 
agricultural farms in European Union countries

Jadwiga Bożek
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Katedra Statystyki i Ekonometrii

Streszczenie. Celem pracy jest określenie skali zróżnicowania oraz dynamiki liczby 
małych obszarowo gospodarstw rolnych w krajach Unii Europejskiej w okresie 2010– 
–2013 na tle pozostałych gospodarstw. Duża liczba małych gospodarstw rolnych w kra-
jach Unii Europejskiej oraz ich rola i  znaczenie uzasadniają potrzebę takich badań. 
Analizę przeprowadzono na podstawie danych Eurostatu przedstawiających wyniki 
dwóch ostatnich badań struktury gospodarstw rolnych w krajach UE w 2010 i 2013 r. Na 
podstawie wybranych metod analizy struktur przedstawiono zróżnicowanie państw UE 
pod względem liczby i odsetka małych gospodarstw oraz porównano skalę i kierunek 
zmian liczby tych gospodarstw na tle gospodarstw z pozostałych grup wielkościowych. 
Badania wykazały, że w krajach o najbardziej rozdrobnionej strukturze agrarnej w bar-
dzo szybkim tempie spada liczba gospodarstw do 2 ha, co powoduje poprawę struktury, 
jednakże nadal istnieją duże dysproporcje między tymi krajami a krajami o najlepszej 
strukturze gospodarstw.

Słowa kluczowe: małe gospodarstwa rolne • kraje Unii Europejskiej • zróżnicowanie • 
dynamika 

Abstract. The necessity of research within the field of small-area farms can be justified 
by their large number in the EU countries. The aim of the paper was to determine the 
scale of differentiation and dynamics of changes of the number of minor farms in the EU 
countries within the period of 2010–2013 in comparison with other farms. The analysis 
was carried out on the basis of the EUROSTAT data from the last two surveys concerning 
structure of farms in the EU countries in 2010 and 2013. On the basis of chosen methods 
of structure analysis the differentiation of the EU countries with respect to the number 
and the share of minor farms in the total number of farms was presented. Further on, was 
shown as well as the dynamics of changes of the number of such farms in comparison 
with farms from other areal groups. Research has shown that the number of small farms 
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is decreasing very quickly, and the largest decreases were in the countries with the most 
fragmented agrarian structure.

Keywords: small agricultural farms • European Union countries • differentiation • dynamics

Wstęp

Struktura agrarna jest jednym z głównych wyznaczników poziomu rozwoju rolnictwa, 
stąd przemiany agrarne zachodzące w krajach UE są uważnie śledzone, a zwłaszcza 
w kontekście Wspólnej Polityki Rolnej (Babiak, 2010, Poczta, 2013, Stańko i Mikuła, 
2016). Według ostatniego badania przeprowadzonego w 2013 r.1 w Unii Europejskiej 
było 10841 tys. gospodarstw rolnych, z czego 4881,3 tys., a więc prawie połowę (45%), 
stanowiły gospodarstwa najmniejsze, o powierzchni do 2 ha, a kolejne 21,3% stano-
wiły gospodarstwa o powierzchni 2–5 ha UR. Tak duża liczba drobnych obszarowo 
gospodarstw rolnych, a  także ich rola i  znaczenie sprawiają, że w  ostatnich latach 
wielu autorów podejmuje badania na ten temat (Czyżewski i Stępień, 2013, Dudzińska 
i Kocur-Bera, 2013, Mickiewicz i Mickiewicz, 2016, Musiał i Drygas, 2013, Szafrańska, 
2015, Ziętara, 2015, Zegar, 2012). 

Liczba małych gospodarstw, a co za tym idzie, powierzchnia użytków rolnych (UR) 
przez nie zajmowana w  poszczególnych w  krajach UE jest bardzo różna. W  Polsce 
w  2013  r. 54% gospodarstw stanowiły gospodarstwa do 5 ha UR, a  zajmowały one 
13% wszystkich użytków rolnych (Bożek, 2016). Podobna sytuacja występuje także 
w  rolnictwie Włoch, Portugalii i  Litwy. W  krajach charakteryzujących się najlepszą 
strukturą gospodarstw, takich jak Niemcy, Wielka Brytania, Dania udział gospodarstw 
bardzo małych nie przekracza 10%, a skupiają one mniej niż 1% powierzchni wszyst-
kich użytków rolnych w danym kraju. Celem pracy jest określenie skali zróżnicowania 
oraz kierunku i  tempa zmian liczby gospodarstw małych obszarowo na tle pozosta-
łych gospodarstw w krajach UE w okresie 2010–2013. Praca jest kontynuacją badań 
struktury obszarowej gospodarstw rolnych w krajach UE. W publikacji (Bożek, 2016) 
przedstawiono zróżnicowanie i zmiany w  liczbie gospodarstw w krajach UE w okre-
sie 2010–2013 według następujących grup obszarowych: do 5 ha, 5–20 ha, 20–50 ha, 
50 i  więcej ha. Badania wykazały, że niemal w  połowie krajów UE gospodarstwa do 
20 ha stanowią ponad 80% ogółu gospodarstw, więc ważne jest monitorowanie prze-
mian w  najniższych grupach obszarowych: do 2 ha, 2–5 ha, 5–10 ha, co przedsta-
wiono w niniejszej pracy. Badania przeprowadzono dla liczby gospodarstw w ujęciu 
bezwzględnym, a także dla udziałów w strukturze ilościowej gospodarstw w poszcze-
gólnych krajach UE.

1 Badanie struktury gospodarstw rolnych zostało przeprowadzone w 2013 r. na terenie całej UE, 
a jego podstawowym celem było uzyskanie rzetelnych danych niezbędnych do oceny i kształto-
wania narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej (dane zostały opublikowane w grudniu 2015 r. w bazie 
danych Eurostat).
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Materiał i metody

Analizę przeprowadzono na podstawie danych Eurostatu przedstawiających wyniki 
dwóch ostatnich badań struktury gospodarstw rolnych w krajach UE w 2010 i 2013 r. 
Dane dotyczące roku 2010 są wynikami Powszechnego Spisu Rolnego, natomiast 
2013 r. – wynikami badania reprezentacyjnego. W analizie uwzględniono następujące 
grupy obszarowe gospodarstw: do 2 ha użytków rolnych, 2–5 ha, 5–10 ha, 10–20 ha, 
20–50 ha, 50 i więcej ha.

W pracy zastosowano wybrane metody statystycznej analizy struktur oraz podsta-
wowe mierniki dynamiki zjawisk (przyrosty absolutne i  indeksy). W  celu określenia 
stopnia zmian, jakie zaszły w  strukturze w  pewnym okresie, zastosowano miernik 
określony następująco (Kukuła, 1989):
jeżeli α jest strukturą udziałową badaną w czasie t = 0,1, ..., n, złożoną z r składowych, 
tzn. dana jest macierz [αtk](t = 0,1, ..., n; k = 1, ..., r), gdzie
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określa stopień zmian struktury w okresie od t – τ do t. Miernik ten przybiera wartości 
z przedziału [0; 1]. Wysoka jego wartość (bliska 1) wskazuje, że w strukturze zaszły 
duże zmiany. W szczególności vn0 umożliwia porównanie struktury z okresu początko-
wego t = 0 ze strukturą z okresu końcowego t = n.

Wyniki badań 

Zróżnicowanie liczby małych gospodarstw w krajach UE
W 2013 r. najliczniejszą grupą gospodarstw w  Unii Europejskiej były gospodarstwa 
najmniejsze, o powierzchni do 2 ha użytków rolnych. Ich liczba wynosiła 4881,3 tys., co 
stanowiło 45% wszystkich gospodarstw. Liczebność tych gospodarstw była najbardziej 
zróżnicowana w krajach UE w porównaniu z liczbą gospodarstw z innych grup obsza-
rowych, co przedstawia tabela 1 (pominięto dwa kraje: Maltę i Luksemburg z powodu 
zbyt małej liczby gospodarstw, znacznie odbiegającej od pozostałych krajów). 

W tabeli 1 kraje UE podzielono na dwie klasy: do klasy A  (I część tabeli 1) zali-
czono kraje o największej liczbie gospodarstw do 2 ha (Bułgaria, Chorwacja2, Grecja, 
Hiszpania, Polska, Portugalia, Rumunia, Węgry, Włochy), klasa B (II część tabeli 1) 
obejmuje pozostałe kraje UE. 

2 Chorwację zaliczono do klasy A, gdyż w 2010 r. liczba gospodarstw do 2 ha wynosiła tu 122,9 tys.
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Tabela 1. Liczba gospodarstw rolnych według grup obszarowych w krajach UE w 2013 r.
Table 1. Number of farms in groups of agricultural land area in countries of EU in 2013

Kraj
Country

Ogółem
Total

Grupy obszarowe w ha UR / UAA areal groups in ha

do 2 2–5 5–10 10–20 20–50 ≥ 50

UE (28)
w tys. / thous.

10841 4881,3 2307,4 1277,5 888,3 762,0 724,5

Bułgaria 254,4 193,2 27,8 10,9 6,8 6,6 9,2
Chorwacja 157,4 61,1 48,2 24,7 12,6 6,9 3,9
Grecja 709,5 364,9 179,5 86,5 45,6 26,2 6,9
Hiszpania 965,0 274,1 232,4 140,8 110,8 105,2 101,8
Polska 1429,0 333,6 444,2 308,2 209,0 102,4 31,6
Portugalia 264,4 122,7 68,4 31,3 18,4 12,9 10,7
Rumunia 3629,7 2655,8 691,3 193,9 49,7 18,8 20,4
Węgry 491,3 373,0 42,5 25,5 20,2 15,9 14,2
Włochy 1010,3 278,8 313,9 172,9 114,8 84,6 45,3

suma / sum 8911,0 4657,2 2048,2 994,7 587,9 379,5 244,0
% 82,2 95,4 88,8 77,9 66,2 49,8 33,7

Austria 140,4 15,4 27,7 24,4 30,3 31,4 11,3
Belgia 37,8 2,0 3,5 5,0 6,8 11,8 8,7
Cypr 35,4 26,5 5,3 1,8 0,9 0,6 0,3
Czechy 26,3 3,0 1,9 4,9 4,6 4,8 7,1
Dania 38,8 1,7 0,9 7,7 6,9 8,3 13,3
Estonia 19,2 2,2 4,1 4,0 3,3 2,6 3,0
Finlandia 54,4 1,2 2,1 6,1 11,0 18,9 15,1
Francja 472,2 60,1 56,3 41,1 44,8 79,0 190,9
Holandia 67,5 8,6 9,9 9,4 10,1 17,9 11,6
Irlandia 139,6 2,4 7,4 15,6 34,2 54,9 25,1
Litwa 171,8 24,4 67,1 38,4 20,1 12,1 9,8
Łotwa 81,8 18,7 16,2 16,1 15,8 9,4 5,6
Niemcy 285,0 14,9 9,7 44,6 59,0 71,4 85,2
Słowacja 23,6 7,4 6,5 2,9 2,2 1,5 3,1
Słowenia 72,4 18,5 24,8 17,3 8,2 3,1 0,5
Szwecja 67,1 1,4 6,3 15,8 13,6 13,9 16,1
Wielka Brytania 185,2 7,6 8,2 27,2 28,5 40,8 72,9

R(X) – UE (26) 3606,1 2654,6 690,4 306,4 208,1 104,6 190,6
V(X) – UE (26) 2,7 1,8 1,5 1,3 1,1 1,5

Źródło: Obliczenia własne na podstawie www.europa.eu/eurostat 
Source: Author’s calculations on the basis of www.europa.eu/eurostat 
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W 2013 r. najwięcej gospodarstw o powierzchni do 2 ha było w Rumunii – 2655,8 tys., 
co stanowiło ponad połowę (54%) ogólnej liczby tych gospodarstw w  UE. W  sumie 
gospodarstwa do 2 ha w 9 krajach klasy A stanowiły 95% ogółu tych gospodarstw w UE. 
Miary zróżnicowania dla tej grupy gospodarstw są bardzo wysokie: rozstęp wynosi 
2654,6 tys., a współczynnik zmienności V(X) = 2,74.

Gospodarstwa 2–5 ha stanowią drugą co do liczebności grupę gospodarstw w  UE. 
W 2013 r. ich liczba wynosiła 2307,4 tys., co stanowiło 21,3% wszystkich gospodarstw 
w UE. Liczba tych gospodarstw w 9 krajach z klasy A stanowi 89% ich ogólnej liczby w UE. 
W przypadku tych gospodarstw zróżnicowanie jest znacznie mniejsze, niż dla poprzed-
niej grupy, ale nadal bardzo wysokie (V(X) = 1,8). 

Kolejną pod względem liczebności jest grupa gospodarstw o powierzchni 5–10 ha UR. 
W 2013 r. w UE było 1277,5 tys. tych gospodarstw i stanowiło to 11,8% ogółu. Najwięcej 
takich gospodarstw było w Polsce (308,2 tys., tj. 24% ogólnej liczby tych gospodarstw 
w UE), a  także w Rumunii, Włoszech, Hiszpanii, Grecji. W sumie w 9 krajach klasy 
A funkcjonuje 78% ogółu tych gospodarstw w UE. Zróżnicowanie jest mniejsze niż dla 
poprzednich grup: rozstęp wynosi 306,4 tys., V(x) = 1,46.

Począwszy od grupy obszarowej 10–20 ha nie ma już tak dużych dysproporcji 
pomiędzy krajami UE, wyłączając Polskę, gdzie liczba tych gospodarstw jest najwyższa 
i zdecydowanie odbiega od pozostałych krajów: w 2013 r. wynosiła 209 tys., stanowiąc 
24% ogółu takich gospodarstw w  UE. Oprócz Polski krajami o  wysokiej liczbie tych 
gospodarstw są Włochy i Hiszpania. W pozostałych krajach liczba tych gospodarstw 
nie przekracza 60 tys., a  najmniej jest ich na Cyprze, Słowacji, Estonii, Czechach. 
Zróżnicowanie tej grupy jest nadal bardzo duże (V(X) = 1,30), choć mniejsze niż 
w poprzednich grupach obszarowych.

Najmniejsze różnice występują w  liczbie gospodarstw z  kolejnej grupy obszaro-
wej, 20–50 ha. W 6 krajach, gdzie liczba tych gospodarstw jest najwyższa: Hiszpania 
i  Polska (nieco powyżej 100 tys.), Włochy, Francja, Niemcy, Irlandia (od 85 tys. do 
55 tys.), w pozostałych krajach ich liczba mieści się w przedziale od 0,6 tys. na Cyprze 
do 40,8 tys. w Wielkiej Brytanii. Zarówno rozstęp, jak i współczynnik zmienności są 
dla tej grupy najniższe spośród wszystkich grup obszarowych gospodarstw i  wyno-
szą odpowiednio 104,6 tys., V(X) = 1,05, co oznacza, że liczba gospodarstw 20–50 ha 
jest najmniej zróżnicowana spośród wszystkich grup obszarowych. W 9 krajach klasy 
A znajduje się połowa takich gospodarstw.

Pod względem liczebności gospodarstw największych, o powierzchni co najmniej 
50 ha, 4 kraje odbiegają wyraźnie od pozostałych: Francja, Hiszpania, Niemcy i Wielka 
Brytania, gdzie ich liczba wynosi kolejno: 190,9 tys., 101,8 tys., 85,2 tys., 72,9 tys. 
(co stanowi w  sumie 62% wszystkich takich gospodarstw w  UE). Należy przy tym 
zauważyć, że liczba tych gospodarstw w krajach z klasy A, a więc w krajach o dużym 
rozdrobnieniu, nie odbiega znacząco od większości krajów z klasy B, a w 3 przypad-
kach (Hiszpania, Włochy, Polska) znacznie je przewyższa (po wyłączeniu Francji, 
Niemiec i Wielkiej Brytanii). W sumie w 9 krajach z klasy A jest 33% ogólnej liczby tych 
gospodarstw w UE. Najmniej takich gospodarstw jest w Słowenii, Estonii, na Słowacji. 
Zróżnicowanie tej grupy jest wyższe niż w grupie poprzedniej. 

Inaczej przedstawia się obraz zróżnicowania krajów pod względem odsetka 
gospodarstw z poszczególnych grup obszarowych (tab. 2). Najwyższy odsetek gospo-
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Tabela 2. Liczba gospodarstw rolnych (w %) według grup obszarowych UR w krajach UE 
w 2013 r. 

Table 2. Number of farms (in %) in groups of agricultural land area in countries of EU in 
2013

Kraj
Country

Grupy obszarowe w ha UR / UAA areal groups in ha 

do 2 2–5 5–10 10–20 20–50 ≥ 50

w %
UE (28) 45,0 21,3 11,8 8,2 7,0 6,7
Bułgaria 75,9 10,9 4,3 2,7 2,6 3,6
Chorwacja 38,8 30,6 15,7 8,0 4,4 2,5
Grecja 51,4 25,3 12,2 6,4 3,7 1,0
Hiszpania 28,4 24,1 14,6 11,5 10,9 10,5
Polska 23,3 31,1 21,6 14,6 7,2 2,2
Portugalia 46,4 25,9 11,8 7,0 4,9 4,0
Rumunia 73,2 19,0 5,3 1,4 0,5 0,6
Węgry 75,9 8,7 5,2 4,1 3,2 2,9

Włochy 27,6 31,1 17,1 11,4 8,4 4,5

Średnia / Average 49,0 23,0 12,0 7,4 5,1 3,5

Austria 11,0 19,7 17,4 21,6 22,4 8,0
Belgia 5,3 9,3 13,2 18,0 31,2 23,0
Cypr 74,9 15,0 5,1 2,5 1,7 0,8
Czechy 11,4 7,2 18,6 17,5 18,3 27,0
Dania 4,4 2,3 19,8 17,8 21,4 34,3
Estonia 11,5 21,4 20,8 17,2 13,5 15,6
Finlandia 2,2 3,9 11,2 20,2 34,7 27,8
Francja 12,7 11,9 8,7 9,5 16,7 40,4
Holandia 12,7 14,7 13,9 15,0 26,5 17,2
Irlandia 1,7 5,3 11,2 24,5 39,3 18,0
Litwa 14,2 39,1 22,4 11,7 7,0 5,7
Łotwa 22,9 19,8 19,7 19,3 11,5 6,8
Niemcy 5,2 3,4 15,6 20,7 25,1 29,9
Słowacja 31,4 27,5 12,3 9,3 6,4 13,1
Słowenia 25,6 34,3 23,9 11,3 4,3 0,7
Szwecja 2,1 9,4 23,5 20,3 20,7 24,0
Wielka Brytania 4,1 4,4 14,7 15,4 22,0 39,4

Średnia / Average 14,9 14,6 16,0 16,0 19,0 19,5

Źródło: Obliczenia własne
Source: Author’s calculations 
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darstw najmniejszych, do 2 ha, występuje w Bułgarii (75,9%), na Węgrzech (75,9%), 
w Rumunii (73,2%), Grecji (51,4%), a także w pozostałych krajach z klasy A. W krajach 
z klasy B odsetek gospodarstw najmniejszych jest znacznie niższy (z wyjątkiem Cypru, 
Słowacji, Słowenii) i  średnio wynosi 14,9%, podczas gdy średnia dla klasy A wynosi 
49%. W krajach z klasy A wysokie są również udziały gospodarstw 2–5 ha (wyjątek 
stanowią Bułgaria i Węgry), choć w tym przypadku różnice między krajami klasy A i B 
są mniejsze, niż w przypadku gospodarstw do 2 ha. Najmniejsze zróżnicowanie udzia-
łów charakteryzuje grupę gospodarstw o powierzchni 5–10 ha UR, natomiast różnice 
udziałów pozostałych grup obszarowych między krajami klasy A  i  B zwiększają się 
w miarę wzrostu powierzchni gospodarstw.

Z porównania tabeli 1 z tabelą 2 wynika, że kraje z klasy A nie odbiegają znacznie 
od krajów z klasy B pod względem liczby gospodarstw dużych, o powierzchni 20–50 ha 
i co najmniej 50 ha, natomiast odbiegają znacznie pod względem odsetka tych gospo-
darstw. Wynika to z dużych dysproporcji w ogólnej liczbie gospodarstw między tymi 
krajami.

Obok zaobserwowanych prawidłowości zwraca uwagę duże zróżnicowanie udzia-
łów procentowych poszczególnych grup obszarowych między krajami zarówno 
w  obrębie klasy A, jak i  klasy B. Przykładowo odsetek gospodarstw do 2 ha wynosi 
od 23,3% w Polsce do 75,9% w Bułgarii, zaś odsetek gospodarstw 2–5 ha wynosi od 
8,7% na Węgrzech do 31,1% we Włoszech. Zróżnicowanie w obrębie klasy B jest jesz-
cze większe: gospodarstwa do 2 ha stanowią od 1,7% w Irlandii do 74,9% na Cyprze. 
Wysoki odsetek gospodarstw małych występuje również w innych krajach z klasy B: 
na Słowacji, Słowenii, Łotwie i Litwie. Wynika to, oczywiście, ze stosunkowo niewiel-
kiej ogólnej liczby gospodarstw w tych krajach: chociaż liczba gospodarstw małych 
w wymienionych krajach jest niewielka, to jednak przeważają one w ogóle gospodarstw 
w tych krajach i stąd kraje te pod względem struktury podobne są do krajów z klasy A. 
Wobec tak dużych różnic w strukturze krajów w obrębie klasy A i klasy B nasuwa się 
potrzeba wyodrębnienia grup krajów o podobnej strukturze. Grupowanie takie było 
przedmiotem wcześniejszych badań (Bożek i in., 2018), a  jego wyniki przedstawia 
tabela 3. Wyodrębniono 4 grupy krajów. 

Największe rozdrobnienie gospodarstw cechuje kraje grupy I  (Bułgaria, Cypr, 
Rumunia, Węgry), w  których 75% gospodarstw stanowią gospodarstwa do 2 ha, 
a  kolejne 13,4% przypada na gospodarstwa 2–5 ha. W  krajach grupy II jest niższy 
odsetek gospodarstw do 2 ha (42%), wyższy 2–5 ha (średnio 27,3%), a gospodarstwa 
50 i więcej stanowią niewielki odsetek (5,2%). Inny typ struktury charakteryzuje kraje 
III grupy: mniej jest gospodarstw do 2 ha – średnio 20,5%, podobny (jak w grupie II) 
jest odsetek gospodarstw 2–5 ha (27,6%), wyższy odsetek gospodarstw 5–10, 10–20 
i 20–50, ale także niewielki odsetek gospodarstw największych – 6,8%. Kraje IV grupy 
zdecydowanie odbiegają od poprzednich grup: gospodarstwa do 2 ha stanowią tu tylko 
6,2%, niewiele więcej – gospodarstwa 2–5 ha (7,2%), natomiast ponad połowa gospo-
darstw to duże gospodarstwa o powierzchni powyżej 20 ha: 25,6% stanowią gospodar-
stwa 20–50 i 28,1% gospodarstwa powyżej 50 ha. 

W grupie IV, o najlepszej strukturze, znajduje się 10 krajów z klasy B (są to kraje 
„starej 15”), natomiast grupy I–III (o rozdrobnionej strukturze) skupiają wszystkie 
kraje z klasy A i 7 krajów z klasy B.
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Tabela 3. Charakterystyka grup typologicznych krajów o podobnym rozkładzie liczebności 
gospodarstw według grup obszarowych w 2013 r. 

Table 3. Characteristics of groups of countries with similar distribution of the number of 
farms by areal groups in EU countries in 2013

Grupa
Group

Grupy obszarowe użytków rolnych w ha
UAA areal groups in ha 

do 2 2–5 5–10 10–20 20–50 ≥ 50

W %

I Bułgaria, Cypr, Rumunia, Węgry 75,0 13,4 5,0 2,7 2,0 2,0

II Grecja, Portugalia, Słowacja, Chorwacja 42,0 27,3 13,0 7,7 4,8 5,2

III Austria, Estonia, Hiszpania, Litwa, 
Łotwa, Polska, Słowenia, Włochy 20,5 27,6 19,7 14,8 10,6 6,8

IV Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, 
Francja, Holandia, Irlandia, Niemcy, 
Szwecja, Wielka Brytania

6,2 7,2 15,1 17,9 25,6 28,1

Źródło: Bożek i in. (2018)
Source: Bożek et al. (2018)

Powyższa tabela przedstawia syntetyczny obraz zróżnicowania krajów UE pod 
względem struktury obszarowej gospodarstw, przy czym czynnikiem najbardziej 
różnicującym grupy jest odsetek gospodarstw o powierzchni do 2 ha.

Dynamika liczby małych gospodarstw w krajach UE 
W okresie 2010–2013 nastąpiły wyraźne zmiany w liczbie gospodarstw w krajach Unii 
Europejskiej (tab. 4). We wszystkich krajach zmniejszyła się liczba gospodarstw (z wyjąt-
kiem Czech). W całej Unii Europejskiej ogólna liczba gospodarstw spadła o 1407 tys., 
tj. o  11%. Zmniejszyła się liczba gospodarstw we wszystkich grupach obszarowych 
poniżej 50 ha w sumie o 1412 tys. gospodarstw, jedynie gospodarstwa o powierzchni 
co najmniej 50 ha zwiększyły swoją liczebność o 4,8 tys. Najwięcej ubyło gospodarstw 
o powierzchni do 2 ha. Ich liczba zmniejszyła się o 1137,1 tys., tj. o 19%, co spowodo-
wało zmniejszenie się ogólnej liczby gospodarstw w UE o 9%. Dużo mniejszą dynamikę 
odnotowano w grupie obszarowej 2–5 ha. Liczba tych gospodarstw spadła o 166,6 tys., tj. 
o 7,2%. Spadek liczby gospodarstw z pozostałych grup obszarowych (5–10 ha, 10–20 ha 
i 20–50 ha) był stosunkowo niewielki – łącznie ich liczba zmniejszyła się o 108,3 tys. 
Tak więc w  okresie 2010–2013 w  UE największy spadek liczby gospodarstw nastąpił 
w najniższej grupie obszarowej, do 2 ha: ubytek liczby tych gospodarstw stanowi 81% 
sumarycznego ubytku gospodarstw we wszystkich grupach obszarowych do 50 ha3. 

3 Wnioskowanie to jest nieco uproszczone, gdyż na bilans liczby gospodarstw w poszczególnych 
grupach obszarowych składają się procesy powstawania i  likwidowania gospodarstw oraz 
przechodzenia między grupami wskutek zmiany powierzchni.



Zróżnicowanie i dynamika liczby małych obszarowo gospodarstw rolnych... 13

Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych – Problems of Small Agricultural Holdings • Nr – No. 3 • 2018 

Największe spadki liczby gospodarstw nastąpiły w  krajach z  klasy A, gdzie łącz-
nie ubyło 1274,2 tys. gospodarstw (podczas gdy w całej UE ubyło ich 1412 tys.). Skala 
zmian, jak również dynamika były bardzo zróżnicowane. Największe tempo zmian 
odnotowano we Włoszech, gdzie liczba gospodarstw zmniejszyła się o 610,6 tys., tj. 
o 38%, a najmniejsze w Grecji i Hiszpanii, gdzie ubyło odpowiednio 13,5 tys., tj. 2% 
i  24,8 tys., tj. 3% gospodarstw. W  krajach z  klasy B odnotowano niewielkie spadki 
w ujęciu bezwzględnym, za wyjątkiem Francji i Litwy, natomiast tempo zmian było 
także bardzo zróżnicowane: największe w Finlandii, gdzie liczba gospodarstw spadła 
o 15%, a najmniejsze w Wielkiej Brytanii – spadek o 1%. 

W poszczególnych krajach tendencje zmian były podobne, jak w całej UE – najwięk-
sze spadki odnotowano w liczbie gospodarstw poniżej 2 ha. Wyjątek stanowią Łotwa, 
Irlandia i  Szwecja, gdzie liczba tych gospodarstw wzrosła odpowiednio o  8,8 tys., 
0,1 tys., 0,1 tys. 

Liczba gospodarstw do 2 ha najbardziej spadła w krajach, gdzie tych gospodarstw 
było najwięcej, tzn. w krajach z klasy A, o największym rozdrobnieniu struktury agrar-
nej: liczba gospodarstw do 2 ha zmniejszyła się łącznie w tych krajach z 5760,9 tys. 
do 4657,2 tys., tj. o 24%. Dynamika spadku była różna: największa we Włoszech, gdzie 
ubyło 66% tych gospodarstw, w Chorwacji – spadek o 50% i w Bułgarii – spadek o 37%, 
a najniższa w Grecji, gdzie ubyło ich 2% i Hiszpanii – 6%.

W większości krajów klasy B również zmniejszyła się liczba gospodarstw najmniej-
szych, ale były to niewielkie zmiany. W sumie we wszystkich 17 krajach klasy B ubyło 
łącznie 40,2 tys. gospodarstw tej wielkości, podczas gdy w 9 krajach klasy A ubyło ich 
w sumie 1103,7 tys. 

Liczba gospodarstw 2–5 ha zmniejszyła się w całej UE o 166,6 tys. (tj. o 7%), a najwię-
cej tych gospodarstw, podobnie, jak w przypadku gospodarstw do 2 ha, ubyło w krajach 
klasy A – łącznie 130,7 tys. Skala zmian była bardzo różna: od 0,4 tys. w Hiszpanii do 
43,8 tys. we Włoszech.

W grupach obszarowych 5–10 i  10–20 ha w  większości krajów nastąpił spadek 
liczby gospodarstw, przy czym zmiany były niewielkie za wyjątkiem Polski i Włoch. 
W całej UE liczba gospodarstw 5–10 ha spadła o 60,2 tys. (tj. o 5%), a gospodarstw 
10–20 ha – o 28,3 tys. (tj. o 3%). Jedynie w Rumunii wzrosła liczba tych gospodarstw 
odpowiednio o 11,5 tys. i 6,1 tys.

W grupie gospodarstw 20–50 ha w większości krajów odnotowano niewielki spadek 
liczby: od 0,4 w Belgii do 2,8 w Finlandii. Natomiast we Francji i Niemczech nastąpił 
większy spadek: odpowiednio 9,5 tys. i 4,7 tys. Liczba tych gospodarstw zmniejszyła się 
w całej UE o 19,8 tys., natomiast w 6 krajach spośród krajów o największym rozdrobnieniu 
(klasa A) liczebność takich gospodarstw zwiększyła się – najbardziej w Polsce o 7,1 tys.

Jedynie w  grupie gospodarstw największych, o  powierzchni co najmniej 50 ha 
odnotowano w UE przyrost liczby o 4,8 tys. Tendencje zmian były różne: w 8 „starych” 
krajach (Belgia, Dania, Francja, Irlandia Szwecja, a  także Grecja, Hiszpania) liczba 
tych gospodarstw nieznacznie się zmniejszyła. Był to spadek na poziomie od 0,1 tys. 
w Grecji do 1,9 tys. w Hiszpanii. W pozostałych krajach utrzymała się na tym samym 
poziomie lub wzrosła. Najwięcej takich gospodarstw przybyło w Polsce – 5,1 tys. 

Podsumowując: w większości krajów z klasy A (podobnie jak w całej UE) najwię-
cej gospodarstw ubyło w grupie obszarowej do 2 ha. We Włoszech liczba gospodarstw 
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Tabela 5. Zmiana udziałów (w punktach procentowych) liczby gospodarstw według grup 
obszarowych w krajach UE w latach 2010–2013. Stopień zmian strukturalnych

Table 5. Change in shares (in percentage points) of the number of holdings by area gro-
ups in EU countries in 2010–2013. Degree of structural changes

Kraj 
Country

Grupy obszarowe w ha UR 
UAA areal groups in ha ν2013, 2010

do 2 2–5 5–10 10–20 20–50 ≥ 50

UE (28) –4,1 1,1 0,9 0,7 0,6 0,8 0,0411

Bułgaria –7,2 2,7 1,4 0,8 1,0 1,3 0,0725

Chorwacja –13,8 6,9 2,7 2,0 1,0 1,1 0,1384

Grecja –0,2 –0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0032

Hiszpania –1,2 0,6 0,3 0,3 0,0 0,1 0,0118

Polska –0,8 0,0 –0,7 0,1 0,8 0,5 0,0143

Portugalia –4,0 0,6 1,0 0,7 1,0 0,6 0,0400

Rumunia –1,1 0,2 0,6 0,2 0,1 0,0 0,0111

Węgry –3,0 0,7 0,6 0,7 0,6 0,5 0,0306

Włochy –23,3 9,0 5,6 4,0 3,0 1,7 0,2328

Austria –0,5 –0,4 –0,3 –0,1 0,9 0,5 0,0138

Belgia –7,0 –1,1 1,1 2,1 2,7 1,8 0,0788

Cypr –0,2 0,6 –0,1 0,0 –0,1 0,1 0,0052

Czechy 1,4 1,5 0,3 0,0 –1,0 –2,7 0,0344

Dania –0,6 0,1 0,7 –0,7 –0,5 1,0 0,0181

Estonia –0,5 –0,3 –0,1 –0,7 –0,2 1,3 0,0159

Finlandia –0,6 –2,9 –1,3 –0,6 0,8 4,9 0,0554

Francja –2,0 –0,2 –0,3 –0,2 –0,4 3,2 0,0322

Holandia –0,7 –0,5 –0,3 0,0 0,0 1,6 0,0158

Irlandia 0,1 0,0 –0,1 0,5 –0,3 –0,2 0,0060

Litwa –2,1 –3,4 2,4 0,9 0,8 1,4 0,0551

Łotwa 11,0 –2,3 –7,5 –1,7 –0,1 0,5 0,1151

Niemcy 0,0 –0,5 –0,2 –0,4 –0,4 1,4 0,0146

Słowacja –7,0 1,8 1,3 2,8 0,6 0,9 0,0722

Słowenia –1,9 0,9 0,6 0,1 0,3 0,0 0,0191

Szwecja 0,3 –1,3 1,3 0,3 –0,5 0,1 0,0189

Wielka 
Brytania –0,5 0,1 0,3 0,0 –0,7 0,7 0,0118

Źródło: Obliczenia własne
Source: Author’s calculations 
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zmniejszyła się we wszystkich grupach obszarowych poniżej 50 ha – łącznie o 611,3 tys., 
w tym gospodarstw do 2 ha ubyło 545,9 tys., a więc 89% ogólnego ubytku stanowiły 
gospodarstwa najmniejsze, do 2 ha. W Rumunii ubyło 246,7 tys. gospodarstw, z czego 
210,6 tys. (tj. 85%) ubyło gospodarstw do 2 ha. W Bułgarii spadek liczby gospodarstw 
nastąpił w grupie do 2 ha i 2–5 ha – w sumie o 117,6 tys., z czego 115 tys. (tj. 98%) ubyło 
w grupie obszarowej do 2 ha. 

Duży spadek liczby gospodarstw odnotowano także na Węgrzech (87,1 tys.), w Polsce 
(89,9 tys.), w Chorwacji (76,7 tys.), przy czym na Węgrzech i w Chorwacji gospodarstwa 
do 2 ha stanowiły odpowiednio 95% i 81% ogólnego ubytku liczby gospodarstw, nato-
miast w Polsce – 33%. 

Zaobserwowane przemiany są kontynuacją przemian z  lat 2002–2010 (Babiak, 
2010, Poczta, 2013): największe zmiany następują w  krajach charakteryzujących się 
rozdrobnieniem agrarnym. W  większości tych krajów znikają szybko gospodarstwa 
małe obszarowo, a przybywa, choć powoli, gospodarstw dużych. Są to zmiany pozy-
tywne i oczekiwane – poprzez zmniejszenie ogólnej liczby gospodarstw i  likwidację 
gospodarstw małych następuje powolna poprawa struktury agrarnej i przepływ ziemi 
do gospodarstw większych.

Przedstawione zmiany w  rozkładzie liczby gospodarstw wpływają na zmianę 
struktury udziałowej, co ilustruje tabela 5. Wartości w tabeli oznaczają różnicę między 
udziałami liczby gospodarstw z poszczególnych grup obszarowych w 2013 a 2010 r. 

We wszystkich krajach z  klasy A  nastąpiła poprawa struktury ilościowej gospo-
darstw: spadły udziały gospodarstw do 2 ha – najbardziej we Włoszech (o 23,3 p.p.), 
Chorwacji (13,8 p.p.), Bułgarii (7,2 p.p.). Udziały pozostałych grup obszarowych wzro-
sły (za wyjątkiem Polski, gdzie spadł odsetek gospodarstw 5–10 ha). Tak więc kierunki 
zmian w  liczbie gospodarstw w  poszczególnych grupach obszarowych w  ujęciu 
bezwzględnym nie pokrywają się z kierunkami zmian w ujęciu procentowym. 

W krajach z klasy B nie ma wyraźnych tendencji: zmiany następowały w różnych 
kierunkach i z różnym natężeniem. Przykładowo duży spadek udziałów gospodarstw 
do 2 ha odnotowano w Belgii (7 p.p.) i Słowacji (7 p.p.), natomiast na Łotwie zwiększyły 
się udziały tych gospodarstw aż o 11 p.p. 

Największe zmiany struktury nastąpiły we Włoszech, gdzie stopień zmian struk-
turalnych wynosi 0,2328, następnie Chorwacji (0,1384), Łotwie (0,1151), oraz Belgii 
(0,0788), Bułgarii (0,0725), Słowacji (0,0722). Zwraca uwagę to, że zaobserwowane 
zmiany w ujęciu bezwzględnym w Polsce czy na Węgrzech były znacznie większe, niż 
w Belgii, na Łotwie i Słowacji, a stopień zmian strukturalnych – mniejszy. Przykładowo 
w Belgii, gdzie ogólna liczba gospodarstw zmniejszyła się o 5 tys., a największa zmiana 
wynosiła 3,3 tys. (w grupie 2–5 ha) – stopień zmian strukturalnych wyniósł 0,0788, 
podczas gdy w  Polsce, gdzie zmiany były nieporównywalnie większe: ogólna liczba 
gospodarstw zmniejszyła się o  77,6 tys., a  największa zmiana wyniosła 29,6 tys. 
(w grupie do 2 ha) – stopień zmian strukturalnych jest znacznie niższy i wynosi 0,0143. 
Wyjaśnieniem tej sytuacji jest dysproporcja w ogólnej liczbie gospodarstw: w 2010 r. 
w  Polsce było 1506,6 tys. gospodarstw, a  w  Belgii prawie 35 razy mniej – 42,8 tys., 
stąd stosunkowo niewielkie zmiany liczby gospodarstw w Belgii spowodowały znaczne 
zmiany w strukturze, większe niż w Polsce. 
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Podsumowanie

1. W ogólnej liczbie gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej przeważają gospodarstwa 
o niewielkim obszarze. W 2013 r. prawie połowę (45%) wszystkich gospodarstw w UE 
stanowiły gospodarstwa najmniejsze, o powierzchni do 2 ha UR, 21,3% stanowiły go-
spodarstwa 2–5 ha, a 11,8% – gospodarstwa o powierzchni 5–10 ha. Gospodarstwa te 
skupione są głównie w 9 krajach o najbardziej rozdrobnionym rolnictwie: Rumunii, 
Włoszech, na Węgrzech, w Grecji, Polsce, Bułgarii, Hiszpanii, Portugalii i Chorwacji. 
Gospodarstwa o powierzchni do 2 ha UR w 9 wymienionych krajach stanowiły łącznie 
95% ogółu tych gospodarstw w UE. W wymienionych krajach funkcjonuje też 90% 
ogółu gospodarstw 2–5 ha i prawie 80% gospodarstw 5–10 ha. Jednocześnie kraje te 
nie różnią się znacznie od pozostałych liczbą gospodarstw dużych: w wymienionych 
krajach znajduje się połowa wszystkich gospodarstw UE o  powierzchni 20–50  ha 
i 34% gospodarstw największych, o powierzchni co najmniej 50 ha. 

2. W okresie 2010–2013 nastąpiły pozytywne zmiany: w krajach o największym roz-
drobnieniu rolnictwa szybko spada liczba gospodarstw małych. W 9 wymienionych 
powyżej krajach łączna liczba gospodarstw do 2 ha zmniejszyła się w tym okresie 
o 24%. Dynamika spadku była różna w poszczególnych krajach: od 2% w Grecji do 
66% we Włoszech. Spada również liczba gospodarstw 2–5 ha i 5–10 ha, przy czym 
tempo zmian jest mniejsze: łącznie w wymienionych 9 krajach liczba tych gospo-
darstw spadła odpowiednio o 6% i 4%. 

3. Zaobserwowane widoczne przemiany w okresie 2010–2013 spowodowały korzyst-
ne, aczkolwiek niewielkie zmiany w strukturze ilościowej gospodarstw w krajach 
UE: w większości krajów spadają udziały gospodarstw małych, a rosną większych 
obszarowo. Znaczące zmiany struktury nastąpiły jedynie we Włoszech, Chorwacji 
i Bułgarii, a także w Belgii i Słowacji.

Podsumowując: zmiany w  strukturze obszarowej gospodarstw rolnych w  krajach 
UE zachodzą w oczekiwanym kierunku. W krajach o najbardziej rozdrobnionym rolnic-
twie następuje szybki spadek liczby gospodarstw małych obszarowo i powolny wzrost 
liczby gospodarstw dużych, co prowadzi do stopniowej poprawy badanej struktury 
i koncentracji ziemi w gospodarstwach większych obszarowo. Jednakże nadal istnieją 
duże dysproporcje między tymi krajami a krajami o najlepszej strukturze gospodarstw, 
takimi jak Niemcy, Dania, Irlandia. W najbliższej przyszłości należy się więc spodzie-
wać kontynuacji tych przemian. 
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Gospodarstwa opiekuńcze jako forma pozyskiwania 
dochodów przez małe gospodarstwa rolne w Polsce

Welfare farms as a form of obtaining income by small farms 
in Poland

Barbara Chmielewska
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

Streszczenie. Dla wielu gospodarstw domowych rolników, zwłaszcza posiadających małe 
gospodarstwa, dochody z pracy na roli nie wystarczają na utrzymanie rodziny. Dlatego 
poszukują one pozarolniczych źródeł zarobkowania. Wskazuje na to wzrost odsetka go-
spodarstw, w których występują dochody z pracy poza rolnictwem. Jedną z form pozy-
skiwania dodatkowych dochodów może być prowadzenie gospodarstwa opiekuńczego. 
Rodzina rolnicza wykorzystuje na ten cel przede wszystkim zasoby własne, jak np. bu-
dynki gospodarcze po odpowiedniej adaptacji na potrzeby mieszkalne. Gospodarstwa 
opiekuńcze spełniają dwie podstawowe funkcje: finansową i społeczną. Są źródłem do-
datkowego dochodu dla rolnika, a osobom starszym, samotnym pozwalają znowu czuć 
się potrzebnymi i zachować aktywność. Gospodarstwa opiekuńcze są w wielu krajach UE 
sprawdzoną formą aktywizacji zawodowej, zapobiegają bezrobociu na obszarach wiej-
skich, stanowią źródło pozarolniczego zarobkowania. Badania wykazały, że w Polsce jest 
zapotrzebowanie na tego typu usługi. Także rolnicy deklarują chęć prowadzenia gospo-
darstw opiekuńczych.

Słowa kluczowe: dochody dodatkowe • gospodarstwa małe • gospodarstwa opiekuńcze

Abstract. For many households of farmers, especially those with small farms, income 
from farm work is not enough to support the family. That is why they are looking for 
non-agricultural sources of income. This is indicated by the increase in the percentage of 
households with income from non-agricultural employment. One of the forms of raising 
additional income may be running a welfare farm. The agricultural family uses for this 
purpose, first of all, own resources, such as, for example, farm buildings after appropriate 
adaptation for residential needs. Welfare farms fulfill two basic functions: financial and 
social. They are a source of additional income for the farmer and for the elderly people, 
lonely, they allow them to feel needed again and keep active. Welfare farms are a proven 
form of professional activation in many EU countries, they prevent unemployment in 
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rural areas, they are a source of non-agricultural income. Studies have shown that there 
is a demand for this type of services in Poland. Farmers also declare their willingness to 
run a welfare farm.

Keywords: additional income • small farms • welfare farms

Wstęp 

Wśród ludności rolniczej już od wielu lat zmniejsza się znaczenie rolnictwa jako 
podstawowego źródła dochodów. Rodziny rolnicze coraz częściej poszukują pozarol-
niczych źródeł zarobkowania, jako dodatkowych albo alternatywnych dla rolniczych. 
Problem ten dotyczy głównie gospodarstw małych, tj. o małej wielkości ekonomicznej 
lub o małym obszarze użytków rolnych. 

Na wsi jako jedne z  pierwszych źródeł dochodów pozarolniczych pojawiły się 
prywatne sklepy spożywcze lub wielobranżowe. Z  czasem jednak ich opłacalność 
zaczęła maleć ze względu na konkurencję ze strony sklepów sieciowych oraz centrów 
handlowych. Sprzyja też temu poprawa infrastruktury drogowej na obszarach wiej-
skich – dojazd do centrów handlowych staje się łatwiejszy. Duży wpływ ma na to 
również reklama, okazyjne promocje i wyprzedaże, często niższe ceny, szeroki asorty-
ment produktów, a także moda na „rodzinne spacery” po centrach handlowych. 

Na terenach wiejskich, zwłaszcza peryferyjnych, nie ma zbyt wielu dużych inwe-
stycji oferujących miejsca pracy dla lokalnej społeczności; zaś małe przedsiębiorstwa, 
jeśli powstają na wsi, to zatrudniają jedną, dwie lub najwyżej kilka osób. Z tego względu 
wielu użytkowników małych gospodarstw jest zainteresowanych nowymi formami 
pozyskiwania dodatkowych dochodów poprzez wykorzystanie zasobów własnego 
gospodarstwa do rozwijania działalności pozarolniczej. Jedną z takich form może być 
prowadzenie gospodarstwa opiekuńczego. 

Przybliżenie idei gospodarstwa opiekuńczego jako formy alternatywnego dochodu 
dla gospodarstw, w których dochody z rolnictwa nie wystarczają na utrzymanie rodziny 
na społecznie akceptowalnym poziomie, jest celem niniejszego artykułu. Prowadzenie 
gospodarstwa opiekuńczego, jako źródło pozyskiwania dodatkowego dochodu opiera-
jącego się na zasobach własnych gospodarstwa, jakimi mogą być np. budynki gospo-
darcze po odpowiedniej adaptacji na potrzeby mieszkalne, jest w Polsce jeszcze mało 
znane. Gospodarstwo opiekuńcze może być standardowym gospodarstwem rolnym, 
którego użytkownicy pozyskują dodatkowy dochód z  tytułu świadczenia dziennej 
lub całodobowej opieki nad osobami starszymi oraz innymi, wymagającymi tego typu 
wsparcia. 

Materiał i metody

W niniejszym artykule wykorzystano materiał źródłowy GUS i  FADN oraz donie-
sienia literaturowe. Do badań przyjęto okres po akcesji Polski do UE. Ze względu na 
dostępność porównywalnych danych badanie obejmuje lata 2005 i 2016. Zastosowano 
metodę porównawczą i opisową.
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Wyniki i dyskusja

Które gospodarstwa określane są jako „małe”?
Pojęcie: „małe gospodarstwo rolne” często pojawia się w różnych analizach i opraco-
waniach badawczych. Rzadko jednak jest ono dostatecznie zdefiniowane, a  kryteria 
jego wyodrębniania ustalane są w  odniesieniu do danego celu. Małe gospodarstwa 
postrzegane są zazwyczaj jako mało dochodowe, nierozwojowe, stanowiące przeszkodę 
w  modernizacji rolnictwa, czy wręcz jako przechowalnia zbędnej w  rolnictwie siły 
roboczej (Dudzińska i Kocur-Bera, 2013). „Gospodarstwa małe uniemożliwiały prowa-
dzenie odpowiednio dużych inwestycji ani też nie gwarantowały uzyskania dochodu 
na poziomie co najmniej średniego wynagrodzenia” (Poczta i in., 2012, s. 7). Z drugiej 
zaś strony pełnią wiele funkcji, m.in. społecznych, środowiskowych i  kulturowych, 
sprzyjających zachowaniu żywotności na obszarach wiejskich. 

Chociaż częściej stosowanym parametrem wielkości gospodarstwa rolnego jest 
jego wielkość ekonomiczna1, to nadal jednym z  kryteriów klasyfikacji gospodarstwa 
jest powierzchnia jego użytków rolnych. Obszar gospodarstwa jako wskaźnik ulega 
jednak dość częstym i szybkim zmianom, a górna granica wielkości gospodarstwa jest 
zależna m.in. od okresu historycznego, lokalizacji (kraju, regionu) czy sposobu produk-
cji. Do gospodarstw małych zaliczane są gospodarstwa o powierzchni do 20 ha (m.in. 
Floriańczyk, Osuch, Płonka, 2016 i Kania, 2013) lub do 30 ha (Musiał, 2013 i Poczta 
i in., 2012). W prezentowanym artykule gospodarstwa o powierzchni użytków rolnych 
od 1 do 20 ha przyjęto jako „małe”. 

W Polsce w 2005 r. było ponad 1,75 mln gospodarstw małych, tzn. o powierzchni od 
1 ha do 20 ha, co wynosiło 93,4% ogólnej liczby gospodarstw indywidualnych powy-
żej 1  ha. Pozostałe 6,6% stanowiły gospodarstwa o  powierzchni powyżej 20 ha (zaś 
powyżej 50 ha zaledwie 1,2%). Do 2016 r. liczba gospodarstw małych zmniejszyła się 
o prawie 414 tys., a  ich udział spadł do 90,2%. Zwiększyła się natomiast o 19,2  tys. 
liczba gospodarstw powyżej 20 ha, a  ich udział wzrósł do 9,8%. W  tym przedziale 
wielkości najwięcej przybyło gospodarstw powyżej 50 ha – o 15,9 tys., których udział 
wzrósł do 2,6% (Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2005 r., 2006 i Charakterystyka 
gospodarstw rolnych w 2016 r., 2017). 

W latach 2005–2016 gospodarstwa małe uzupełniały dochody z rolnictwa przede 
wszystkim dochodami z pracy najemnej oraz ze świadczeń, na co wskazuje najwyższy 
w  strukturze dochodów odsetek gospodarstw, w  których wystąpiły dochody z  pracy 
najemnej (46,8% w 2016 r.) oraz ze świadczeń (31,9%). Zmiany, jakie nastąpiły w tym 
okresie, charakteryzowały się przede wszystkim spadkiem ogólnej liczby gospodarstw 
indywidualnych przy jednoczesnym wzroście liczby i udziału w strukturze gospodarstw 
czerpiących dochody z  działalności pozarolniczej (o 46 tys. oraz o  4,6 pkt. proc.). 
W strukturze zwiększył się także udział gospodarstw z dochodami z pracy najemnej, 

1 Wielkość ekonomiczna gospodarstwa określana jest jako suma wartości standardowych 
produkcji (SO) wszystkich działalności rolniczych występujących w gospodarstwie i służy do 
ustalenia minimalnego progu wielkości ekonomicznej dla pola obserwacji FADN. W Polsce dla 
roku obrachunkowego 2016 próg ten został ustalony na poziomie 4 tys. euro. (Floriańczyk, 
Osuch, Płonka, 2017). 
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ale ich liczba zmalała. Czynnikiem sprzyjającym wzrostowi udziału gospodarstw 
prowadzących działalność pozarolniczą mogły być m.in. zasoby własne gospodarstw, 
np. budynki gospodarcze nadające się do adaptacji na cele pozarolnicze, rekreacyjne, 
usługowe itp. (tab. 1). 

Tabela 1. Charakterystyka gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa indywi-
dualnego według źródeł pozyskiwania dochodów

Table 1. Households, characteristics of with individual user by sources of income

Wyszczególnienie
Specification 2005 2016 Zmiana

Change 2005 2016 Zmiana
Change

Gospodarstwa o powierzchni użytków rolnych od 1 do ≤20 ha / Farms with area from 
1 to ≤ 20 ha

w liczbach
in numbers w %

pkt.proc.
percentage 

points

Gospodarstwa domowe użytkownika gospodarstwa rolnego, w których wystąpiły 
dochody z tytułu:
Household farm users in which income from:

Razem / Total 1521463 1357157 –164306 100 100 x

prowadzenia działalności 
pozarolniczej
conducting non-agricultural 
activities

145602 191591 45989  9,6 14,2 4,6

pracy najemnej / employed 666403 634611 –31792 43,8 46,8 3,0

emerytury lub renty
retirement or pension 637807 432270 –205537 41,9 31,9 –10,1

niezarobkowych źródeł poza 
emeryturą lub rentą
non-profit sources outside of 
retirement or pension

71651 98685 27034  4,7  7,3 2,6

Gospodarstwa domowe użytkowników gospodarstwa rolnego o dochodach 
przekraczających 50% dochodów z:
Households of household users with incomes in excessed of 50% of income from:

Razem / Total 1587486 1250295 –337191 100 100 x

działalności rolniczej
agricultural activity 515415 361627 –153788 32,5 28,9 –3,5

działalności rolniczej i pracy 
najemnej
agricultural activity and 
employed

17129 13545 –3584  1,1  1,1 bez zmian
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Tabela 1. cd. / Table 1. cont.

Wyszczególnienie
Specification 2005 2016 Zmiana

Change 2005 2016 Zmiana
Change

pracy najemnej / employed 431760 434478 2718 27,2 34,8 7,6

pracy najemnej i działalności 
rolniczej
employed and agricultural 
activity 

56001 44025 –11976  3,5  3,5 bez zmian

działalności pozarolniczej
non-agricultural activities 81368 99427 18059  5,1  8,0 2,8

emerytury i renty
retirement and disability 
pensions

324564 184304 –140260 20,4 14,7 –5,7

niezarobkowych źródeł poza 
emeryturą i rentą
non-profit sources outside of 
retirement and pension

21662 33611 11949  1,4  2,7 1,3

pozostałe / others 139584 79278 –60306  8,8  6,3 –2,5

Źródło: Obliczenia własne na podstawie: Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2005 r…, s. 248– 
–249 i Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2016 r…, s. 240–241

Source: Author’s calculations based on: Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2005 r…, pp. 248– 
–249 and Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2016 r…, pp. 240–241

Na spadek znaczenia dochodów z rolnictwa w kształtowaniu sytuacji dochodowej 
gospodarstw domowych, użytkujących gospodarstwo rolne, wskazują także zmiany 
w strukturze gospodarstw o dochodach przekraczających 50% dochodów z poszczegól-
nych działalności. W latach 2005–2016 zmniejszyły się liczba oraz udział w strukturze 
gospodarstw, w  których ponad 50% dochodów pozyskiwano z  działalności rolniczej 
(spadek o  154 tys.; w  strukturze: z  32 do 29%). Jednocześnie zwiększyły się liczba 
i udział gospodarstw o dochodach spoza rolnictwa (z pracy najemnej, z działalności 
pozarolniczej oraz z niezarobkowych źródeł poza emeryturą i rentą) – łącznie wzrost 
o 33 tys.; w strukturze z 34 do 45%. Oznacza to rozszerzanie się zjawiska dezagrary-
zacji na wsi. 

Na potrzebę uzupełniania dochodów gospodarstw domowych użytkujących gospo-
darstwo rolne wskazują także wyniki badań prowadzonych w ramach rachunkowości 
rolnej. Jeżeli w  grupie gospodarstw rolnych będących w  polu obserwacji Polskiego 
FADN porówna się dochód netto z rodzinnego gospodarstwa rolnego na osobę pełno-
zatrudnioną rodziny (w zł/FWU) z przeciętnym wynagrodzeniem brutto w Polsce, to 
w 2016 r. poniżej tego wynagrodzenia kształtował się dochód w gospodarstwach bardzo 
małych, małych i średnio małych (gospodarstwa pogrupowane według klasy wielkości 
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ekonomicznej2). Są to zazwyczaj gospodarstwa o  małym obszarze. Dochód powyżej 
przeciętnego wynagrodzenia w  gospodarce narodowej osiągają dopiero gospodar-
stwa średnio duże, duże i  bardzo duże. Cechuje je generalnie duży obszar użytków 
rolnych. Niestety, w Polsce najwięcej jest gospodarstw, których dochody z rodzinnego 
gospodarstwa rolnego w przeliczeniu na osobę pełnozatrudnioną rodziny kształtują 
się poniżej średniej wartości wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. W 2016 r. 
stanowiły one 93% ogółu gospodarstw w polu obserwacji FADN, podczas gdy gospo-
darstwa osiągające dochody wyższe od średniego wynagrodzenia brutto w  gospo-
darce narodowej stanowią tylko 7% (zaś te o najwyższych dochodach zaledwie 0,3%) 
(Floriańczyk, Osuch, Płonka, 2017 i Rocznik Statystyczny, 2017). 

Powyższe porównanie pozwala wnioskować, iż tylko niewielka liczba gospodarstw 
rolnych ma rzeczywiste możliwości zapewnienia swoim rodzinom dochodów wyłącznie 
z pracy na roli pozwalających im żyć na akceptowanym przez nich i sąsiadów poziomie. 
Poczta i  in. (2012) podają, iż dochód parytetowy i  zdolność do realizacji inwestycji 
netto posiada połowa gospodarstw o  powierzchni powyżej 20 ha. Dla pozostałych 
rodzin użytkujących gospodarstwa rolne ważnym celem pozostaje poszukiwanie 
źródeł zarobkowania pozarolniczego, m.in. w celu poprawy jakości życia. Uzasadnia to 
rozszerzanie „rynku dochodów alternatywnych do rolniczych”. 

Gospodarstwa opiekuńcze odpowiedzią na potrzebę ekonomiczną 
i społeczną 
W doniesieniach literaturowych można przeczytać m.in. że „w większości przypad-
ków nie potrzeba już na wsi kolejnego sklepu, a rynek na usługi budowlane czy trans-
portowe też jest w znacznym stopniu nasycony – choć z góry nie można zakładać, że 
tego typu usługi nie są już potrzebne. Niewielkie są szanse na powstanie na terenach 
wiejskich, szczególnie peryferyjnych, dużych inwestycji oferujących liczne miejsca 
pracy. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że najczęściej realizowanym pomy-
słem na dodatkowy zarobek jest działalność prowadzona w oparciu o własne zasoby 
gospodarstwa, endogenne, wspomaganie różnymi formami zewnętrznej pomocy, 
m.in. ze źródeł unijnych. Nadzieję na pozyskiwanie przez małe gospodarstwa dodat-
kowych dochodów należy zatem łączyć z pełnieniem przez nie funkcji pozarolniczych 
z  wykorzystaniem w  tym celu zasobów posiadanego gospodarstwa” (Potok, 2017, 
s. 1–2). Taki sposób uzupełniania dochodów wybiera coraz więcej rodzin rolniczych. 
Wskazuje na to wzrost liczby i udział w strukturze gospodarstw indywidualnych (pow. 
1 ha), prowadzących działalność inną niż rolnicza bezpośrednio związaną z gospodar-
stwem rolnym przede wszystkim w zakresie agroturystyki. W latach 2005–2016 liczba 
gospodarstw agroturystycznych wzrosła o 1,5 tys. (w tym o 984 w grupie obszarowej 
1–20 ha). Zmiany odnotowano również w strukturze gospodarstw. W grupie małych 
gospodarstw udział jednostek zajmujących się agroturystyką wzrósł z 8,6% w 2005 r. 

2 Zakres gospodarstw według wielkości ekonomicznej w  tys. euro: 2  ≤  €  <  8 bardzo małe; 
8 ≤ € < 25 małe; 25 ≤ € < 50 średnio małe; 50 ≤ € < 100 średnio duże; 100 ≤ € < 500 duże; € ≥ 500 
bardzo duże. Więcej nt. grupowania gospodarstw według wielkości ekonomicznej w euro (€) 
(Floriańczyk, Osuch, Płonka, 2017, s. 17). 
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do 28,0% w 2016 r., a spośród pozostałych rodzajów działalności wzrósł udział tylko 
gospodarstw zajmujących się rękodziełem i przetwórstwem produktów rolnych (łącz-
nie z 5,5 do 10,1%), ale liczba tych gospodarstw zmniejszyła się (z 7,3 tys. do 4,1 tys.) 
(Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2005 r., 2006 i Charakterystyka gospodarstw 
rolnych w 2016 r., 2017).

Gospodarstwa rolne, które podejmują działalność agroturystyczną lub posiadają 
w  zasobach gospodarstwa np. budynki gospodarcze nadające się, po odpowiedniej 
adaptacji, na potrzeby mieszkalne mają warunki do przekształcenia ich w gospodar-
stwa opiekuńcze. Gospodarstwo opiekuńcze może być standardowym gospodarstwem 
rolnym, którego użytkownicy w celu pozyskania dodatkowego dochodu podejmują dzia-
łalność związaną z zapewnieniem opieki nad osobami starszymi oraz innymi, wyma-
gającymi wsparcia. Prowadzenie gospodarstwa opiekuńczego jest jeszcze stosunkowo 
mało rozpowszechnioną w Polsce formą działalności pozarolniczej. Z uwagi jednak na 
wzrost liczby oraz odsetka ludzi starszych w całej populacji kraju3, usługi opiekuńcze 
świadczone przez rodziny użytkujące małe gospodarstwa rolne, mogą i prawdopodob-
nie będą w Polsce, podobnie jak w państwach rozwiniętych gospodarczo w UE, odpo-
wiedzią na potrzebę ekonomiczną (jako dodatkowe źródło dochodów gospodarstw 
małych) oraz społeczną (aktywizacja i  włączenie społeczne osób starszych). Tym 
bardziej, że w Unii Europejskiej proces starzenia się populacji jest postrzegany w kate-
gorii możliwości powstawania nowych miejsc pracy, przede wszystkim w  usługach, 
opiece społecznej, ochronie zdrowia, a także w edukacji, kulturze, a nawet turystyce. 

Tendencję zmian demograficznych w  Polsce ilustruje podstawowy wskaźnik, 
jakim jest współczynnik obciążenia demograficznego, określający stosunek ludności 
w wieku poprodukcyjnym lub nieprodukcyjnym (przed- i poprodukcyjnym) do ludno-
ści w  wieku produkcyjnym. Liczba osób w  wieku nieprodukcyjnym przypadająca na 
100 osób w wieku produkcyjnym ma się zwiększyć w Polsce pomiędzy 2015 a 2035 r. 
z 60 do 76, a do 2050 r. prognozuje się wzrost wskaźnika do 1054 (Rocznik Statystyczny 
GUS, 2015). Tym samym zwiększy się zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze dla osób 
starszych.

Często jednak barierę korzystania przez seniorów z  oferowanych usług opie-
kuńczych stanowi ich trudna sytuacja finansowa. Według danych Głównego Urzędu 
Statystycznego w 2016 r. świadczenia emerytalne i rentowe z pozarolniczego systemu 
ubezpieczeń społecznych stanowiły niewiele ponad połowę (51,5%) wynagrodze-
nia brutto w gospodarce narodowej, a  rolników indywidualnych jeszcze mniej, gdyż 
zaledwie 29,2%, zaś przeciętna w kraju wysokość brutto emerytury z pozarolniczego 
systemu ubezpieczeń społecznych wynosiła 2086 zł (od 2005 r. wzrosła o 78%); nato-
miast rolników indywidualnych – 1183 zł (wzrost o 56%) (Rocznik Statystyczny, 2017). 
Mimo znacznej poprawy, dla wielu emerytów i rencistów, są to niestety kwoty, które 

3 W  Polsce według danych GUS liczba osób w  wieku 60 lat i  więcej zwiększyła się z  6,5 mln 
w 2005 r. do 9,1 mln w 2016 r., a więc o około 40%. Stanowiło to odpowiednio: 17,2 oraz 23,6% 
całej populacji kraju. Więcej osób z tej grupy wiekowej mieszka w mieście (w 2016 r. 5,9 mln, 
25,5% ludności miejskiej) niż na wsi (3,2 mln, 20,9% ludności wiejskiej) (Rocznik Statystyczny 
GUS, 2017). 

4 W  latach 2015–2050 r. liczba osób w  wieku przedprodukcyjnym przypadająca na 100 osób 
w wieku produkcyjnym zwiększy się z 29 do 30, a w wieku poprodukcyjnym z 31 do 70. 
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nie wystarczają na korzystanie z odpłatnych usług pielęgnacyjnych, na które w sytu-
acji rozluźniania się więzów rodzinnych, zapotrzebowanie będzie rosło. Znacząca 
część osób starszych nie dysponuje kwotami, które pozwalałyby im na realizację 
większości potrzeb na zadawalającym, ich zdaniem, poziomie (np. opiekuńczych lub 
turystycznych). Potwierdzają to wyniki badań przeprowadzonych na terenie woje-
wództwa podlaskiego, z których wynika, że podstawowym problemem osób starszych 
jest często ich niełatwa sytuacja bytowa – gorsza na wsi niż w mieście (Jaroszewska 
i in., 2011). Także z sondaży przeprowadzonych przez Oddział Doradztwa Rolniczego 
w Krakowie w 2017 r. wynika, że nieco ponad 82% respondentów wskazało, iż korzy-
stanie z usług placówek opiekuńczych wiąże się z dużymi kosztami dla rodzin osób 
starszych (Stępnik, 2017). 

Poza stroną finansową nie mniej ważną kwestią jest samopoczucie osób wymaga-
jących częściowej lub stałej opieki. Powszechnie wiadomo, że nawet najlepsze instytu-
cjonalne placówki, zapewniające wysoki standard usług (opieka medyczna, wyżywie-
nie, utrzymanie czystości), będące jednak obiektami odizolowanymi nie zaspokajają 
wielu psychologicznych potrzeb człowieka, takich jak: potrzeba przebywania z rodziną 
albo znajomymi, czy wręcz potrzeba bycia użytecznym. Osoby starsze preferują aktyw-
ność podejmowaną we własnym domu czy też w najbliższym otoczeniu. Chcą spędzać 
czas w towarzystwie innych osób i być „potrzebnymi”, np. mieć zajęcie przy pracach 
adekwatnych do ich możliwości fizycznych i psychicznych. W gospodarstwie może to 
być pomoc w hodowli zwierząt, uprawie roślin, sprzątaniu w obejściu, zbieraniu, sorto-
waniu i pakowaniu owoców oraz warzyw, robótki ręczne w przypadku kobiet i majster-
kowanie w przypadku mężczyzn. Poczucie wspólnoty może niekiedy stanowić element 
terapii i bez wątpienia poprawy jakości życia. Najlepszym rozwiązaniem byłoby więc 
pozostawienie starego człowieka w dotychczasowych warunkach domowych i środo-
wiskowych w  atmosferze rodzinnej lub zbliżonej. Taki m.in. zakres „usług” oferują 
gospodarstwa opiekuńcze w  Holandii, a  pobyt w  nich urozmaicony jest posiłkami, 
wspólnymi pogawędkami przy kawie czy spacerami. Okres pobytu w  gospodarstwie 
jest dostosowany do potrzeb pensjonariuszy; może to być kilka godzin, dzień, doba, 
tydzień albo dwa (Rezerwy zasobów pracy..., 2015).

W Holandii funkcjonuje najwięcej tego typu placówek w UE. Holenderskie gospo-
darstwa opiekuńcze cechuje wysoki standard, są bardzo dobrze dostosowane do 
potrzeb pensjonariuszy, którymi są osoby w podeszłym wieku o różnym stopniu samo-
dzielności. Są to osoby samodzielne, chcące aktywnie spędzać czas albo na tyle niesa-
modzielne, że nie mogą pozostawać bez opieki, podczas gdy ich rodzina pracuje zawo-
dowo (w  rolnictwie lub poza nim). Jak wskazują doniesienia Kamińskiego, w  Polsce 
potrzebne są gospodarstwa opiekuńcze (Kamiński, 2015). Potwierdzają to wyniki 
badań przeprowadzonych przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział 
w Krakowie.

Z badań CDR, Oddział w Krakowie wynika, że na pytanie: Czy w okolicy, w której 
pan/i mieszka występują problemy w zakresie opieki nad osobami starszymi? ponad 2/3 
respondentów odpowiedziało twierdząco, wskazując na: brak placówek świadczących 
opiekę dzienną (77%), brak miejsc tymczasowego pobytu (76%), brak placówek świad-
czących opiekę całodobową (75%) oraz brak miejsc w placówkach opiekuńczych (72%). 
Jednocześnie na pytanie: Czy jest pan/i zainteresowany świadczeniem usług opiekuń-
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czych w swoim gospodarstwie? zaledwie 3% odpowiedziało, że świadczy takie usługi, 
ale już prawie 1/5 zadeklarowała zamiar rozpoczęcia działalności opiekuńczej, połowa 
respondentów była niezdecydowana, a  około 1/3 nie planowała świadczenia takich 
usług (Stępnik, 2017). 

Z odpowiedzi na powyższe pytania wynika, że istnieje nie tylko zapotrzebowanie 
na tę formę usług opiekuńczych dla seniorów i osób niepełnosprawnych, lecz także są 
osoby, które chcą takie usługi realizować. Dla 82% respondentów podstawowym moty-
wem świadczenia usług opiekuńczych była chęć bycia pomocnym dla swojej społecz-
ności lokalnej, 79% wskazało na poszukiwanie sposobów na zwiększenie dochodów ze 
źródeł dodatkowych, zaś dla około połowy była to szansa na zagospodarowanie niewy-
korzystanych pomieszczeń oraz zasobów siły roboczej w gospodarstwie (Stępnik, 2017). 

Gospodarstwa opiekuńcze mogą być rejestrowane opierając się na podmiotach 
ekonomii społecznej (jako fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, czy spółki 
non-profit) albo jako działalność gospodarcza. O ile ta część logistyki generalnie nie 
nastręcza trudności, o tyle problemem mogą być kwestie finansowania placówek. Są 
rodziny, które stać na to, by ze źródeł własnych pokryć koszty pobytu osoby starszej 
w komercyjnym gospodarstwie opiekuńczym. Niestety, dla większości samodzielnych 
seniorów, głównie ze względu na niskie emerytury, opłata za tego typu opiekę stanowi 
barierę finansową. Istnieje więc zapotrzebowanie na gospodarstwa opiekuńcze, 
w których pobyt pensjonariuszy byłby pokrywany całkowicie lub częściowo ze środków 
państwowych, źródeł samorządowych, grantów, programu rozwoju obszarów wiejskich 
czy od sponsorów. 

W krajach UE, gdzie gospodarstwa opiekuńcze funkcjonują od wielu lat, wypraco-
wano różne źródła finansowania ich działalności: w  Norwegii – ze źródeł państwo-
wych, w Belgii – dominują subsydia, we Włoszech – spółdzielnie socjalne w pełnym 
rozumieniu. W Wielkiej Brytanii i  Irlandii gospodarstwa opiekuńcze finansowane są 
w  ramach systemu opieki zdrowotnej. W  Niemczech środki na opiekę nad osobami 
starszymi pochodzą ze składek na ubezpieczenia społeczne oraz funduszu celowego. 
W  Holandii koszty związane z  działalnością utrzymania gospodarstw opiekuńczych 
regulowane są w ramach systemu opieki społecznej (Kamiński, 2017).

Wzorując się na gospodarstwach opiekuńczych w  Holandii, Kujawsko-Pomorski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie prowadzi działania w kierunku tworze-
nia gospodarstw opiekuńczych, widząc w nich poza podstawowym celem, jakim jest 
zapewnienie opieki nad osobami starszymi oraz innymi, wymagającymi wsparcia, 
także możliwość rozwiązania kwestii bezrobocia na wsi oraz zapewnienia dodatkowego 
źródła dochodu dla rolnika.

W przykładowym gospodarstwie opiekuńczym w  Holandii, jak podaje Kamiński, 
koszty opieki i utrzymania pokrywa instytucja opiekuńcza (opieka społeczna) – jest 
to kwota 46 euro/dzień, a w niektórych przypadkach 75 euro/dzień. Zaangażowanie 
czasowe właścicieli: 60% produkcja rolna, 40% opieka nad seniorami. Dochody 
w gospodarstwie w 10% pochodzą z produkcji rolnej, a w 70% z usług opiekuńczych, 
pozostałe 20% stanowią tzw. źródła inne (w tym dopłaty unijne). W Holandii w przy-
padku seniorów miejskich o  ich pobycie w  gospodarstwie opiekuńczym decyduje 
odległość wsi od miasta i czas dowożenia pensjonariusza. Prowadzenie gospodarstwa 
opiekuńczego pozwala rolnikom, zwłaszcza użytkującym gospodarstwa rolne o małym 
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obszarze, na uzupełnienie budżetu rodziny; natomiast osobom starszym, zwłaszcza 
samotnym pozwala znowu czuć się potrzebnymi i zachować aktywność. Ich uczestnic-
two w codziennych zajęciach oraz pracach związanych z prowadzeniem gospodarstwa 
ma dla nich szczególne działanie terapeutyczne pod względem fizycznym i psychicznym 
(Kamiński, 2017).

Potrzeba zmian w  systemie opieki nad osobami starszymi została uwzględniona 
w Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
(MRiRW) – głównie w dwóch projektach: „Gospodarstwo opiekuńcze” oraz „Aktywny 
i zdrowy senior – rolnik” (W trosce o seniorów..., 2017; Rola samorządów..., 2017).

Projekt MRiRW „Gospodarstwo opiekuńcze” zakłada m.in.: 
– utworzenie w każdym województwie kilku, kilkunastu, a jeśli będzie zainteresowa-

nie, nawet kilkudziesięciu gospodarstw opiekuńczych, w formule podmiotów dzia-
łalności gospodarczej lub innej formie dozwolonej przepisami prawnymi;

– budowę systemu wsparcia instytucjonalnego dla gospodarstw opiekuńczych, w tym 
ustanowienie koordynatorów regionalnych oraz zbudowanie kapitału ludzkiego 
dla potrzeb realizacji projektu;

– budowę sieci gospodarstw wpisujących się w ideę rolnictwa społecznego;
– wypracowanie modelowych rozwiązań dla potrzeb rozwoju gospodarstw opiekuń-

czych,
– prowadzenie działań promocyjnych, w  tym realizację konferencji regionalnych 

i ogólnopolskich, spotkań (warsztatów) dla osób zainteresowanych tą formą dzia-
łalności;

– budowę mechanizmów kontroli jakości i rzetelności świadczenia usług;
– badania interdyscyplinarne towarzyszące projektowi.

Na realizację projektu planuje się m.in. środki Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 
w ramach Planu Operacyjnego 2016–2017 oraz 2018–2019, Regionalnych Programów 
Operacyjnych, a  także Programu POWER. Bezpośrednim realizatorem projektu 
jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, a w projekt 
włączone zostały Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego. Natomiast projekt 
„Aktywny i  zdrowy senior rolnik” realizowany jest przez KRUS. Ma on na celu 
wypracowanie kompleksowego systemu opieki i rehabilitacji nad osobami starszymi 
z obszarów wiejskich.

Podsumowanie

W Polsce gospodarstwa małe dominują w strukturze społeczno-gospodarczej obsza-
rów wiejskich i pełnią istotną rolę w realizacji funkcji publicznych, zarówno w aspek-
cie społeczno-kulturowym, jak i środowiskowym. Małe, rodzinne gospodarstwa są też 
charakterystyczne dla całego europejskiego rolnictwa. Niestety w  większości z  nich 
(poza specjalistycznymi) dochody z działalności rolniczej nie wystarczają na pokrycie 
potrzeb bytowych rodziny. Użytkownicy gospodarstw małych „uzupełniają” więc swój 
budżet zarobkowaniem poza rolnictwem. Jedną z możliwości pozyskiwania dodatko-
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wych dochodów poza pracą na roli jest prowadzenie usług opiekuńczych w  ramach 
tzw. gospodarstwa opiekuńczego. Pozwala to na wykorzystanie zasobów własnych 
gospodarstwa, np. przerobienie budynków gospodarczych na pomieszczenia usługowe 
czy mieszkalne. 

Gospodarstwa opiekuńcze spełniają dwie podstawowe funkcje: finansową i  spo- 
 łeczną. Są sprawdzoną w wielu krajach UE formą aktywizacji zawodowej, zapobiegają 
bezrobociu na obszarach wiejskich, stanowią źródło pozarolniczego zarobkowania. 
Funkcją społeczną zaś wpisują się w politykę senioralną, której celem jest poprawa 
jakości życia oraz włączenie społeczne osób starszych, często samotnych lub chorych, 
potrzebujących wsparcia. Jednocześnie gospodarstwa opiekuńcze stanowią dla rolni-
ków szansę na pozyskiwanie większych dochodów i rozwój, m.in. poprzez dostarczanie 
nowych usług, ich rozszerzanie i różnicowanie. Mogą przyczyniać się do pozytywnego 
rozwiązania wielu problemów natury ekonomicznej i  demograficznej na obszarach 
wiejskich. 
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Ogrody działkowe oraz ich rola w przestrzeni miasta – 
studium Rzeszowa

Allotment gardens and their role in the urban space – 
the study of Rzeszów

Zbigniew W. Czerniakowski, Tomasz Olbrycht,  
Monika Kucharska-Świerszcz
Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Agroekologii

Streszczenie. Ogrody działkowe, wpisujące się w jakże aktualną koncepcję rolnictwa miej-
skiego, oprócz swych licznych funkcji produkcyjnych, zdrowotnych i społecznych mogą 
być postrzegane jako element w strukturze wysp i korytarzy ekologicznych (ze wszystkimi 
ich świadczeniami ekosystemowymi). W Rzeszowie znajduje się 25 rodzinnych ogrodów 
działkowych, zróżnicowanych pod względem zajmowanego obszaru (od 1,5 ha do blisko 
30 ha). Ogólna powierzchnia tych terenów wynosi 215 ha, co stanowi ponad 2,5% obszaru 
miasta. Na podstawie zebranych danych dotyczących rozmieszczenia oraz struktury ogro-
dów działkowych w Rzeszowie przedstawiono ich rolę w przestrzeni miejskiej oraz zaleca-
ne kierunki kształtowania terenów zieleni miasta.

Słowa kluczowe: ogrody działkowe • wyspy i korytarze ekologiczne • zieleń miejska

Abstract. Allotments gardens that fit in with the current concept of urban agriculture 
in addition to their production, health and social functions can be seen as an element 
in the structure of ecological islands and corridors (with all of their ecosystems ser-
vices). In Rzeszów there are 25 Family Allotment Gardens, varied in terms of acreage 
(from 1.5 ha to 30 ha).The total area of grounds is 215 ha, which is 2.5% city’s area. 
On the basis of the collected location and structure data of the allotment gardens in 
Rzeszów, their role in the urban space and the directions of shaping the city’s greenery 
are presented.

Keywords: allotments gardens • ecological islands and corridors • city’s greenery
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Wstęp

Wielu ludzi, z  różnych powodów nieprzychylnych idei ogrodów działkowych, często 
używa argumentu mówiącego o  ich „komunistycznym pochodzeniu”. Trzeba zatem 
na wstępie przypomnieć genezę zjawiska, które znane jest w wielu krajach Europy od 
końca XIX w. Podaje się, że w Anglii już w pod koniec XVIII w. dostępne były niewielkie 
działki, na których można było uprawiać różne rośliny, a nawet wznosić letnie domy. 
Mimo że te niewielkie ogrody można było wydzierżawić za stosunkowo niewielką 
opłatą (guinea gardens), to jednak były one raczej obiektem zainteresowania jedynie 
klasy średniej (Gilbert, 1991). Czas na prawdziwe, robotnicze ogrody działkowe miał 
dopiero nadejść. 

Wybitny polski ogrodnik okresu międzywojennego, Edmund Jankowski, za ojca 
ogrodów działkowych uważa żyjącego w  latach 1808–1861 dr. Moritza Schrebera. 
Wprawdzie on sam nie doczekał się zmaterializowania swoich idei, ale jego współpra-
cownicy powołali do życia w 1864 r. w Lipsku Towarzystwo Schreberowskie krzewiące 
potrzebę zakładania placów zabaw oraz gier dla młodzieży i oddawania pod uprawę 
robotnikom małych działek (początkowo o  powierzchni zaledwie 100–200  m2), na 
których mogliby uprawiać dla swych dzieci warzywa. Pomysł ten, zwłaszcza w okresie 
wielkiego kryzysu gospodarczego, okazał się na tyle nośny, że w  1925 r. na terenie 
Niemiec znajdowało się około 1,5 miliona rodzinnych ogródków (Jankowski, 1938). 
Być może liczba ta jest przesadzona, ale była na tyle istotna, że już na przełomie 
XIX i XX w. ogrody działkowe zaczęto uwzględniać w planach urbanistycznych miast 
niemieckich (Rozmarynowska, 2011). Z czasem na stałe wrosły w krajobraz miast, jak 
miało to miejsce chociażby na Górnym Śląsku (Łakomy, 2012). 

Wszędzie tam, gdzie powstawały ogrody działkowe akcentowano nie tylko ich 
znaczenie ekonomiczne (rzeczywiście początkowo miały one wspomóc ubogich 
robotników), lecz także zdrowotne i społeczne. Często wchodziły w skład większych 
kompleksów parkowych z wydzielonymi strefami do wspólnego użytkowania, stając 
się istotnymi elementami krajobrazu miejskiego, w  których mieszkańcy spędzali 
niemal cały wolny czas. Przykładowo, pod koniec lat trzydziestych w samym Gdańsku 
znajdowało się 29 tego typu zespołów (Rozmarynowska, 2011). 

Główne wartości, dla których utworzono w przeszłości ogrody robotnicze i dział-
kowe są aktualne również dzisiaj (Kimic, 2012). Biorąc pod uwagę, że ogrody działkowe 
można współcześnie uznać w  wielu przypadkach za farmy miejskie (Czerniakowski, 
2016), będą one odgrywały rolę w zwiększaniu bioróżnorodności (Colding i in., 2013), 
redukcji emisji gazów cieplarnianych (Kulak, Graves, Chatterton, 2013) oraz regula-
cji temperatury oraz poziomu wód gruntowych i opadowych (Wamsler, Brink, Rivera, 
2013).

Materiał i metody

Materiał do badań zbierano w trakcie wizyt studyjnych w ogrodach działkowych poło-
żonych na terenie Rzeszowa (tab. 1), podczas których wykonano dokumentację foto-
graficzną. Wykorzystane dane liczbowe udostępnione zostały przez oddział rzeszowski 
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Polskiego Związku Działkowców. Opracowanie graficzne wykonano, wykorzystując 
programy AutoCad oraz Corel Draw na podstawie danych katastralnych i map sateli-
tarnych Google Maps.

Tabela 1. Spis Rodzinnych Ogrodów Działkowych (ROD) funkcjonujących na terenie Rze-
szowa

Table 1. List of Family Allotment Gardens (ROD) functioning in the Rzeszów area

Lp.
No

Nazwa ROD
Name of garden

Liczba 
działek (szt.)
Number of 
allotments

Powierzchnia 
(ha)
Area 
(ha)

Położenie/ulica
Location/street

1. Budowlani 155 4,7 Ciepłownicza
2. Energetyk II 70 2,4 Spółdzielcza
3. Geodeta 107 3,3 Strzyżowska
4. Handlowiec 146 5,8 Ciepłownicza
5. Kabaczek 189 5,9 Szafranowa
6. Kabanos 95 3,0 Ciepłownicza
7. Kolejarz 106 3,1 Ciepłownicza
8. Krokus 160 5,3 Aleja Niepodległości
9. Malina 337 12,0 Polna

10. Małopolanin 73 2,5 Wyspiańskiego
11. Mieszko 109 3,3 Aleja Niepodległości
12. Nad Strugiem 225 7,1 Jachowicza

13. Nasz Gaj 174 6,6 Aleja Powstańców 
Warszawy

14. Pomoc 109 3,3 Aleja Armii Krajowej
15. Przyszłość 434 13,2 Aleja Armii Krajowej
16. im. W. Puchalskiego 286 9,5 Borowa
17. im. W. Szafera 223 9,5 Skrajna
18. Szarotka 59 2,3 Warszawska
19. Walter 441 14,1 Strzyżowska

20. im. H. Wieniawskiego 520 16,2 Wieniawskiego, 
Dunikowskiego

21. Wspólna niwa 215 8,0 Morgowa
22. Zacisze 35 1,5 Ciepłownicza
23. Zalesie 778 24,0 Aleja Armii Krajowej
24. Zdrowie 153 5,0 Wieniawskiego
25. Zelmerowiec 126 4,0 Ciepłownicza

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Okręgu Podkarpackiego Polskiego Związku 
Działkowców

Source: Author’s study based on the data of the Polish Allotment Federation (PZD)
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Wyniki i ich dyskusja

Na terenie Rzeszowa funkcjonuje 25 ogrodów podzielonych na 5325 działek, któ rych 
łączna powierzchnia wynosi 215 ha, w tym 175,6 ha powierzchni użytkowej. Najmniejszy 
ogród – Zacisze o powierzchni 1,5 ha składa się z zaledwie 35 działek. Największy – 
Zalesie zajmuje powierzchnię użytkową 24 ha i składa się z 778 działek.

Na rycinie 1 przedstawiono położenie ROD na terenie miasta (niektóre z nich tworzą 
większe zespoły). Można zaobserwować, że zakładane były na obrzeżach obszaru gęsto 
zabudowanego, a z czasem znalazły się w granicach miasta.

Dokonując analizy funkcjonalno-przestrzennej miasta, można stwierdzić, że ROD 
mogą odgrywać bardzo ważną rolę w całym systemie zieleni miejskiej. Za szczególnie 

Ryc. 1. Położenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie Rzeszowa
Fig. 1. Location of the Family Allotment Gardens in the city of Rzeszów

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.maps.google.pl
Source: Author’s study based on www.maps.google.pl
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cenny z ekologicznego punktu widzenia należy uznać kompleks oznaczony na rycinie 
1 strzałką I, składający się z ogrodów: Nasz Gaj, Pomoc, Przyszłość, Zalesie oraz im. 
H. Wieniawskiego. Ogrody te (łączna powierzchnia użytkowa – 63,3 ha, przedstawione 
w  powiększeniu na rycinie 2) pełnią funkcję dopełniającą, czyli stanowią zieloną 
sieć obrzeży miasta i wraz z istniejącymi terenami zieleni urządzonej i sąsiadującym 
z miastem kompleksem leśnym mogą być traktowane jako elementy budowy korytarzy 
ekologicznych łączących zewnętrzne tereny zieleni z doliną Wisłoka, która powinna 
stanowić dla Rzeszowa główną oś systemu (Czerniakowski, 2005).

Ryc. 2. Ogrody działkowe pełniące funkcję dopełniającą
Fig. 2. Allotment gardens serving complementary function

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.maps.google.pl
Source: Author’s study based on www.maps.google.pl

Jest to zgodne z opinią mówiącą o tym, że zróżnicowana struktura tkanki roślinnej 
ogrodów działkowych stanowi znakomity łącznik pomiędzy terenem zabudowanym 
a otoczeniem (Trzaskowska i Adamiec, 2010). Niestety w ostatnim czasie na terenie 
ogrodu działkowego Nasz Gaj zostało wybudowane osiedle mieszkaniowe i  duże 
centrum handlowe, w efekcie czego nastąpiła fragmentacja tego obiektu (ryc. 3 – teren 
zaznaczony strzałką). 

W rejonie wskazanym na rycinie 1 strzałką II znajdują się ROD Szarotka, 
im.  Puchalskiego i  im. Szafera oraz kompleks ogrodów działkowych nad rzeką: 
Budowlani, Handlowiec, Kabanos, Kolejarz, Zacisze oraz Zelmerowiec. Wymienione 
ogrody (ryc.  4) spełniają funkcję uzupełniającą krajobraz miasta (w tym wypadku 
obrzeża intensywnej zabudowy) o elementy zieleni. 

Podobnie funkcję uzupełniającą spełniają ROD Geodeta, Walter oraz Małopolanin 
(ryc. 1 – obszar zaznaczony strzałką III), z tym że w tym przypadku mamy do czynie-
nia z oddziaływaniem na pograniczu zabudowy oraz działek i terenów zieleni (ryc. 5). 
W ten sposób rozszerzeniu uległ obszar bioaktywny.

Bez wątpienia bioaktywność tych obszarów przejawia się zwiększoną bioróż no-
rodnością, co wprawdzie nie było przedmiotem badań przedstawionych w artykule, ale 
znajduje odbicie w pracach innych autorów (Borysiak, Mizgajski, Speak, 2017). 
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Ryc. 3. W centrum ogrodu Nasz Gaj powstało osiedle mieszkaniowe 
Fig. 3. A housing estate was established in the center of the garden “Nasz Gaj”

Fot. Monika Kucharska-Świerszcz
Photo by Monika Kucharska-Świerszcz

Ryc. 4. Ogrody działkowe pełniące funkcję uzupełniającą przestrzeń silnie zurbanizowaną 
Fig. 4. Allotment gardens serving function of completing highly urbanized space

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.maps.google.pl
Source: Author’s study based on www.maps.google.pl
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Podsumowanie

Struktura przestrzenna ROD w  Rzeszowie sprawia, że ogrody te mogą pełnić bardzo 
ważne funkcje uzupełniające i  dopełniające w  systemie zieleni miejskiej. Pamiętać 
należy o  tym, że ogrody działkowe charakteryzują się wysoką bioróżnorodnością, co 
powinno być argumentem, by zachować je jako obiekty zielonej infrastruktury w tere-
nach poddanych wysokiej urbanopresji. Zieleń oswaja, zapełnia i scala surową, betonową 
strukturę zabudowy miejskiej (Wantuch-Matla, 2016). Zatem jedynym dopuszczalnym 
modelem zmiany sposobu ich użytkowania może być przeznaczenie terenów ROD na 
ogólnodostępne parki. Znakomitym przykładem tego sposobu myślenia jest chociażby 
adaptacja rodzinnych ogrodów działkowych przy Kanale Gocławskim na warszawskiej 
Pradze jako łącznika integrującego położone w dzielnicy parki (Szczęsny i Kimic, 2012). 

Na zakończenie nie sposób nie wspomnieć o  tym, że tereny zieleni, a zwłaszcza 
te, w których człowiek może wykazać się swoją aktywnością (Almusaed, 2011), wpły-
wają bardzo korzystnie na jego kondycję psychofizyczną. Badania prowadzone wśród 
osób posiadających ogrody działkowe w obrębie dużych miast w Holandii wykazały, 
że przede wszystkim takie osoby wyrabiały w sobie prawidłowe nawyki żywieniowe 
(54% respondentów spożywało regularnie warzywa i owoce z ogrodów działkowych). 
Poza tym działkowicze w sezonie letnim spędzali średnio 32 godziny tygodniowo na 
świeżym powietrzu, 62% z nich większość czasu poświęcało aktywności fizycznej, 84% 
wskazywało, że czują się zdrowsi po wizycie w ogrodzie działkowym, 91% czuło się 
szczęśliwiej, a 86% było mniej zestresowanych (Van der Berg i in., 2010). 

Ryc. 5. Ogrody działkowe pełniące funkcję uzupełniającą przestrzeń terenów zieleni miej-
skiej

Fig. 5. Allotment gardens serving function of completing the space of urban greenery areas

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.maps.google.pl
Source: Author’s study based on www.maps.google.pl
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a Complementary Payment to the area of the basic crop group
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Crowdfunding as an alternative for credit for young people

Finansowanie społecznościowe jako alternatywa kredytu 
dla osób młodych

Magdalena Frańczuk
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Gospodarki i Administracji 
Publicznej

Abstract. The article treats about practical aspects of crowdfunding. The institution is 
described on an example of young people who start their first small agricultural business. 
Some statistical data regarding the quantity of small farms are also shown. Crowdfunding 
is shown as an relatively easy alternative for credit. Crowdfunding allows farmers to col-
lect money from other people or entities who will also participate in the co-financed 
project. There are four types of crowdfunding, which depend on the way of participation 
of co-financiers in the project. The publication shows among others crowdfunding exam-
ples in context of small agricultural holding sand some tips how it can be used in prac-
tice. The aim of the article is to show a new and legally acceptable form of financing small 
farms, and above all to indicate a further level for research, which should contribute to 
the development of crowdfunding in Poland, also in the area of agriculture.

Keywords: creditworthiness • finance • small agricultural business • innovation • legal 
regulations

Streszczenie. W artykule omówiono praktyczne aspekty crowdfundingu. Instytucja zo-
stała opisana na przykładzie młodych ludzi, którzy rozpoczynają swoją pierwszą małą 
działalność rolniczą. Pokazano również wybrane dane statystyczne dotyczące ilości 
małych gospodarstw rolnych. Finansowanie społecznościowe ukazano jako stosunkowo 
łatwą alternatywę dla kredytu. Finansowanie społecznościowe pozwala rolnikom zbie-
rać pieniądze od innych osób lub podmiotów, które również będą uczestniczyć w współ-
finansowanym projekcie. Istnieją cztery rodzaje finansowania społecznościowego, któ-
re zależą od sposobu uczestnictwa współfinansujących w projekcie. Publikacja poka-
zuje między innymi przykłady finansowania społecznościowego w kontekście małych 
gospodarstw rolnych, oraz wskazówki jak crowdfunding można wykorzystać w prakty-
ce. Celem artykułu jest ukazanie nowej i  legalnie dopuszczalnej formy finansowania 
małych gospodarstw rolnych, a  przede wszystkim wskazanie dalszej płaszczyzny do 
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badań, które przyczynić się powinny do rozwoju crowdfundingu w Polsce, także w ob-
szarze rolnictwa.

Słowa kluczowe: zdolność kredytowa • finanse • drobny przemysł rolniczy • innowacje 
• regulacje prawne

Introduction

In the introduction of this article there should be defined what a small farm means. 
Small farms have always been a cornerstone of agricultural activity in the EU. There is 
no fixed definition as to what constitutes a “small” or a “large” farm. In addition, there 
is no fixed definition as to when a small farm is rather a subsistence household producing 
food for its own consumption and is thus not an economic unit (Small and large farms…, 
2018, p. 2). There is also no single definition of a small farm in Polish law Horonowski 
and Kryszak (2016, p. 92) say that the diversity of tools used to determine what could 
be understood as a small agricultural holding, is evidenced by the fact that the defini-
tion is determined in an economic and agricultural nomenclature in an ambiguous way. 
Dudzińska and Kocur-Bera (2013, p. 28) notice that the definition of a small agricultural 
holding depends on size of the land (area), and varies depending economic and social 
analyzes. However, the concept used is variously understood depending on the purpose 
of the analyzes and the country. Thus, we have in Poland different number of small 
agricultural holdings depending on the criterion of their separation.

The definition can be reconstructed from the text of the document titled “Rural 
Development Program 2014–2020”. In simplified terms small agricultural holding or 
small farm is a  farm which owner – runs agricultural activity on the territory of the 
Republic of Poland for commercial purposes, is the holder of an independent or depen-
dent farm within the meaning of the Civil Code, the area of agricultural land is at least 
1 ha, has agricultural holding with an economic size of less than 10,000 Euro (the number 
of such farms  in Poland is estimated at 1  019 267) (see: Ministerstwo Rolnictwa..., 
2016, pp. 1, 2).Small farms are a place of work for over 75% of the full-time employed 
in the entire agriculture. In the case of Poland, over 40% of farmers declare that the 
majority of production from a farm is designated for household purposes (Ministerstwo 
Rolnictwa..., 17.06.2016, p. 3). It’s worth emphasizing that small agricultural holdings 
are very important sector of Polish economy. However, according to statistical data, the 
number of small farms in Poland is falling and will continue to decrease. But as we can 
find out from the documents of polish Ministry of Agriculture and Rural Development 
(such as reply of 25/09/2017 to the interpellation of September 4, 2017, number 15008 
by Deputy Jarosław Sochajko and Deputy Norbert Kaczmarczyk regarding the effective-
ness of agricultural holdings, SAR.an.058.1.2017, p. 10) – the goal of the government is 
primarily to protect and develop family farms. It should be remembered that according 
to the principle expressed in art. 23 of the Constitution of the Republic of Poland, the 
basis of the state’s agricultural system is the family farm.

In the EU many small farms are characterised by the fact that farm holders may 
struggle to make a living. A characteristic of very small farms is that they are often 
subsistence households Very small and small farms (in economic terms) are often 



Crowdfunding as an alternative for credit for young people 43

Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych – Problems of Small Agricultural Holdings • Nr – No. 3 • 2018

unable to provide a  viable income for farmers and their families. As such, they are 
often run either as part-time operations, in conjunction with other gainful activities, 
or to supplement pensions; these small farms are typically characterised by a  high 
share of family labour (Small and large farms…, 2018, pp. 25, 44).

According to EUROSTAT document Small and large farms in the EU – statistics from 
the farm structure survey (p. 140) small and very small farms as defined as below:
Small and very small farms
1) By economic size based on standard output in euro:

– Very small farms: < EUR 2 000
– Small farms: EUR 2 000 – < EUR 8 000

2) By economic size based on standard output in euro, grouped into quintiles:In order 
to compare the relative weight of the agricultural holdings in each country, farms 
were sorted from smallest to largest by their economic size and then divided into 
five groups (quintiles):

– the smallest farms, defined as those with the lowest levels of economic output 
who together cumulatively account for 20 % of the total standard output;

3) By physical size based on utilised agricultural area in hectares:
– Very small farms: < 2 hectares;
– Small farms: 2 hectares – < 20 hectares

According to EUROSTAT Bogacz (2017) notice, that in the European Union small 
farms account for over 80% of farms.Currently in Poland, 2% of farms have 1 ha or less 
land. Units within the range of 1–2 ha account for 18% of all farms. Most are farms 
with an area of 2–4.99 ha – 32.2%. Less than 23% of farms have 5 to 10 ha. In the range 
of 10–15 ha, there is just over 10%, and from 15 to 20 ha, over 5%. Farms with an area 
of over 20 ha total make less than 10% of Polish agriculture – the Central Statistical 
Office (GUS) divided them into units with an area of 20–29.9 ha (there are more than 
7%) and more than 50 ha, of which there are only over 2%.

As has been said above, the number of small farms in Poland is falling. This tendency 
may change slowly towards the rebound and slow growth of new specialized small 
ecological and innovative farms. Probably the structure of small farms will change from 
low-income mini-farms, which are runned by older farmers, to specialized self-employ-
ment sources for younger people. They will certainly need additional financial support 
at the beginning of their activities. The main source of external financial resources for 
young farmers are banks and credit unions, but there are also alternative methods of 
acquiring financial resources – like crowdfunding. Crowdfunding is a relatively new tool 
that makes it possible to finance a variety of investments, resigning from the relationship 
with the bank. It is particularly useful when the investor does not have creditworthiness, 
but has a promising and innovative idea. In this case, the idea itself is a guarantee of 
the success of the project. Crowdfunding institution, like startups, becomes particularly 
popular among young entrepreneurial people. Significant group of such people are 
young (potential) farmers, who are either people who have moved from town to coun-
try, or are the next generation of settled farmers (whose families originates from the 
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countryside). It is worth stressing that anoticeable new social tendency or kind of trend 
among some groups of young city dwellers, is their relocation from urban to rural areas. 

A move from a rural to an urban area was mostly driven by economic and employ-
ment reasons, but education-related reasons such as moving for your own or other’s 
education were also important factors. In contrast, when people chose to move from 
an urban residence to a rural residence, it was also frequently environmental factors 
prompting the move, such as not being satisfied with previous lifestyle (Urban and 
rural dwellers’…, 16.06.2018). A contemporary tendency is to move away from industri-
alization towards pro-ecological attitudes. This trend strongly indicates Alvin Toffler, 
in his book “The Third Wave”. He emphasizes that the modern world is moving away 
from industrialization towards pro-ecological attitudes. “Third Wave civilization” is 
coherent and workable in both ecological and economic terms, it could be made more 
decent and democratic than previous “Second Wave civilization,” which was based on 
industry (see: Toffler, 1981).

For example the population of the English countryside will increase by more than 
half-a-million in the next decade as more people choose to leave cities and settle in 
rural areas, official figures have found. (Countryside population…,15.06.2018). According 
to surveys, the rural population will increase by 6 per cent by 2025, leading to a major 
boom in England’s countryside economy. The most recently available figures also show 
that tens of thousands of people every year are choosing to leave urban areas for the 
countryside. Many of the people choosing to live in the countryside will also open small 
businesses (Countryside population…,15.06.2018). A report by the Department for the 
Environment, Food and Rural Affairs in United Kingdom found that:“It can be expected 
to drive increased spend and economic activity in rural areas, not least as those relo-
cating to rural areas tend to be relatively wealthier” and: “There is also evidence that 
people moving to rural areas are more likely to start a business than those already there, 
helping to drive up economic activity and potentially productivity.” The Environment 
Secretary, said: “People are more likely to start up a business in a rural area than in an 
urban area. There’s a myth out there that innovation happens in cities, that it happens 
in major towns. In fact, we’re seeing lots of innovation, lots of exports, new technology 
startups, in rural areas” (Countryside population…,15.06.2018).

New inhabitants of rural areas very often want to lead a healthy, ecological life, but 
they also must maintain themselves and earn moneyfor a  living. Their main source 
of income is often agritourism or other activities that can be performed remotely, 
for example via the Internet (telework). Second group – farmers from generation to 
generation – are naturally engaged in farm management and agribusiness. Both of 
these groups, living in the countryside, will strive for the most favorable living condi-
tions and a stable source of income. One of the most appropriate ways to achieve this 
seems to be running small family farms and agritourism.

In connection with the above remarks, the following hypothesis was made: small 
farms run by young people have the chance to transform the character of traditional 
small agricultural holdings or family farms into specialized, pro-ecological business 
ventures, at the beginning of their activity the basic source of financing increasingly 
will be crowdfunding, which is new institution whose use is permitted by applicable 
polish and EU law.
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Definition of crowdfunding and legal regulations

Crowdfunding is a relatively “young” form of financing that is developing fast in Europe. 
In Dictionaries it is defined: as practice of funding a project or venture by raising money 
from a large number of people who each contribute a relatively small amount, typically 
via the Internet (see: English Oxford Living Dictionary). Currently, we are observing 
social macro-phenomena consisting in turning towards the information society. Alvin 
Toffler says that for the so called “Third Wave civilization”, the most basic raw material 
of all – and one that can never be exhausted – is information. Information became more 
important than ever before: “Third Wave civilization” will rest on interactive, declassi-
fied media, feeding extremely diverse and often highly personalized imagery into and 
out of the mind stream of the society (see: Toffler, 1981).

The Internet is very important aspect of crowdfunding because project owners send 
an application to special online platform, which can pre-select projects and ideas, or 
publish the project/idea without pre-selection. Crowdfunding platform is the basic 
communication tool for beneficiary and crowd funder. The beneficiary should present 
to co-financing persons: project, its objectives, deadlines for achieving the objectives, 
benefits, crowdfunding plan, etc.

Gierczak (2016, p. 12) notice that in contrast to traditional financial intermediaries, 
crowdfunding platforms do not borrow, pool, and lend money on their own account. 
They focus on the matching of project initiators and backers by providing information 
about the projects and functionalities, e.g. for reducing the risks of the investment.

Cumming says that crowdfunding is an alternative way of financing projects, with 
a focus on small, entrepreneurial ventures. In simple terms, crowdfunding is the way 
of financing of a project or venture by a group of individuals instead of professional 
parties. In theory individuals already finance investments indirectly through their 
savings, since banks act as intermediaries between those who have and those who 
need money. In contrast, crowdfunding occures without any intermediary: entrepre-
neurs “tap the crowd” by raising the money directly from individuals. More conceptu-
ally other authors (Belleflamme, Kleemann) extend the definition of croudsourcing by 
describing crowdfunding as an “open call, essentially through Internet, for the provi-
sion of financial resourceseither in form of donation or in exchange for some form 
of reward and/or voting rights in order to support initiatives for specific purposes” 
(Cumming, 2012, pp. 370, 371). In this sense crowdfunding can become a viable fund-
raising method available to small entrepreneurial companies or project-based initia-
tives (Cumming, 2012, p. 389).

Most commonly used classifications of crowdfunding (also used by the EU 
Commission in its work), is classification which distinguishes between four categories 
of campaigns: 1) donation-based, in which people do not receive any reward for their 
contributions (although, depending on the project and the jurisdiction, they can be 
entitled to tax deductions); 2) reward-based, where people receive goods or services 
in exchange for their contributions; 3) lending-based, in which contributors receive 
interest payments in exchange for financing a  project with an associated rate of 
return and maturity date; 4) equity-based, where people receive shares in the venture, 
in exchange for their contributions. The International Organization of Securities 
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Commissions (IOSCO) refers to the first two categories as “crowd sponsoring” and 
the latter two as “crowd investing” (Crowdfunding in Europe…, 19.06.2018, p. 1). Small 
scale or hobby farmers looking to raise smaller amounts of money might investigate 
donation-based crowdfunding. In donation-based crowdfunding, people who wish to 
support farm projects contribute money without much of a reward expectation besides 
the gratitude of the beneficiary or project creator. Farmers who need to raise more 
significant amounts of money to fund the launch or growth of their project may choose 
to pursue equity crowdfunding (Crowdfunding for agriculture…, 19.06.2018).

In most countries, as in Poland, crowdfunding is not regulated in detail by law, 
but there are some regulations regarding other legal institutions that are analogously 
applied to crowdfunding initiatives, secondly there are frames of regulation at the 
European level.

The European Commission (through a communication and two reports) and the 
European Parliament (through three resolutions) have taken an active interest in this 
form of financing. As a result, the Commission has conducted a study on the state of the 
European crowdfunding market. It found that, while crowdfunding is developing fast, 
but it is still concentrated in a few countries (the United Kingdom, France, Germany, 
Italy and the Netherlands), which have introduced tailored domestic regimes, and 
that it remains, for the time being, a national phenomenon with limited cross-border 
activity. The study therefore concluded that for the moment there is no strong case 
for EU-level policy intervention. Nonetheless, given the encouraging trends and the 
potential of crowdfunding to become a key source of financing for small enterprises 
over the long term, the Commission noted that it will maintain regular dialogue with 
European supervisory authorities, Member States and the crowdfunding sector to 
monitor and review its development (see: Crowdfunding in Europe…, 19.06.2018, p. 2).

The growth of the crowdfunding market will continue in the next years. The experts 
think that the global crowdfunding volume will rise up to US$35 billion in 2020. 
The most significant growth is expected in profit-oriented models, such as equity-
based and lending-based crowdfunding. For example – looking at the years ahead, 
the experts are convinced that crowdfunding in Germany will be able to continue to 
grow, in particular helping creative projects (97%), start-ups (87%) and young growth 
companies (92%) to raise money (Gierczak, 2016, p. 9).

As was said above, in addition to national legislation, crowdfunding can also be 
subject to EU legislation, depending on the business model used. The following EU 
regulations apply to crowdfunding:
– Directive 2000/31/EC on certain legal aspects of information society services, in 

particular electronic commerce, in the internal market (platforms charging money 
for successfully financed projects may engage in e-commerce),

– Directive 2006/114/EC concerning misleading and comparative advertising, which 
provides minimum harmonisation for misleading marketing practices in a  busi-
ness-to-business context;

– Directive 2005/29/EC concerning unfair business-to-consumer commercial prac-
tices in the internal market, which protects consumers against misleading and ag-
gressive crowdfunding practices,
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– Council Directive 93/13/EEC on unfair terms in consumer contracts, in case the 
standard terms and conditions used by crowdfunding operators contain unfair 
clauses,

– Directive 2003/71/EC on the prospectus to be published when securities are offered 
to the public or admitted to trading,

– Directive 2007/64/EC on payment services in the internal market,
– Directive 2004/39/EC on markets in financial instruments,
– Directive 2013/36/EU on access to the activity of credit institutions and the pru-

dential supervision of credit institutions and investment firms,
– Directive 2011/61/EU on alternative investment fund managers,
– Directive 2008/48/EC on credit agreements for consumers,
– Directive 2002/65/EC concerning the distance marketing of consumer financial 

services, 
– Regulation (EU) No 575/2013 on prudential requirements for credit institutions 

and investment firms;
– Regulation (EU) No 345/2013 on European venture capital funds,
– Regulation (EU) No 346/2013 on European social entrepreneurship funds 

(Crowdfunding in Europe…, 19.06.2018, p. 6).

All the above-mentioned regulations may be applicable to crowdfunding also in 
our country.

Crowdfunding as an alternative to credit

As Daniłowska (2014, p. 96) points out, banks are the main source of external finan-
cial resources for small and medium enterprises as well as forsmall farm holdings. 
However, raising funds is associated with the conviction of their administrators 
(banks) that at a given time and on certain conditions they will be returned along 
with the remuneration.

To get a credit or a  loan debtor must have creditworthiness. Creditworthiness is 
defined by art. 70 of the Banking Law (The Act of 29 August 1997, Dz.U. 2018, item 
1075), in line with this provision, creditworthiness is the ability to repay the loan taken 
together with interest on dates specified in the contract. The borrower is obliged to 
submit a) documents at the bank’s request and b) information necessary to assess this 
ability. Moreover according to Art. 70. 3. of the Banking Law the borrower is obliged to 
enable the bank to undertake activities related to the assessment of the financial and 
economic situation and to control the use and repayment of the loan.

When assessing the creditworthiness of farmers, credit rating models based on the 
assumptions of Basel III are used. Small agricultural holdings are treated as a subsec-
tor of the sector of small and medium enterprises. The analyses, which Daniłowska 
(2014, p. 99) describes, showed that farmers’ creditworthiness is much higher than 
individual entrepreneurs. This phenomenon stems from the fact that the farm is an 
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economic base for the existence of farmer’s household and the farmer generally does 
his best to repay debt even at cost of consumption. The regular income subsidies under 
the CAP are the other reason. Moreover, the additional sanctions connected to repay-
ment of the preferential credits discipline farmers who taken such credits.

However, the repayment of the loan requires effort and the amount repaid is often 
much higher than the amount borrowed from the bank. Therefore crowdfunding is 
a reasonable alternative for a credit or a loan. It does not require repayment, it does 
not generate interest, is therefore a  cheaper solution, but it requires a  good idea 
and should offer a specific benefit for the people that are co-financing the project in 
return. It is very important that the idea of a project funded by crowdfunding initia-
tive somehow replaces the creditworthiness, but similarly to Art. 70.3 of Banking Law 
(like creditor/bank) the crowd-funder should have transparent information about the 
idea and the project (not only before starting, but also during the project implemen-
tation) to know whether the project is worth financing and whether it will bring the 
assumed profit.

Crowdfunding – opportunities in agriculture

Crowdfunding offers small agricultural holdings the opportunity to apply directly to 
investors in order to build up enough funding for their project. This means bypassing 
banks who may turn down funding applications for a whole host or reasons. It also 
means anyone can invest in a new business (Singleton, 2016).

As was said above crowdfunding is a kind of alternative to a credit or a  loan. It 
not also can provide money, but what’s even more important, through crowdfunding 
platform (for example Crowdfunder, Crowdcube, UKCFA, Kickstarter, GoFundMe) the 
project can be popularized, so farmer can easy find cooperation partners, discuss and 
improve the idea, set up a company or lead the venture, or on the basis of a civil law 
contract can lead so called share farming. There are special crowdfunding platforms 
for agriculture, for example: Harvest Returns (https://www.harvestreturns.com/). 
The Harvest Returns platform draws together investors interested in agriculture with 
a wide assortment of investment agriculture products. With as little as $5,000, these 
investors are able to own interests in farms, timberland, or orchards in different parts 
of the world, each with their own risk/return profile. 

As an example of successful crowdfunding project in agriculture can be given an 
innovative idea which led English young farmer (25 years old) Jack Stilwell to find-
ing help and financial support from an unlikely source. He is known on social media 
through his “Get Jack Farming” campaign, which he set up during his fourth year at 
Harper Adams University (see: https://hubbub.org/p/FarmerJack/). He wanted to raise 
£4,000 to allow him to increase the size of his herd, but the obvious question was how 
to get the funds. The website he used was purely for people to donate if they had an 
interest in the project, with no equity given in return. His project entailed trying to 
build his own farm from scratch, starting with a traditional, homegrown British beef 
herd. He promoted his campaign in the farming press and across social media. Despite 
raising close to £5,000 through crowdfunding, farmer says the opportunities he 
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received as a result of the campaign have been more beneficial in the long-term than 
the financial gain. This has come in the form of two share farming agreements. Both 
sides of the contract have put a monetary value on what both parties were contribut-
ing, then they have split the overheads from the revenue. The surplus was divided 
between both sides (for more information see: Singleton, 2016). Another example can 
be beekiping industry – an Australian farmer for patented beehive design, has raised 
$2M on the crowdfunding site Indiegogo (Crowdfunding campaign…, 19.06.2018, for 
more details see: The Flow Hive: a lesson in crowdfunding and IP protection, https://
www.ipaustralia.gov.au/tools-resources/case-studies/flow-hive-lesson-crowdfund-
ing-and-ip-protection). In turn on the Kickstarter platform we can find a project titled 
“Fresh Truck – Mobile Food Market”. Fresh Truck is a social business that operates 
a  retrofitted school bus as a mobile farmers market, serving Boston neighborhoods 
with fresh, affordable fruits and vegetables (see: https://www.kickstarter.com/proj-
ects/1530126668/fresh-truck-mobile-farmers-market). There are many such examples 
having them in mind crowdfunding seems to be more available than we might think. 
In addition, it is a completely legal tool, despite the fact that there is no special law 
that regulates this institution. However, the crowdfunding project should be carefully 
thought out, and the investor should check what provisions – especially tax regula-
tions – will apply in his or her case.

Conclusions

In conclusion, it must be stated again that crowdfunding is a reasonable alternative to 
credit. It does not require the disclosure of creditworthiness, which may be particu-
larly difficult for young people who start their first activity – also of a farming nature. 
It’s worth stressing that according to the Central Statistical Office (GUS), the most 
optimistic opinions about the economic situation in agriculture were expressed by 
young farmers (up to 35 years old) and people running a farm for no more than 5 years. 
Moreover satisfaction with the place of residence is in rural areas (80.6%) is slightly 
higher than in the city (78.4%).

This article confirm the hypothesis set out in the introduction that 1.small farms run 
by young people have the chance to transform the character of traditional small agricul-
tural holdings or family farms into specialized, pro-ecological business ventures – it’s 
the new social trend, that can be observed recently, 2. at the beginning of the activity of 
young farmers the basic source of financing increasingly will be crowdfunding, which is 
new institution whose use is permitted by applicable Polish and EU law. Crowdfunding 
is not regulated in a separate act, but appropriate national and EU regulations should be 
applied to it. It is a fully legal, innovative method of financing, that can also be applied 
to small agricultural initiatives – similarly to small enterprises and startups. There are 
many examples of successful financing of agricultural projects from this alternative 
source. In Poland crowdfunding is still little known and its potential is not used, but he 
possibilities which it offers are worth considering.
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Charakterystyka przebiegu działań w priorytecie trzecim 
w PROW 2014–2020

Characteristic of realization of activities in third priority 
of RDP 2014–2020

Antoni Mickiewicz, Bartosz Mickiewicz 
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 
Wydział Ekonomiczny

Streszczenie. Badaniami objęto pięć działań, które zgodnie regulacjami europejskimi 
zaliczono do priorytetu 3 PROW 2014–2020. Celem tego działania jest poprawa i tworze-
nie łańcucha żywnościowego, poprawa warunków życia zwierząt i zarządzanie ryzykiem 
w rolnictwie. Najwięcej instrumentów wsparcia w ramach całego priorytetu przyznano 
na działanie w dziedzinie przetwórstwa i marketingu produktów rolnych (42,8%) oraz 
na tworzenie grup i  organizacji producentów (24,9%). Planowane wskaźniki produktu 
w pierwszym przypadku określono na poziomie 1,5 tys. beneficjentów, w drugim zaś przy-
padku na poziomie 1,8 tys. grup, które będą skupiać 36 tys. rolników. Ogólnie działania 
w ramach priorytetu 3 odpowiadają za wydatkowanie 1619,0 mln euro, w tym 1030,1 mln 
euro EFRROW (12,0%) indykatywnego budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
określonego na poziomie 13,5 mld euro, w tym 8,6 mld euro środków EFRROW. 

Słowa kluczowe: priorytet • działanie • program • wsparcie

Abstract. The study included five actions which, according to European regulations were 
classified as priority 3 of RDP 2014–2020. The aim of that activity is to improve and cre-
ate the food chain, improving the living conditions of animals and risk management in 
agriculture. Most support instruments in the whole priority were pointed to processing 
and marketing of agricultural products (42.8%) and the formation of groups and pro-
ducer organizations (24.9%). The planned rate of the product in the first case was set 
at 1.5 thousand. beneficiaries, in the second case – at the level of 1.8 thousand. groups 
that will cover 36 thousand. farmers. In general, activities in Priority 3 are responsible 
for spending of 1,619.0 million euros, in that 1,030.1 million EAFRD (12.0%) indicative 
budget of the Program of Rural Development, estimated on the level of 13.5 billion euros, 
including 8.6 billion euros from EAFRD means.

Keywords: priority • activity • program • support
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Wstęp

Proces wspierania organizacji łańcucha żywnościowego, w  tym przetwarzania 
i  wprowadzania do obrotu produktów rolnych, dobrostanu zwierząt oraz zarządza-
nia ryzykiem w  rolnictwie jest jednym z  ważniejszych zadań w  programie rozwoju 
obszarów wiejskich. Zjawisko jest ważne w  warunkach rozdrobnienia gospodarstw, 
które zajmują dominującą pozycję w  rolnictwie polskim. Udział małych i  średnich 
producentów rolnych w nowoczesnych kanałach marketingowych jest utrudniony ze 
względu na niewielką skalę produkcji i brak możliwości dostosowania się do wymo-
gów jakościowych odbiorców. Istotą sprawnego funkcjonowania łańcucha żywnościo-
wego jest przede wszystkim wzmacnianie sektora przetwórstwa rolno-spożywczego, 
poprzez budowanie powiązań integracyjnych między rolnikami a  przetwórstwem. 
Oczekiwaniem rolników jest zapewnienie sobie pewności zbytu i  stabilności cen 
produktów rolnych. Dostęp do zbytu produktów rolnych jest korzystniejszy dla produ-
centów dysponujących większymi partiami towarów, bardziej jednolitych i  spełnia-
jących oczekiwania przetwórców. Dla mniejszych producentów przewiduje się zrze-
szanie rolników w grupy czy zespoły, które zaoferują towary konkurencyjne na rynku. 
Ze względu na konieczność uświadamiania rolnikom potrzeby działań integracyjnych 
oraz konieczność profesjonalizacji podejmowanych przez rolników zadań z  zakresu 
jakości i  sprzedaży produktów, niezbędne okazuje się wdrożenie działań doradczo-
-szkoleniowych w tym zakresie.

Zapobieganie i  zarządzanie ryzykiem w  gospodarstwach jest istotną kwestią 
w Polsce, zwłaszcza ze względu na rosnące zagrożenia wynikające ze zmian klimatu. 
Interwencją zostaną objęte gospodarstwa dotknięte klęskami żywiołowymi, nieko-
rzystnymi zjawiskami klimatycznymi i  katastrofami. Ponadto, podejmowane będą 
działania umożliwiające zabezpieczenie gospodarstw przed skutkami niekorzystnych 
zjawisk pogodowych w przyszłości.

Ogólnie biorąc, w strategii rozwoju WPR w okresie ostatnich dziesięciu lat istnienia 
Unii Europejskiej przyjęto, że przyszły wzrost gospodarczy powinien być smart, czyli 
oparty na wiedzy i  innowacjach, sustainable, czyli zgodny z potrzebami długotermi-
nowego rozwoju UE oraz inclusive, tj. korzystny dla całego społeczeństwa. W ramach 
rozwoju obszarów wiejskich należy dążyć do osiągnięcia trzech celów strategicznych 
związanych z konkurencyjnością, zasobami naturalnymi i zrównoważonym rozwojem 
terytorialnym. Cele długoterminowe zostały zinterpretowane w kategoriach prioryte-
tów, z których sześć zostało zdefiniowane w rozporządzeniu w sprawie rozwoju obsza-
rów wiejskich (WPR do 2020, 2010).

Problematyka, cel i zakres badań

Celem polskiej polityki w  dziedzinie bezpieczeństwa żywności jest szeroko rozu-
miana ochrona zdrowia i interesów konsumentów. W tym celu wdrożono szereg norm 
prawnych w  zakresie nie tylko kontroli higieny żywności obowiązujących zarówno 
rolników, producentów, przetwórców i sprzedawców, lecz także zasady prawidłowego 
etykietowania czy opakowywania produktów żywnościowych. Wszystkie te przepisy 
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mają zapewnić spełnienie zasady transparentności, czyli gwarantować bezpieczeń-
stwo produktów żywnościowych na każdym etapie łańcucha produkcji i dystrybucji. 

Celem badań była analiza priorytetu 3 PROW 2014–2020, który jest skierowany 
przede wszystkim na poprawę i tworzenie łańcucha żywnościowego, poprawę warun-
ków życia zwierząt i  zarządzanie ryzykiem w  rolnictwie. Priorytet 3 stanowi jeden 
spośród sześciu priorytetów zawartych w  Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Podstawowym celem badań było scharakteryzowanie pięciu działań (poddziałań) 
wchodzących w  skład priorytetu 3 pod względem wymogów, oczekiwań, zakresu 
oddziaływania, kosztów i planowanych wskaźników produktu. 

Zagadnienie to przedstawiono na tle prawodawstwa europejskiego i  krajowego, 
a zwłaszcza Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Charakterystyka priorytetu 3 w zakresie regulacji 
ustawodawstwa europejskiego

W Unii Europejskiej w ramach obecnej perspektywy finansowej (2014–2020) przyjęto, 
że na działania (poddziałania) PROW należy patrzeć poprzez pryzmat priorytetów. 
Priorytety zastąpiły w  jakimś sensie osie tematyczne, występujące w  poprzednim 
PROW. Priorytety pozwalają na lepszą identyfikację działań i  skuteczniejsze grupo-
wanie ich w jednolitych obszarach oddziaływania. Z kolei w ramach poszczególnych 
priorytetów wyróżniono bardziej szczegółowe obszary tematyczne, zmierzające do 
znalezienia cech wspólnych dla danej grupy działań. 

W ramach priorytetu 3 zmierza się do promowania praktyk rolniczych sprzyjają-
cych tworzeniu powiązań między sektorem rolnym a przetwórstwem artykułów rolno-
-spożywczych oraz zarządzaniu ryzykiem. Realizacja tego priorytetu obejmuje całą 
gamę instrumentów finansowych, które zmierzają w kierunku uczynienia z rolnic-
twa i obszarów wiejskich terenów bezpiecznych dla ludności i produkcji żywności. 
U podstaw tego priorytetu leży integracja producentów rolnych poprzez tworzenie 
łańcucha żywnościowego oraz rozwój rynku produktów rolnych. Podstawowym 
celem jest wspieranie konkurencyjności sektora żywnościowego, wzmocnienie pozy-
cji producentów i ich ściślejsze powiązanie z rynkiem. Proces integrowania produ-
centów z  łańcuchem żywnościowym odbywać się będzie poprzez systemy jakości, 
promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw, grupy producentów i organi-
zacje międzybranżowe. Kolejnym celem jest wprowadzenie instrumentów umożli-
wiających zapobieganie i likwidację skutków katastrof naturalnych (Rozporządzenie 
PE i Rady, 2013). 

Jedna z dróg do osiągnięcia celu prowadzi przykładowo poprzez grupy producen-
tów rolnych i  organizacje producenckie. Polska należy do grupy państw, w  których 
rolnictwo charakteryzuje się najniższym stopniem integracji poziomej. W  związku 
z tym grupy producentów rolnych i organizacje producentów odgrywają coraz większą 
rolę w  łańcuchu dostaw żywności. Zalety grup są wielorakie. Grupy poprawiają siłę 
przetargową swoich członków, tworzą wartość dodaną, pozwalają korzystać z efektu 
skali. Ponadto grupy zmniejszają ryzyko rynkowe, obniżają koszty transakcyjne, 



Antoni Mickiewicz, Bartosz Mickiewicz 56

PDGR – PSAH

zapewniają dostęp do zasobów oraz wzmacniają ich pozycję konkurencyjną poprzez 
innowacyjność produktu oraz zagwarantowanie jakości i  bezpieczeństwa żywności. 
Instrumenty wsparcia finansowego zmierzają do generowania nowych grup i poma-
gania im w pierwszym okresie funkcjonowania. Grupy realizujące produkcję towarową 
powinny dążyć do wyeliminowania pośredników w handlu rolno-spożywczym i zająć 
ich miejsce w dystrybucji towarów na rynku.

W podziale instrumentów finansowych w  ramach priorytetu 3 najwięcej uwagi 
skierowano na przetwórstwo i marketing produktów rolnych (42,8%) oraz na tworze-
nie grup i organizacji producentów (24,9%). Planowane wskaźniki produktu w pierw-
szym przypadku określono na poziomie około 1,5 tys. beneficjentów, w  drugim zaś 
przypadku na poziomie 1,8 tys. grup, które będą skupiać 36 tys. rolników. Przywracanie 
potencjału i działania zapobiegawcze w inwestycje odtworzeniowe pozwolą na wspar-
cie 4,8 tys. beneficjentów. Wsparcie inwestycji w  przetwarzaniu produktów rolnych, 
obrót nimi lub ich rozwój zmierzają do udzielania pomocy materialnej lub niemate-
rialnej inwestycjom z branży z zakresu przetwarzania i wprowadzania do obrotu na 
poziomie handlu hurtowego produktów rolnych. Wsparcie skierowane jest głównie do 
mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw działających w sektorze przetwórstwa lub 
handlu hurtowego produktami rolnymi. Wspieranie promocji lokalnych produktów ma 
dotyczyć około 0,4 tys. producentów. 

Z kolei działanie związane z  systemem jakości produktów rolnych i  środków 
spożywczych wdrażane będzie przez dwa poddziałania, a mianowicie poprzez wsparcie 
dla nowych uczestników systemów jakości oraz przeprowadzenie działań informacyj-
nych i  promocyjnych. Wsparcie ma charakter motywacyjny i  ma na celu ułatwienie 
prowadzenia produkcji w  nowych warunkach, wymaganych przez określony system 
jakości, który ma objąć około 26 tys. producentów (PROW, 2014). 

Charakterystyka poszczególnych działań (poddziałań) 
w ramach priorytetu 3

Przetwórstwo i marketing produktów rolnych
Przetwórstwo i marketing produktów rolnych odgrywają w łańcuchu żywnościowym 
zasadniczą rolę. Rolnik jest dostawcą surowców, które w dalszym procesie wymagają 
przetworzenia do potrzeb konsumentów. Z  tego względu pomoc jest udzielana na 
materialne lub niematerialne inwestycje dotyczące przetwarzania i wprowadzania do 
obrotu na poziomie handlu hurtowego produktów rolnych. Pomoc ma formę refunda-
cji części kosztów kwalifikowalnych operacji. Beneficjentami tego działania mogą być: 
osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 
prawnej. Koszty kwalifikowalne obejmują: 
– koszty budowy, modernizacji lub przebudowy budynków produkcyjnych lub maga-

zynowych i budowli stanowiących infrastrukturę zakładów przetwórstwa, niezbęd-
ną do wdrożenia inwestycji w zakresie zakupu maszyn i urządzeń lub infrastruktu-
ry służącej ochronie środowiska, 
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– koszty zakupu (wraz z instalacją) lub leasingu maszyn lub urządzeń do przetwarza-
nia, magazynowania lub przygotowania produktów do sprzedaży, 

– koszty wdrożenia procedury certyfikowanych systemów zarządzania jakością, opła-
ty za patenty i licencje,

– koszty ogólne tj. przygotowania dokumentacji technicznej projektu, przygotowa-
nia biznesplanu.

Każde działanie ma określone warunki kwalifikowalności. W  tym sensie pomoc 
może być przyznana, jeżeli spełnione są określone warunki. Po pierwsze wniosko-
dawca jest zdolny do realizacji i utrzymania planowanego przedsięwzięcia, co weryfi-
kowane jest na podstawie analizy danych ekonomicznych dotyczących dotychczasowej 
działalności gospodarczej oraz projekcji finansowych zawartych w  biznesplanie. Po 
drugie deklaruje, iż po zakończeniu realizacji operacji będzie zaopatrywał się w  co 
najmniej 50% całkowitej ilości surowców niezbędnych do produkcji na podstawie 
umów długoterminowych (co najmniej 3-letnich), zawieranych bezpośrednio z rolni-
kami, grupami lub organizacjami producentów, związkami grup lub zrzeszeniami 
organizacji producentów rolnych. Pomoc może być udzielona na realizację operacji 
w  zakładach spełniających obowiązujące standardy higieniczno-sanitarne, ochrony 
środowiska i  dobrostanu zwierząt. Inwestycje zakładające wzrost mocy produkcyj-
nych mogą być wspierane pod warunkiem udokumentowania bazy surowcowej oraz 
wykazania możliwości zbytu planowanej produkcji. W ramach działania wspierane są 
inwestycje w sektorach przetwórstwa: mleka, mięsa, owoców i warzyw, zbóż i innych 
(Rozporządzenie MRiRW, 2015). 

Zasady dotyczące ustalania kryteriów wyboru będą uwzględniać operacje dotyczące 
w szczególności:
– grup lub organizacji producentów oraz związków grup lub zrzeszeń organizacji 

producentów, spółdzielni,
– młodych rolników, tj. rolników poniżej 40. roku życia,
– wnioskodawców zaopatrujących się w surowce do produkcji na podstawie długoter-

minowych umów, zawartych bezpośrednio z producentami rolnymi, na poziomie 
przekraczającym 50% całkowitej ilości nabywanych produktów rolnych,

– innowacyjności, ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu.

Ważny jest poziom pomocy, który może wynosić 50% kosztów inwestycji kwali-
fikującej się do wsparcia. Maksymalna wysokość pomocy w  ramach poddziałania 
przyznana w  okresie realizacji programu jednemu beneficjentowi wynosi 3 mln zł, 
a w przypadków związków grup producentów rolnych lub zrzeszeń organizacji produ-
centów wynosi 15 mln zł. Minimalna wysokość pomocy przyznana na realizację jednej 
operacji wynosi 100 tys. zł. 

Na podstawie rozporządzenia MRiRW z  2015 r. Agencja Restrukturyzacji 
i  Mo dernizacji Rolnictwa przeprowadziła nabór wniosków wśród przyszłych bene-
ficjentów. Wnioski złożyło 834 beneficjentów, najwięcej w województwach wielko-
polskim (154), mazowieckim (115), lubelskim (79) oraz kujawsko-pomorskim (61). 
Szczegółowy rozkład zaprezentowano w tabeli 1. 
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Tabela 1. Liczba złożonych wniosków i  kwota wnioskowana w  zakresie przetwórstwa 
i marketingu produktów rolnych (2015)

Table 1. Number of submitted applications and requested amount concerning processing 
and marketing of agricultural products

Województwo
Province

Liczba złożonych wniosków
Number of submitted 

applications

Kwota wnioskowana (w tys. zł)
Requested ammount 

(in thou. PLN)

dolnośląskie 30 61 663,2
kujawsko-pomorskie 61 92 456,1
lubelskie 79 153 423,6
lubuskie 24 51 255, 4
łódzkie 74 116 213,9
małopolskie 47 70 544,4
mazowieckie 115 210 352,2
opolskie 18 33 913,1
podkarpackie 17 26 059,1
podlaskie 18 32 673,6
pomorskie 44 93 505,4
śląskie 45 86 133,5
świętokrzyskie 32 50 427,4
warmińsko-mazurskie 42 76 260,8
wielkopolskie 154 262 952,7
zachodniopomorskie 34 72 732,8
Razem / Total 834 1 439 311,8

Źródło: System Informacji Zarządczej ARiMR
Source: Information System of ARMA

Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku 
klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich 
środków zapobiegawczych
W wyniku pogłębiających się zmian klimatycznych rolnictwo jest coraz częściej nara-
żone na klęski żywiołowe w  postaci huraganów, gradu, suszy, nadmiernych opadów, 
powodzi i innych nieprzywidzianych zjawisk. Rozmiar klęski żywiołowej nie zawsze jest 
możliwy do zlikwidowania w ramach zwykłego ubezpieczenia, dlatego już w poprzed-
niej perspektywie finansowej wprowadzono to działanie. Działanie przybiera postać 
pomocy materialnej lub niematerialnej, pozwalającej na odtworzenie potencjału 
produkcji rolniczej. Pomoc jest przeznaczona na odtworzenie tych składników poten-
cjału produkcyjnego gospodarstwa, które uległy uszkodzeniu lub zniszczeniu w wyniku 
wystąpienia wyżej wymienionych zdarzeń. Pomoc ma formę refundacji części kosztów 
kwalifikowalnych operacji, przy czym beneficjentem jest rolnik (PROW, 2014).
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Przy ustalaniu pomocy ważne jest ustalenie kosztów kwalifikowanych. Koszty 
kwalifikowane obejmują m.in.: budowę, przebudowę, remont lub modernizację budyn-
ków; zakup lub budowę elementów infrastruktury technicznej; koszty ogólne związane 
z wydatkami, w tym koszty przygotowania dokumentacji technicznej operacji; zakup 
zwierząt gospodarskich wchodzących w skład stada podstawowego. Pomoc jest udzie-
lana wyłącznie w przypadku, gdy realizacja inwestycji jest uzasadniona ekonomicznie 
i  nie jest możliwa bez udziału środków publicznych. Poziom wsparcia wynosi 80% 
kosztów kwalifikowalnych operacji. Wielkość pomocy nie może przekroczyć wartości 
szkód spowodowanych w  odpowiednim potencjale produkcyjnym w  gospodarstwie. 
Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospo-
darstwo rolne nie może przekroczyć 300 tys. zł. Pomoc przyznaje się na operację 
o  planowanej wysokości kosztów kwalifikowalnych, co najmniej 20 tys. zł. (PROW, 
2014). Do końca 2016 r. nie ukazały się rozporządzenia wykonawcze ministra właści-
wego do spraw rolnictwa, co nie pozwala ARiMR na rozpoczęcie naboru wniosków. 

Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na 
cele promocji lokalnych produktów 
Zgodnie z  Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (2014–2020) budowa i  moder-
nizacja infrastruktury handlowej ma na celu stworzenie miejsc, gdzie rolnicy będą 
mogli sprzedawać produkty wytworzone w gospodarstwie rolnym. Inwestycje w zakre-
sie targowisk mają prowadzić do skrócenia łańcucha żywnościowego i  zwiększenia 
udziału rolników w wartości dodanej. Budowa lub modernizacja targowisk ma ułatwić 
dystrybucję produktów rolnych. Działanie powinno przyczynić się do lepszego zinte-
growania głównych producentów z łańcuchem żywnościowym poprzez systemy jako-
ści, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw, realizowane głównie przez 
grupy producentów i organizacje producenckie. Z uwagi na charakter działania jego 
beneficjentami będą gminy, powiaty lub ich związki. Wobec tego koszty kwalifikowalne 
obejmują koszty budowy, przebudowy lub modernizacji obiektów budowlanych, koszty 
zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji oraz koszty ogólne, 
bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji (PROW, 2014).

Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji. Wysokość 
pomocy ze środków EFRROW nie może przekroczyć 1 mln zł na beneficjenta w okresie 
realizacji programu. Pomoc będzie przyznawana, jeśli operacja zostanie zrealizowana 
w miejscowości liczącej nie więcej niż 200 tys. mieszkańców, będzie spójna z dokumen-
tem planistycznym gminy lub lokalną strategią rozwoju gminy, a ponadto realizowana 
będzie na nieruchomości należącej do wnioskodawcy (PROW, 2014). Do końca 2016 r. 
nie ukazały się rozporządzenia wykonawcze ministra właściwego do spraw rolnictwa, 
co nie pozwala ARiMR na rozpoczęcie naboru wniosków. 

Tworzenie grup i organizacji producentów w sektorze rolnym 
Instrumenty wsparcia finansowego uruchamia się w celu ułatwienia tworzenia grup 
i organizacji producentów w sektorze rolnym. Zostały one określone w PROW 2014– 
–2020. Państwo uzyskało możliwość nadawania priorytetu grupom i  organizacjom 
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producentów produktów wysokiej jakości, objętych działaniem dotyczącym systemów 
jakości produktów rolnych i  środków spożywczych. Postępowanie powyższe wynika 
z  ograniczonych zasobów finansowych. Grupy muszą stać się podmiotami rentow-
nymi, dlatego powinny funkcjonować na podstawie planów biznesowych, które są 
warunkiem przyznania wsparcia (PROW, 2014). 

Rosnące wymogi odbiorców surowców rolnych i  potrzeba integracji poziomej 
stanowią zapowiedź zmian, skłaniających rolników do tworzenia się grup i organizacji 
producentów rolników. Pojawiają się nowe argumenty społeczne, ekonomiczne czy 
organizacyjne, przemawiające za generowaniem nowych form współdziałania. 

Z punktu widzenia producentów rolnych, udział w  grupie producentów oznacza 
dla nich stabilizację zbytu produktów, zwiększenie opłacalności produkcji. W ramach 
grupy lub organizacji producentów powstaje możliwość wspólnego planowania i orga-
nizowania produkcji pod kątem zapewnienia odpowiedniej jej wielkości i  jakości. 
Kolejne korzyści pojawiają się przy wspólnym przygotowaniu produktów do sprze-
daży, ich przechowywaniu i  transporcie. Grupy powinny same, a  nie przez pośred-
ników, nawiązywać kontakty handlowe i negocjować warunki sprzedaży. Członkowie 
grupy muszą mieć świadomość, że działanie grupowe wzmacnia pozycję producen-
tów rolnych w łańcuchu żywnościowym, sprzyja zwiększaniu ich udziału w wartości 
dodanej. Współpraca z grupą producentów jest też korzystna dla odbiorcy surowców 
ze względu na możliwość zapewnienia sobie regularności dostaw, dostosowania ich 
wielkości do potrzeb, odpowiedniej i  wyrównanej jakości surowca. W  ten sposób 
ulega skróceniu łańcuch żywnościowy. Grupy stanowią fragment większego programu 
związanego z  poprawą konkurencyjności producentów rolnych, poprzez lepsze ich 
zintegrowanie z  łańcuchem rolno-spożywczym, poprawę systemów jakości, powsta-
wanie wartości dodanej. Kolejną cechą grup jest promocja towarów na rynkach lokal-
nych przez organizacje producentów oraz organizacje międzybranżowe. Dodatkowo 
grupy producentów poprzez wprowadzanie nowych rozwiązań w zakresie organizacji 
produkcji i marketingu, a także technologii produkcji mogą przyczyniać się do zwięk-
szenia innowacyjności sektora rolnego. Nie ulega wątpliwości, że realizacja działania 
powinna wpisywać się także w cele klimatyczne i środowiskowe (PROW, 2014).

Przewidziano preferencje w zakresie dostępu do wsparcia dla grup i organizacji. 
Wsparcie uzyskają producenci, którzy uprawiają rośliny z  przeznaczeniem na cele 
energetyczne lub do wykorzystania technicznego oraz w  kategorii produkty rolnic-
twa ekologicznego. Nie przewiduje się przyznania wsparcia na tworzenie grup, które 
realizują produkcję w zakresie drób żywy, mięso i podroby jadalne. Utworzenie grupy 
producentów rolnych powinno pozwolić na prawidłowe zarządzanie dostawami 
w  kontekście ograniczania negatywnego wpływu na środowisko, w  tym odpadów 
poprodukcyjnych. Poza tym środki powinny być przeznaczone na wspólne dokonywa-
nie zakupów, umożliwiające zespołowe, a tym samym bardziej efektywne użytkowanie 
maszyn i urządzeń (PROW, 2014). 

Zmianie uległy instrumenty pomocy finansowej. Obecnie wsparcie udzielane będzie 
w wysokości obliczanej jako procentowy ryczałt od wartości przychodów netto grupy ze 
sprzedaży produktów. Przychody muszą być wytworzone w gospodarstwach rolnych jej 
członków, a wysokość będzie analizowana w poszczególnych latach. Pomoc przyznawana 
jest na okres pierwszych 5 lat funkcjonowania grupy od dnia jej rejestracji. Dodatkowo 
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wymagane jest, aby grupa funkcjonowała jako małe lub średnie przedsiębiorstwo (MSP). 
Maksymalna wysokość pomocy może wynieść 100 tys. euro, przy czym w  pierwszym 
roku wsparcie wynosi 10% kwoty, w drugim 8% i w kolejnych latach spada o kolejne 2%. 
Wypłata ostatniej raty wsparcia nastąpi po potwierdzeniu prawidłowej realizacji bizne-
splanu, który stanowi nowy wymógł w  obecnej perspektywie finansowej. Biznesplan 
powinien zawierać w szczególności podstawowe cele grupy, spójną koncepcję działania 
oraz etapy rozwoju grupy. W biznesplanie powinien być opisany proces dostosowania 
grupy do wymogów rynkowych, sposób wspólnego wprowadzania towarów do obrotu, 
przygotowanie centralizacji sprzedaży i dostawy do odbiorców hurtowych. Nowe zada-
nie to ustanowienie wspólnych zasad dotyczących informacji o produkcji, ze szczegól-
nym uwzględnieniem zbiorów danych i dostępności towarów (PROW, 2014). 

Wychodząc z założenia, że grupy powstają tylko i wyłącznie na podstawie instru-
mentów wsparcia finansowego, warto prześledzić wysokość pomocy udzielanej 
w  poszczególnych okresach programowania. W  pierwszym okresie funkcjonowa-
nia PROW (2004–2006) środki EFRROW wyniosły 13,9 mln euro, co stanowiło 0,5% 
ogólnego budżetu. Dzięki tym środkom udało się zorganizować 100 grup. W kolejnej 
perspektywie finansowej, obejmującej 7-letni okres programowania, na powstawanie 
grup producentów rolnych przeznaczono 140,0 mln euro (0,8%), w  wyniku których 
zorganizowano 3,9 tys. grup. W omawianym okresie tempo zakładania grup było zróż-
nicowane. Najpierw proces przebiegał z  umiarkowanym zainteresowaniem. Dopiero 
kiedy dopuszczono możliwość przeznaczania części środków na inwestycje (2012 r.), 
a nie tylko na działalność administracyjną, zdołano pozyskać więcej rolników skłon-
nych do zespołowego działania. 

System jakości produktów rolnych i środków spożywczych
Wśród konsumentów rosną oczekiwania żywności wytwarzanej w ramach systemów 
jakości, a więc na podstawie określonych i sprawdzonych standardów gwarantujących 
unikalną jakość produktu. Przystąpienie do systemu stanowi zatem szansę dla rozwoju 
gospodarstw rolnych i  wzmocnienia współpracy w  łańcuchu żywnościowym. Udział 
w  tego typu działaniach wiąże się z  wyższymi kosztami produkcji, dlatego istotna 
wydaje się pomoc dla wszystkich zainteresowanych prowadzeniem tego typu działal-
ności. Celem działania jest skłanianie producentów rolnych do przetwarzania i wpro-
wadzania do obrotu produktów rolnych o  sprawdzonych standardach, promowanie 
dobrostanu zwierząt i zarządzania ryzykiem w rolnictwie, ze szczególnym naciskiem 
na lepszą integrację producentów rolnych z  łańcuchem rolno-spożywczym poprzez 
systemy jakości. Dodatkowym celem jest promocja na rynkach lokalnych i  krótkie 
cykle dostaw, wspieranie w tym zakresie grup i organizacji producentów oraz organi-
zacji międzybranżowych. Trzeba mieć świadomość, że w celu wyróżnienia oraz lepszej 
ochrony dziedzictwa kulinarnego, a także wspólnego dorobku pokoleń, jakim są najlep-
sze i  unikalne produkty tradycyjne i  regionalne na całym świecie, Unia Europejska 
wprowadziła specjalny system certyfikowania i  znakowania tych produktów. Dzięki 
znakowaniu produktów konsumenci mają czytelną i rzetelną informację o ich wyjątko-
wej jakości i oryginalności, a producentom stwarza to możliwość promocji i umożliwia 
ochronę przed nieuczciwą konkurencją i fałszowaniem ich produktów. Przystąpienie do 
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uczestnictwa w systemie jakości wiąże się z ponoszeniem przez rolnika dodatkowych 
kosztów, wynikających z potrzeby wprowadzenia niezbędnych zmian w gospodarstwie 
oraz poddaniu go niezbędnym kontrolom, zgodnie z określonymi standardami systemu. 
Wsparcie ma charakter motywacyjny i ma na celu ułatwienie prowadzenia produkcji 
w nowych warunkach, wymaganych przez określony system jakości.

Działanie „systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych” wdrażane 
będzie przez dwa poddziałania: 
1. Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości, które ma na celu zwiększenie 

uczestnictwa rolników w unijnych i krajowych systemach jakości.
2. Wsparcie na przeprowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych, obejmują-

ce wsparcie akcji w zakresie informacji i promocji produktów wysokojakościowych 
podejmowanych przez uczestników systemów jakości, tj. przez zespoły promocyjne 
składające się co najmniej z dwóch producentów.

Beneficjentami są rolnicy aktywni zawodowo. Wysokość wsparcia wynosi do 2 tys. 
euro rocznie na gospodarstwo rolne za uczestnictwo w  krajowych i  unijnych syste-
mach jakości żywności. Pomoc ma formę refundacji, w okresie 3 lat od przystąpienia 
do systemu jakości. Koszty kwalifikowalne obejmują koszty poniesione przy przystę-
powaniu do systemu jakości i roczną składkę za udział w tym systemie. Do kosztów 
kwalifikowalnych zaliczane są wydatki dotyczące kontroli zgodności z wymaganiami 
systemu. Pomoc przyznawana była dla wnioskodawcy, który wytwarzał produkty 
rolne lub środki spożywcze przeznaczone do spożycia przez ludzi w ramach systemu 
jakości, także w poprzedniej perspektywie finansowej. Kryteria wyboru uwzględniają 
w  szczególności wielkość powierzchni gruntów, na których wnioskodawca prowadzi 
wysokojakościową produkcję. Preferencje w przyznawaniu pomocy odnosić się będą 
do gospodarstw do 5 ha, dla których koszty stałe, wynikające z udziału w systemach 
jakości, stanowią duże obciążenie finansowe. Wsparcie na przeprowadzenie działań 
informacyjnych i promocyjnych zmierza do podniesienia rozpoznawalności produktów 
objętych systemami jakości. Rozpoznawalność wymaga z kolei dodatkowych nakładów 
na tę działalność. W Polsce nadal obserwuje się niski poziom wiedzy w zakresie funk-
cjonowania unijnych i  krajowych systemów jakości, w  ramach których wytwarzane 
są wysokojakościowe produkty. W rezultacie wciąż utrzymuje się niski popyt na tego 
typu produkty. Celem wsparcia jest dostarczenie konsumentom informacji o produk-
tach wysokojakościowych oraz zwrócenie uwagi na ich walory, co w konsekwencji ma 
doprowadzić do zwiększenia popytu. Dla producentów możliwość uzyskania dodat-
kowej pomocy finansowej ma być zachętą do zwiększania skali produkcji lub do jej 
rozpoczęcia. Większy popyt na ten rodzaj produkcji może pozytywnie wpłynąć na 
aktywizację mieszkańców terenów wiejskich oraz na wzrost zatrudnienia na tych tere-
nach. Beneficjentem jest podmiot utworzony przez co najmniej dwóch producentów, 
wytwarzających produkty rolne lub środki spożywcze w  ramach systemów jakości, 
zwany „zespołem promocyjnym”. Wielkość wsparcia wynosi 70% kosztów kwalifiko-
walnych za prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych.

W 2016 r. beneficjenci złożyli 1186 wniosków, spośród których pozytywną wery-
fikację przeszło 738 (62,2%). Wysokość wsparcia określono na poziomie 5,9 mln zł. 
Szczegółowy rozkład z podziałem na województwa zaprezentowano w tabeli 2. 
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Tabela 2. Liczba złożonych wniosków i kwota wydanych decyzji w zakresie systemu jakości 
produkcji (2016)

Table 2. Number of submitted applications and amount of applied decisions about quali-
ty production system (2016)

Województwo
Province

Liczba złożonych 
wniosków
Number of 
submitted 

applications

Liczba wydanych 
decyzji

Number of 
applied decisions

Kwota 
dofinansowania 

(w tys. zł)
Amount of financing 

(in thou. PLN)

dolnośląskie 28 7 54,6

kujawsko-pomorskie 62 38 260,8

lubelskie 72 34 290,7

lubuskie 19 4 32,2

łódzkie 64 40 304,5

małopolskie 20 13 112,2

mazowieckie 458 350 2 874,3

opolskie 8 2 18,0

podkarpackie 51 14 124,3

podlaskie 34 19 165,7

pomorskie 12 2 17,3

śląskie 11 0 0,00

świętokrzyskie 115 87 722,8

warmińsko-mazurskie 97 47 326,7

wielkopolskie 94 64 428,4

zachodniopomorskie 41 17 150,4

Razem / Total 1 186 738 5882,9

Źródło: System Informacji Zarządczej ARiMR
Source: Information System of AMRA

Najwięcej wniosków złożyli beneficjenci w  województwach mazowieckim (458), 
świętokrzyskim (115) oraz warmińsko-mazurskim (97).

Uwagi końcowe

Unia Europejska określiła sześć priorytetów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. 
Zostały one podzielone na 18 obszarów zainteresowań (focus areas), w celu lepszego 
i  szczegółowego określenia każdego priorytetu oraz ułatwienia procesu programo-
wania. W ramach PROW zmierzano do określenia konkretnych celów strategicznych, 
w  odniesieniu do każdego obszaru tematycznego. Omawiany priorytet 3 związany 
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z tworzeniem łańcucha żywnościowego i zarządzania ryzykiem został oparty na pięciu 
działaniach (poddziałaniach), którego łącznikiem był podstawowy cel związany tema-
tycznie z obszarami oddziaływania. 

Do końca 2016 r. uruchomiono 2 działania na kwotę 1444,3 mln zł, co przy uwzględ-
nieniu kursu wymiany euro na złoty na poziomie 4,32 zł (wg EBC), stanowi 334,3 mln 
euro, czyli 20,4% indykatywnego budżetu w ramach omawianego priorytetu. Niepełne 
uruchomienie wszystkich działań wynika po części z  procesu rozliczania funduszy 
europejskich. System finansowania projektów unijnych wymaga, by budżet krajowy 
najpierw wyłożył pieniądze, a dopiero po zakończeniu działania dokonuje rozliczeń. 
Unia Europejska co roku ustala budżety roczne (cząstkowe), które łącznie powinny 
przyjąć kształt 7-letniej perspektywy finansowej. Późne uruchamianie działań okre-
ślonych programem na lata 2014–2020 wynikało z  trudności rozliczenia działań 
zawartych w wieloletnich ramach finansowych 2007–2013 (zasada r+2) oraz czynni-
ków reorganizacyjnych w sektorze rolnym i agencjach płatniczych. 
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Winiarstwo i winogrodnictwo miejskie – funkcje i potencjał 
zjawiska

Winemaking and urban vineyards – functions and potential 
of the phenomenon

Małgorzata Pink, Katarzyna Kokoszka
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Zakład Ekonomii i Polityki Gospodarczej

Streszczenie. Celem opracowania jest określenie funkcji i potencjału specyficznej gałęzi 
rolnictwa miejskiego, jakim jest miejskie winiarstwo. Miejskie winnice i winiarnie stają się 
coraz powszechniejszym elementem krajobrazu miast, zarówno w tradycyjnie winiarskich 
regionach, jak i  na obszarach dopiero rozwijających winiarskie tradycje. W  większości 
przypadków produkcja wina prowadzona jest na niewielką skalę, ale przy wykorzystaniu 
nisko ingerencyjnych, tradycyjnych, nieobciążających środowiska metod. 

Metodyka badania opiera się na obserwacjach własnych oraz analizie treści doku-
mentów publikowanych w  Internecie przez miejskie winnice i  winiarnie oraz analizie 
treści innych dokumentów internetowych i literatury. Przy opisie zjawisk posłużono się 
analizą przypadków.

Wnioski dotyczą funkcji winiarstwa miejskiego, w którego przypadku funkcje ekolo-
giczne i ekonomiczne, jakkolwiek występujące i istotne, ustępują na znaczeniu funkcjom 
społecznym, wpisując się we współczesne trendy konsumpcji. Pomimo że zysk nie stanowi 
jedynego, a często głównego celu działalności miejskich winnic i winiarni, ich działalność 
wpływa pozytywnie na markę i wizerunek miast, zwiększając możliwość monetyzacji po-
tencjału turystycznego.

Słowa klucze: winiarstwo miejskie • winnice miejskie • rozwój zrównoważony

Abstract. The study aims to define the functions and potential of a particular branch of 
urban farming: urban winegrowing and winemaking. Urban vineyards and wineries are 
becoming increasingly commonplace in the urban landscape, both, in traditional wine 
regions and in areas that are just developing their wine traditions. In most cases, wine 
production is conducted on a  small scale, but using low-interference, traditional and 
environmentally sustainable methods. 

The methodology of the study is based on the author’s own observations and ananal-
ysis of the content of documents published on the internet by urban winemakers and 
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winegrowers, as well as an analysis of other documents and literature on the topic. A de-
scription of the related phenomena is based on study cases.

The conclusions drawn concern the functions of urban winemaking. Its ecological 
and economic functions, though they continue to exist and be of importance, are giving 
way to meaningful social functions that are in line with contemporary trends in con-
sumption. Although profit is not the sole, and often not even the main goal of urban 
vineyards, their activity has an effect on the brand and image of the cities where they are 
located, increasing monetization of tourism-related potential.

Keywords: urban vineyards • urban winemaking • sustainable development

Wstęp

Celem artykułu jest przybliżenie zjawiska miejskiego winogrodnictwa i  winiarstwa 
poprzez analizę ich funkcji na wybranych przykładach tego rodzaju działalności oraz 
wskazanie potencjału, który generowany jest dzięki obecności przemysłu winiar-
skiego w  mieście. Winiarstwo miejskie wpisuje się w  rozwojową tendencję rolnic-
twa miejskiego, które pełni funkcje środowiskowe, ekonomiczne, przede wszystkim 
poprzez wsparcie zaopatrzenia i generowanie miejsc pracy, ale również szeroko rozu-
miane funkcje społeczne, w tym wspierające kapitał społeczny, integracyjne, eduka-
cyjne oraz związane ze zmianą kulturową (Sroka i Musiał, 2016) i wynikających z niej 
ewolucji wartości i stylów życia. Oderwanie skojarzeń związanych z produkcją żywno-
ści od obszarów miejskich i poszukiwanie w zjawisku rolnictwa miejskiego nowator-
skiego trendu jest jednak przekonaniem fałszywym, podobnie jak mit historycznego 
prymatu rolnictwa przed strukturami o charakterze miejskim. Jak pisze Jacobs (1970), 
badania nad prehistorią Europy i Bliskiego Wschodu, ujawniły przedrolnicze stano-
wiska myśliwych o niezwykle gęstym zaludnieniu. Osiedlanie się ludzi w okolicach 
bogatych w zasoby (np. obsydian) stało się podstawą powstania protomiast, w których 
pojawiło się i rozwinęło zorganizowane rolnictwo. Wraz z rozrastaniem się populacji 
i  rosnącą złożonością struktur miejskich część produkcji rolnej wypchnięta została 
na obszary otaczające miasta i podział na wieś i miasto stał się faktem. Odrodzony 
w nowej formie trend rolnictwa miejskiego obejmuje zarówno miasta krajów wysoko 
rozwiniętych, jak i średnio rozwiniętych i rozwijających się, gdzie jednak wydaje się 
ono spełniać głównie role o  charakterze alimentacyjnym i  związane z  bezpieczeń-
stwem żywnościowym, podczas gdy w  zachodnich aglomeracjach skrócenie łańcu-
cha dostaw żywności do miast stanowi przejaw alternatywnego podejścia lub wręcz 
rebelii wobec przemysłowej produkcji żywności przy jednoczesnym wzmocnieniu 
roli lokalnej społeczności i znaczenia lokalności samej w sobie. Zjawisko rolnictwa 
miejskiego, jak pisze Cockrall-King (2012), nie jest niszową dziedziną, ale szerokim 
ruchem, przyjmowanym przez przedstawicieli różnych klas społecznych, kultur, 
przenikającym przestrzenie publiczne i prywatne. Patrząc na mapę europejskich 
inicjatyw o tym charakterze sporządzaną i aktualizowaną w ramach programu COST 
– Action Urban Agriculture Europe (05.04.2017: http://www.urbanagricultureeurope.
la.rwth-aachen.de/online-atlas.html), staje się oczywiste, że rolnictwo miejskie jest 
znacznie powszechniejsze w  krajach starej Unii Europejskiej, natomiast w  krajach 
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postsowieckich idea ta nie cieszy się popularnością. Jak piszą Lorens i  Martyniuk- 
-Peczek (2010), w Polsce koncepcja ta postrzegana była jako archaiczna pozostałość po 
obszarach wiejskich. Otwartość na alternatywne podejście do produkcji żywności jest 
zaś związana ze zmianami kulturowymi i  społecznymi oraz głębszym rozumieniem 
zagadnień o charakterze ekologicznym, o czym świadczy szereg rodzących się inicja-
tyw, jak na przykład działalność grupy „Kwiatuchi”, promujących idee publicznych 
„Warzywniaków” w Zielonej Górze, „mis żywiciela” na warszawskim Żoliborzu, szklarni 
w centrum Katowic i wielu innych (05.05.2017: http://kwiatuchi.org/kwiatuchi_nowa/). 
We Wrocławiu tworzony jest warzywny ogród miejski; w roku 2012 próbę stworzenia 
ogrodu w Warszawie na Pradze podjęła grupa „Precel” (25.04.2017: http://rme.cbr.net.
pl/index.php/archiwum-rme/613-maj-czerwiec-nr-55-2/ekologia-i-srodowisko/385- 
-miejskie-farmy-czyli-warzywa-z-wasnego-dachu.). Z  kolei w  Zielonej Górze jedną 
z  atrakcji turystycznych jest winnica nasadzona w  centrum miasta obok Palmiarni. 
Podobnie w granicach Krakowa, na zboczu Srebrnej Góry rozciąga się jedna z najwięk-
szych polskich winnic, będąca prywatnym przedsięwzięciem, zaś w  Jaśle, powstaje 
winnica miejska (05.05.2017: http://www.naszewinnice.pl/winne-podroze/item/933- 
-w-ja%C5%9Ble-powstaje-pierwsza-w-polsce-miejska-winnica#.WQxG7uXyjIU). 
Projekt winnicy miejskiej, jako ogrodu społecznego realizowano również w Poznaniu, 
gdzie eksperymentalnie nasadzono 100 krzewów winorośli1. Stosunkowo pożądaną 
formą rolnictwa miejskiego w Polsce stają się więc winnice miejskie, co wpisuje się 
zresztą w  ogólny trend wzrostu popularności wina w  tym kraju, co przedstawiono 
w tabeli 1.

Tabela 1. Spożycie wina spokojnego w Polsce w latach 2001–2016
Table 1. Consumption of stillwine in Poland in 2001–2016
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Źródło: International Wine and SpiritsResearcha, the Wealth Solutions, (05.05.2017: https://we-
alth.pl/gfx/wealth/files/raport_rynek_wina_w_polsce.pdf.). * Prognozy.

Source: International Wine and SpiritsResearcha, the Wealth Solutions, (05.05.2017: https://we-
alth.pl/gfx/wealth/files/raport_rynek_wina_w_polsce.pdf.). * Prognozy.

Winnice stanowią typowy element krajobrazu miejskiego wszystkich krajów 
winiarskich. Ich funkcja użytkowa pozostaje wciąż istotna, jednak korzyści o charakte-
rze społeczno-kulturowym pełnią w tym przypadku najważniejszą rolę. 

1 Projekt winnicy miejskiej nasadzonej na długości 1 km wygrał w  ramach programu Budżet 
Obywatelski, jednak finansowanie zostało wstrzymane i  aktualnie toczy się postępowanie 
w  sprawie jego realizacji (05.05.2017:http://plus.gloswielkopolski.pl/wiadomosci/a/winnice-
poznania-zamiast-na-ostrow-tumski-trafia-do-sadu,11696828/).
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Materiał i metody

Materiał badawczy zebrany został ze źródeł internetowych: stron własnych winnic 
i  winiarni miejskich, blogów winiarskich oraz obserwacji własnych, przeprowadzo-
nych w latach 2013–2017 podczas wizyt w winnicach Wiednia, Burgenlandii, Tokaju, 
Krakowa, Paryża oraz Londynu. Ze względu na stosunkowo niejednorodne informa-
cje odnośnie winiarstwa miejskiego przeprowadzono analizę jakościową. Dokonano 
również przeglądu literatury z zakresu winiarstwa miejskiego. Ponieważ winiarstwo 
miejskie stanowi przejaw pewnego stylu życia i mimo historycznego uzasadnienia jest 
stosunkowo nowym fenomenem, częściej niż w opracowaniach naukowych temat ten 
jest podejmowany przez dziennikarzy zajmujących się analizą stylów życia. Główne 
wnioski odnośnie funkcji i potencjału winiarstwa miejskiego zostały postawione na 
podstawie analizy studium przypadku. 

Wino i winnica oraz ich funkcje w kontekście miasta

W europejskim obszarze kulturowym, intelektualne i kulturowe dziedzictwo stanowi 
amalgamat religijnej tradycji Bliskiego Wschodu oraz filozofii starożytnej Grecji, 
a  zatem dwóch regionów winiarskich, w  których napój ten odgrywał kluczową, 
kulturotwórczą rolę. Żaden inny płyn nie zyskał w  kulturze europejskiej (i zachod-
niej) równie znaczącej pozycji i  symboliki. W  pierwszym spisanym przez człowieka 
poemacie – eposie o Gilgameszu, półdziki Enkidu mieszkający w lesie dowiaduje się, 
że by zostać człowiekiem, musi zacząć pić wino i  jeść chleb (The Epic of Gilgamesh, 
1960). W  tradycji judeochrześcijańskiej pierwszym słynnym konsumentem wina był 
Noe, który zaraz po wielkim potopie posadził winnicę i upił się winem z jej owoców. 
W greckiej wersji mitu o potopie Deukalion, uciekając przed potopem ze swą małżonką 
Pyrrą, zabrał na pokład swej łodzi białą sukę, która w stresie zamiast szczeniąt powiła 
kawałek drewna. Była to sadzonka winorośli, również zasadzona zaraz po opadnię-
ciu wód potopu. Grecy przypisali nawet winu osobne bóstwo – Dionizos był synem 
Zeusa i śmiertelnej kobiety Semele. Gdy Dionizos dorósł wyruszył w świat z radosnym 
orszakiem oszołomionym winem, by nieść ludziom radość i  pocieszenie. W  tradycji 
chrześcijańskiej wino zachowało swą kulturową pozycję, cud przemiany wody w wino 
w  Kanie Galilejskiej był pierwszym dowodem boskości Jezusa, który u  końca swego 
życia, podnosząc kielich z winem, nazwał go swą krwią i nakazał pić. Nie tylko w staro-
żytności wino kształtowało kulturę, współcześnie przeniknęło do kultury popularnej, 
poprzez książki i produkcje telewizyjne kreując bukoliczne wizje rzeczywistości2. Napój 
ten ma kulturotwórczą zdolność, kreując własny język, świat symboli, mity, bohaterów, 
a nawet wartości. Wino wpływa także na estetykę i treść przemian przestrzeni, również 
miejskiej – w regionach tradycyjnie winiarskich budownictwo przesycone jest symbo-
liką związaną z winem, do krajobrazu kulturowego należą domy kupieckie, piwnice, 
winiarnie; wino pozostawia ślad w architekturze, kształcie życia gospodarczego i staje 
się centrum życia kulturalnego. Warto też zwrócić uwagę, że współcześnie konsumpcja 

2 Przykładowo: „Dobry rok”, „Młode Wino”, „Bezdroża”, „Bottleshock” i wiele innych.
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napojów alkoholowych, a w szczególności wina podlega przemianom, które wpisują 
się w przemiany kulturowe. W Europie, gdzie granice państw rozumiane, jako granice 
kultur straciły znacząco na ważności, jednym z przejawów kulturowej konwergencji 
jest wyrównywanie się poziomów konsumpcji wina pomiędzy krajami północy i połu-
dnia, czyli tradycyjnie winiarskimi i tymi należącymi wcześniej do obszaru dominacji 
piwa lub wódki (Smith i Mitry, 2007).

W średniowiecznej Europie konsumowanym masowo alkoholem było piwo, jednak 
wino z racji upowszechnienia chrześcijaństwa oraz zainteresowania elit zajmowało 
szczególną rolę. Powszechnym widokiem były winnice nasadzane w centrach miast, 
często na ziemiach klasztornych lub należących do Kościoła (Unwin, 2005). Zachowały 
się opisy świadczące o  uprawie winnic w  murach miasta Bordeaux (Uniwin, 2005).
Badania archeobotaniczne potwierdzają, że na wzgórzu Wawelskim winorośl rosła 
już w X w. (Zemanek i Wasylikowa, 1996). Związek winiarstwa z miastem wydaje się 
najsilniejszy w  kontekście budowania tożsamości wina w  odniesieniu do miejsca 
pochodzenia i  budowania tożsamości miasta w  relacji do wina. Wiele win kojarzo-
nych jest nie poprzez kontekst terroir, w  którym powstają, ale poprzez skojarzenie 
ich właśnie z  miastem, które staje się oznakowaniem dla wina, gdzie za przykłady 
posłużyć mogą Bordeaux, Jurançon, d’Éspernay, Chablis, Mȃcon, Porto, Malaga czy 
Tokaj. Jest to niezwykle istotny fenomen z punktu widzenia marketingu wina, gdyż 
produkty lokalne, takie jak wino, często dzielą wspólną reputację, opartą na zagrego-
wanej jakości kojarzonej z określoną lokalizacją (Winfree i McCluskey, 2005, s. 206). 
Miejsce pochodzenia staje się kluczowym składnikiem strategii marketingowej, dając 
konsumentowi powód do kupna czy też akceptacji określonej ceny. Tożsamość marki 
wina i  miasta oddziałuje zwrotnie również na lokalizację, co z  kolei ma kluczowe 
znaczenie w kreowaniu produktu turystycznego i rozwój enoturystyki, o czym będzie 
jeszcze mowa. 

Funkcja krajobrazowa stanowi kolejną spośród spełnianych przez miejskie winnice 
i winiarnie. Jest ona istotna ze względu na rekreacyjny charakter krajobrazu winnicy 
i realizowana przykładowo w nowozakładanych winnicach, m.in. w londyńskiej Forty 
Hall Vineyard, gdzie pierwsze zbiory miały miejsce w  2013 r. (12.05.2017: https://
www.fortyhallvineyard.com/), małej, niekomercyjnej winnicy D’Augustine Vineyard 
w  centrum Los Angeles, która stanowi nawiązanie do tradycji miejskich winnic 
w Los Angeles (12.05.2017: http://www.daugustinevineyard.com/) lub Neighborhood 
Vineyards Project w  San Francisco (Bonné, 2015), które to winnice pełnią funkcje 
zbliżone do tych realizowanych przez parki miejskie. Winnice stanowiły i  stanowią 
również tradycyjny element krajobrazu miejskiego wybranych regionów i  w  tym 
kontekście współcześnie wpisują się w strategię konserwacji krajobrazu. Wśród przy-
kładów można wskazać prawdopodobnie najstarszą miejską winnicę – paryską Clos 
Montmartre (12.05.2017: http://www.montmartre-guide.com/parcs_jardins/le-clos-
-montmartre/), gdzie winorośl rosła jeszcze w  czasach rzymskich, gdy na wzgórzu 
Montmartre wznosiła się świątynia ku czci Bachusa, w XII w. tradycję przejęli bene-
dyktyni. Winnica przetrwała Rewolucję Francuską, ale na początku XX w. zniszczyła ją 
epidemia filoksery. Odtworzona została w latach 30. XX w. i do dziś stanowi atrakcję 
Paryża. Produkcja wina to zaledwie około 1500 butelek (0,5 l), z  których sprzedaży 
całkowity zysk przekazywany jest na cele charytatywne (12.05.2017: https://www.
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vivino.com/wine-news/clos-montmartre--the-only-wine-from-paris). Innym przy-
kładem winnicy miejskiej, odtwarzającej kulturowy krajobraz miasta, jest krakowska 
Srebrna Góra, prywatne, komercyjne przedsięwzięcie3. Krakowscy Kameduli zajmowali 
się produkcją wina od XVII w. przez niemal 400 lat. Założenie w 2012 r. winnicy przy-
czyniło się więc do przywrócenia krajobrazu kulturowego okolic klasztoru na krakow-
skich Bielanach.

Szerokie spektrum funkcji spełniają winnice wiedeńskie, których tradycja w tym 
mieście sięga czasów imperium rzymskiego i kontynuowana była w okresie średnio-
wiecza. W  istocie, z  handlowego punktu widzenia, to właśnie wiedeńskie wino ma 
największe znaczenie spośród wszystkich winnic miejskich na świecie. W  obszarze 
granic miasta działa niemal 160 zarejestrowanych producentów wina, a  winnice 
zajmują około 612 ha (12.05.2017: http://www.austrianwine.com/our-wine/wine-
-growing-regions/wien-vienna/), tworząc specyficzny krajobraz przestrzeni miejskiej 
i  podmiejskiej zieleni oraz kulturę przyjemności, wspieraną przez działające przy 
winnicach tradycyjne Heurige, lokale, które kultywują tradycje kulinarne, serwując 
własne wino i proste, lokalne specjały. 

Kulturowe i krajobrazowe znaczenie winnic i wina stanowi przedmiot zaintereso-
wań ONZ, czego skutkiem jest kilkadziesiąt miejsc związanych z winiarstwem obec-
nych na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wśród podmiotów listy wyodrębnić 
można 3 kategorie: miasta, krajobrazy kulturowe stanowiące dzieło natury i  czło-
wieka oraz dobra przyrodnicze (12.05.2017: http://www.unesco.pl/kultura/dziedzic-
two-kulturowe/swiatowe-dziedzictwo/kryteria/), a krajobrazy winnic oraz ich relacje 
z miastem należą do pierwszej i drugiej kategorii. Wśród powiązanych z winem i winiar-
stwem lokalizacji, będących Światowym Dziedzictwem Kulturowym wymienić można 
m.in.: Burgundię i  jej terroir, wzgórza i  zabudowę Szampanii, krajobraz kulturowy 
Piemontu, winnice tarasowe Lavaux, obszar Cape Floral w RPA, na którym tradycyjnie 
uprawiana jest winorośl, kulturę winiarska i krajobraz wyspy Pico, krajobraz Doliny 
Renu, region winiarski AltoDouro, Dolinę Loary wraz z winnicami, krajobraz kultu-
rowy Wachau, krajobraz kulturowy jeziora Nezyderskiego, na Morawach – biosferę 
morawskiej Palavy i obszar Lednice-Valtice i wiele innych winiarskich krain krajobra-
zowych. Na liście UNESCO (12.05.2017: http://whc.unesco.org/en/list) znalazła się 
również miejska winorośl oraz miasta winiarskie, takie jak przykładowo Bordeaux, 
w centrum którego jest kilka niewielkich ogrodów winnych, z których owoce są zbie-
rane i winifikowane: La vigne de la Victoire i La vigne de la Béchade. Inne przykłady 
to historyczne centrum winiarskiego miasta Porto, miasteczko Tokaj wraz z otacza-
jącym je krajobrazem, kraina oliwek i winorośli w okolicy palestyńskiego miasteczka 
Battir w obszarze południowej Jerozolimy, czy też miasteczka Cinque Terre, w których 
na ich krajobraz kulturowy składają się m.in. tarasowe winnice. Obecność na Liście 
Dziedzictwa Kulturowego oczywiście wpływa na kształt przemian miejscowości, ma 
także zasadnicze znaczenie dla wizerunku miasta oraz siły jego marki, oddziałuje też 
na rynek wina, kojarzonego z daną lokalizacją, tworząc swoistą, dodatkową, ponadre-
gionalną apelację. 

3 W  roku 2015 wyprodukowano 65 000 butelek (http://krakow.wyborcza.pl/krakow/1, 
44425,20346049,wielkie-butelkowanie-w-srebrnej-gorze-rekord-krakowskiej-winnicy.html).
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Wśród funkcji winnic w  mieście można również wskazać funkcję edukacyjną 
i  z takim właśnie założeniem zasadzone zostały winnice uniwersyteckie, leżące 
w centrach lub bliskich okolicach miast: wyżej wspomniana inicjatywa z Londynu, 
podkrakowska winnica Garlicki Lamus lub też winnica zasadzona w centrum greckich 
Salonik, będąca inicjatywą Uniwersytetu Arystotelesa. W działalność winnicy zaan-
gażowani są również mieszkańcy Salonik, co sprzyja budowaniu lokalnej wspólnoty, 
a  sprzedaż miejskiego wina wspiera, podobnie jak w  przypadku Clos Montmartre, 
cele charytatywne. 

Winnice i winiarnie miejskie nie są wyłącznie niewielką niszą, ale rozwijają się pręż-
nie, zwłaszcza w krajach Nowego Świata, przyczyniając się do promowania i rozwoju 
winiarstwa niskointerwencyjnego – naturalnego i ekologicznego. Australijska winiar-
nia Noisy Ritual z Melbourn (29.05.2017: https://noisyritual.com.au/) pracuje zgodnie 
z formułą: „kup najlepsze owoce i stwórz wino przy możliwie najniższym możliwym 
poziomie ingerencji”, jednocześnie cale przedsięwzięcie celowane jest w stworzenie 
i umocnienie społeczności oraz rozrywkę, gdyż w winiarni regularnie organizowane 
są rozmaite imprezy. Z  kolei projekt ogrodu botanicznego z  Adelaidy ma na celu 
ukazanie szerszej publiczności tradycyjnego procesu uprawy winorośli i powstawania 
wina, produkowanego wyłącznie z  owoców, które wyhodowano w  ogrodzie (https://
wineaustralia.com.au/discover-experience). Nowy Jork, może poszczycić się wieloma 
winnicami i  winiarniami miejskimi. Tam też powstała pierwsza winnica na dachu 
Brooklyn Navys Yard: Rooftop Reds (15.06.2107: http://www.rooftopreds.com/), która 
liczy sobie niemal 1400 m2, a w jej powstanie poza podmiotami komercyjnymi zaan-
gażowany był Uniwersytet Cornell. Poza aspektami edukacyjnymi i  komercyjnymi, 
w miejscu tym poprzez imprezy, degustacje i szkolenia kształtowana jest kultura wina, 
a  dzięki udostępnianiu również dla innych przedsięwzięć lokalnych (np. kursy jogi) 
budowane jest poczucie wspólnotowości i kapitał społeczny. Podobne funkcje spełnia 
wspomniana już Forty Hall – winnica miejska w Londynie, również zakładana z pomocą 
miejscowego uniwersytetu Capel Manor College, nastawiona na produkcję ekologiczną 
i biodynamiczną, w której praca opiera się na wysiłku wolontariuszy, a produkowane 
wina to przede wszystkim angielska specjalność, czyli wina musujące (15.05.2017: 
http://thetaste.ie/wp/vines-and-the-city-urban-vineyards-are-a-growing-trend/).

Przed okresem prohibicji winiarnie na obrzeżach dużych miast USA były widokiem 
codziennym, ze względu na zapotrzebowanie zgłaszane przez miejskich konsumen-
tów. Współczesne winiarstwo miejskie różni się jednak od ówczesnej, konwencjonal-
nej produkcji. Popyt na wino miejskie płynie przede wszystkim ze strony tzw. poko-
lenia Millenialsów, bardziej otwartych na alternatywne rozwiązania, kontestujących 
produkt masowy oferowany przez wielki biznes. Koncepcja miejskiego winiarstwa, 
jak wskazuje przykład USA, jest ściśle związana z celami ideowymi, będąc w dużym 
stopniu zjawiskiem o charakterze kulturowym. Jak pisze Baiochhi (2011), winiarstwo 
miejskie przyjmuje trzy podstawowe modele: komercyjny, DIY (do ityourself – zrób 
to sam), gdzie zainteresowani klienci robią swoje własne wino pod kontrolą winiarza 
i formuła mieszana, w ramach której często pojawiają się również dodatkowe funkcje 
biznesowe – winebar’y, przestrzenie event’owe i rozmaite formy rozrywki i eduka-
cji. Funkcje realizowane przez współczesne miejskie winiarstwo zaprezentowano 
w tabeli 2.
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O ile funkcje: kulturowa, edukacyjna, krajobrazowa i społecznościowa są bezpo-
średnio dostrzegalne w  omówionych powyżej przypadkach, o  tyle w  większości 
przypadków funkcja ekonomiczna wydaje się mniej jednoznaczna, a wręcz rozumieć 
można ją w  kontekście przejawu zmian w  podejściu do gospodarowania. Miejskie 
winnice i  winiarnie prezentują podejście, w  którym prymat efektywności gospo-
darczej zepchnięty zostaje z  reguły na dalszy plan, na pierwszy zaś wysuwają się 
jakość produktu, zaniechanie praktyk właściwych dla produkcji masowej oraz nacisk 
na wymiar międzyludzki, poprzez co działalność miejskich winiarzy wpisuje się 
w zasady rozwoju zrównoważonego. Winiarstwo miejskie (oraz ogólnie rzecz biorąc 
sektor wina) nie ulega również powszechnej tendencji oligopolizacji. Procesy oligo-
polizacji są obecne i  silne na rynku wina, gdzie wielonarodowe przedsięwzięcia 
biznesowe odbierają lokalny charakter winu, tworząc produkty i marki globalne oraz 
w kontekście dystrybucji do sektora detalicznego, gdzie supermarkety, będące oligo-
polistami odgrywają niezwykle istotną rolę w sprzedaży wina. Widoczne jest to głów-
nie w krajach o niskiej własnej produkcji wina, i tak w Wielkiej Brytanii około 50%, 
a w Holandii aż 62% wina sprzedawane jest poprzez sieć supermarketów. Oligopol jest 
też istotny w krajach Ameryki Północnej, gdzie gastronomia w dużym stopniu opiera 
się na restauracjach sieciowych, które narzucają konkurencję oligopolistyczną. Siła 
dystrybutorów zmusza producentów wina do adaptacji określonego modelu produk-
cji, profilu produktu i cen (Stringer i Le Heron, 2008), co jest zgubne dla rozumie-
nia wina, jako ekspresji pewnego terroir, warunków pogodowych danego rocznika, 
umiejętności i osobistego stylu winiarza. Winiarstwo miejskie kultywuje natomiast 
właśnie takie rozumienie produktu, stawiając na indywidualizm i oryginalny, niepo-
wtarzalny produkt, a  nisza konsumentów poszukujących takiego produktu rośnie, 
czego dowodzi wzrost popytu i produkcji win naturalnych w kontekście konwencjo-
nalnych (Pink, 2015) oraz rozwój rynku rzemieślniczych produktów żywnościowych, 
których wytworzenie wymaga czasu i dbałości (Hartman, 2015). Co równie istotne, 
niewielkie miejskie przedsięwzięcia, których celem jest wino tworzone w naturalny, 
niskointerwencyjny sposób, gdzie już w  winnicy ogranicza się stosowanie sztucz-
nych nawozów i  środków ochrony roślin, jednocześnie w produkcję zaangażowana 
jest lokalna społeczność, doskonale wpisują się w  model silnie zrównoważonego 
rozwoju. 

Komercyjny potencjał winiarstwa miejskiego

Biorąc pod uwagę wielość funkcji oraz dynamikę aktualnego trendu, można ocze-
kiwać, że winiarstwo i winogrodnictwo miejskie będą się rozwijać. Poza bezpośred-
nimi omówionymi już funkcjami społecznymi i gospodarczymi, miejskie winiarstwo 
generuje również potencjał powiązań pomiędzy turystyką, kulturą, historią i stylem 
życia. Turystyka winiarska wpisuje się w  szersze pojęcia, jakimi są turystyka kuli-
narna, kulturowa, czy też ekoturystyka (o ile wino jest produktem ekologicznym), 
tworząc znaczący potencjał komercyjny dla miast winiarskich. W  2016 r. podczas 
otwarcia pierwszej globalnej konferencji na temat turystyki winiarskiej (1 Global 
Conference on Wine Tourism), sekretarz generalny UNWTO (Międzynarodowa 
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Organizacja Turystyczna) stwierdził, że „turystyka winiarska jest ściśle związana 
z  tożsamością miejsca – celu podróży i  zawiera w  sobie kulturowe, gospodarcze 
i  historyczne wartości. Co więcej, stanowi wiodący czynnik w  strategii dywersyfi-
kacji, pomaga wzbogacić ofertę turystyczną poszczególnych destynacji i  przyciąga 
zróżnicowaną publiczność” (18.08.2017: http://www.financialsamachar.com/wine-
-tourism-a-growing-tourism-segment/). Ta wzbogacona oferta przekłada się z kolei 
na monetyzację usług z zakresu turystyki winiarskiej. Przychody z turystyki winiar-
skiej w  samych Włoszech wynoszą około 2,5 mld euro (16.08.2017: https://www.
italylogue.com/italian-news/wine-tourism-in-italy-growing-in-popularity.html), 
w  Hiszpanii w  2015 r. było to 49  mln euro, a  wielkość świadczy o 15,2% wzroście 
przychodów z  turystyki winiarskiej (16.08.2017: http://www.tourism-review.com/
wine-tourism-in-spain-steadily-growing-news5000), w  USA w  2013 r. było to zaś 
aż 20 miliardów dolarów (Mintel Group Ltd., 2017, s. 22). W raporcie Mintel Group 
Ltd. na temat turystyki winiarskiej szacuje się, że w USA w 2014 r. aż 15 milionów 
amerykańskich enoturystów korzystało z usługi turystyki winiarskiej. W Argentynie 
było ich około 1,5 miliona, w Hiszpanii 2,1 miliona, we Włoszech 4–6 milionów, zaś 
w  Niemczech i  Nowej Zelandii około 1 miliona. Jest to jednak zaledwie 7 krajów, 
a przytaczane dane nie są pełne (Mintel Group Ltd., 2017). 

Wino i  winiarstwo stanowią również element turystyki kulinarnej, która uzna-
wana jest za jedno z siedmiu zjawisk, stanowiących siłę napędową dla branży tury-
stycznej w 2017 r. (24.08.2017: https://www.trekksoft.com/en/blog/7-travel-trends-
for-2017-that-will-drive-the-global-tourism-industry). Mimo że świat szybko się 
otwiera, ludzie poszukują doświadczeń bazujących na lokalnej tożsamości i kultu-
rze (UNWTO, 2012 (1), 28.08.2017: http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/docpdf/
amreports4-foodtourism.pdf, s. 10), a branża gastronomiczno-kulinarna, podobnie 
jak winiarska, stała się strategicznym elementem definiowania marki i  wizerunku 
turystycznych destynacji (UNWTO, 2012 (1)). Z  badań przeprowadzonych przez 
Quan i Wang (2004), wynika, że już na początku tego wieku, przeciętny turysta wyda-
wał na produkty żywnościowe 33% swojego budżetu, a  według raportu Światowej 
Organizacji Turystycznej, doświadczenia gastronomiczne w  opinii 88,2% respon-
dentów stanowią strategiczny element definiowania marki i  wizerunku destynacji 
turystycznej (UNWTO, 2012 (2), 12.04.2017: http://www2.unwto.org/en 2/12/2013). 
Oznacza to, że turystyka kulinarna stanowi realnie i potencjalnie istotne źródło przy-
chodów, co zapewne nie zmieni się w najbliższych latach. Ten typ turystyki rozwija 
się dzięki obecnym trendom w  konsumpcji: konsumenci wydają więcej pieniędzy 
na zakup produktów i usług, które zaspokajają ich aspiracje, niż na te, które speł-
niają funkcje; zmiany demograficzne związane ze starzejącym się społeczeństwem 
i zmianą stylu życia tworzą nowe rynki dla sektora żywności. Odrzucenie macdonal-
dyzacji w konsumpcji, niechęć do masowych, nieciekawych produktów i pojawienie 
się przeciwnego trendu, związanego z poszukiwaniem indywidualizmu i lokalności 
w żywności; rozwój segmentu multikulturowych konsumentów i wreszcie moda na 
jedzenie i  alkohol, która weszła do popkultury, wspierana obecnością w  mediach 
kucharzy-celebrytów, wydawnictwami, programami i  dedykowanymi kanałami 
telewizyjnymi oraz produkcjami filmowymi i  literaturą (Barcelona Field Studies 
Centre (2012), 28.08.2017: http://geographyfieldwork.com/FoodTourism.htm). Wobec 
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powyższego, potencjał miejskiego winiarstwa może być uznany za istotną wartość 
dodaną w kontekście turystycznej mapy świata. 

Wnioski

Winnice i winiarstwo miejskie nie mają z pewnością znaczenia strategicznego z punktu 
widzenia gospodarki żywnościowej, spełniają jednak szereg funkcji o  charakterze 
społeczno-kulturowym. Działalność winiarska w mieście tworzy specyficzny krajobraz 
kulturowy, który w regionach winiarskich związany jest z wizerunkiem i tożsamością 
miejsca. W  regionach, w  których winiarstwo dopiero się rozwija przyczynia się do 
ewolucji istniejącego krajobrazu, tworząc przy tym unikatową estetykę miejsca. W obu 
przypadkach miejskie winnice i  winiarnie przyczyniają się do kształtowania marki 
miejsca. Wino tworzy platformę rozwoju kapitału społecznego, gdyż jak wskazuje 
praktyka, często tego typu działalność w mieście wiąże się z kontekstami współpracy 
społecznej, angażowania rozmaitych odmiennych grup społecznych, działalności 
charytatywnej oraz edukacyjnej. Przyczynia się również do rozwoju gospodarczego 
zarówno w sposób bezpośredni, jak w przypadku winnic wiedeńskich, jak i pośredni, 
będąc częścią produktu turystycznego, jakim są miasta i  regiony specjalizujące się 
w produkcji lokalnych produktów żywnościowych. Wreszcie miejskie winiarstwo jest 
swoistym przykładem przemiany w  rozumieniu celów gospodarowania wyłącznie 
w  kontekście zysku i  przyczynia się do upowszechniania modelu uwzględniającego 
również aspekty społeczne i środowiskowe.
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Dochody gospodarstw rolnych – porównanie wyników badań

Farms income – comparison of research results

Marian Podstawka, Piotr Gołasa
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Nauk Ekonomicznych

Streszczenie. Celem artykułu jest zaprezentowanie zestawienia wyników badań własnych 
przeprowadzonych wśród rolników z regionu Mazowsze i Podlasie dotyczących sytuacji 
ekonomicznej tych gospodarstw i  porównanie ich z  wynikami uzyskanymi w  systemie 
Farm Accountancy Data Network (FADN). Badania zostały przeprowadzone w  2014 r. 
w 571 gospodarstwach rolnych. Ich wyniki pokazują, że mimo iż w niektórych aspektach 
obie grupy różnią się od siebie, to poszczególne wielkości ekonomiczne (np. produkcji 
w  przeliczeniu na 1 ha powierzchni) są zbliżone. Czynnikiem decydującym o  poziomie 
dochodowości gospodarstw rolnych są płatności operacyjne (związane z powierzchnią). 
Odpowiadają one za 43% dochodu w badanych gospodarstwach „szkoleniowych” i za 66% 
w FADN, natomiast obliczony w ramach badań dochód rolniczy na 1 ha powierzchni go-
spodarstwa zbliżony jest do wartość podawanej przez GUS.

Słowa kluczowe: FADN • dochody rolnicze • Mazowsze i Podlasie

Abstract. The aim of this paper is to present a comparison of the results of own research 
conducted among farmers in Mazovia and Podlasie region with results obtained in Farm 
Accountancy Data Network (FADN). The research was conducted in 2014, in 571 farms. 
Their results show that although in some respects the two groups are different, most of 
the economic data (for example production per hectare) is similar. Operating payments 
(related to surface area) are the decisive factor for the level of profitability of agricultural 
holdings. They account for 43% of the income on “training” farms 66% in FADN, while 
the farm income per hectare calculated on the farm is approximate to the value reported 
by GUS.

Keywords: FADN • farmsincome • Mazowsze i Podlasie
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Wstęp

Jednym z podstawowych zagadnień polityki agrarnej na poziomie zarówno państwa, 
jak i  Unii Europejskiej (UE) jako całości, jest zapewnienie odpowiedniego poziomu 
dochodów rolniczych. Wraz z  tą kwestią wiążą się pokrewne zagadnienia, dotyczące 
poziomu i sposobu wsparcia tych dochodów z  jednej strony i sposobu i poziomu ich 
opodatkowania z drugiej strony. Aby móc podejmować jakiekolwiek decyzje w tej mate-
rii, niezbędne jest posiadanie pewnych, wiarygodnych informacji dotyczących poziomu 
dochodów rolniczych, ich struktury oraz czynników wpływających na ich powstawanie. 
Z  tego względu, mimo iż metody obliczania dochodu rolniczego odgrywały istotną 
rolę w ekonomice rolnictwa, budziły one również szereg wątpliwości. Zagadnienie to 
jest obecnie niezwykle ważne, było również istotne w  gospodarce centralnie plano-
wanej. Wielu ekonomistów rolnictwa (Adamowski, 1981, Manteuffel, 1984, Ziętara, 
1984) akcentowało znaczenie tych wyliczeń, podkreślając, na jakie trudności można 
się natknąć przy ich sporządzaniu. Zanim Polska weszła do UE w krajowych badaniach 
dominowała „tradycyjna” metoda wyliczania dochodu rolniczego. Równolegle (od 
1984  r. aż do chwili obecnej) na podstawie danych statystyki masowej GUS wylicza 
i publikuje corocznie wysokości dochodu osiąganego z pracy w indywidualnych gospo-
darstwach rolnych, z 1 ha przeliczeniowego1. W 2014 r. wynosił on 2506 zł. Ponieważ 
wartość ta wykorzystywana jest w wielu sytuacjach administracyjnych (np. przy przy-
znawaniu pomocy społecznej), a wyniki nieadekwatne w odniesieniu do wielu gospo-
darstw, to wyliczany przez GUS dochód budzi duże wątpliwości. 

Na szczeblu UE w  1965 r., w  celu gromadzenia informacji dotyczących sytuacji 
ekonomicznej gospodarstw rolnych, powstał FADN (Farm Accoutancy Data Network) – 
System Zbierania i Wykorzystywania Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych. 
Dane w tym systemie pozyskiwane są w całej UE według zasady dobrowolności. Rolnik 
nie ma obowiązku przystąpienia do tego systemu. Pozyskane dane mają charakter 
poufny, nie mogą być udostępniane organom administracyjnym czy podatkowym 
(w Polsce nie można publikować informacji dla grup poniżej 15 podmiotów). W FADN 
gromadzone są dane dotyczące zarówno kwestii fizycznych, tzn. wielkości gospo-
darstwa, struktury obszarowej zużycia środków do produkcji (w  sztukach, kilogra-
mach, hektarach), jak i aspektów ekonomicznych (wielkości wyrażone w jednostkach 
pieniężnych). Pozyskane dane wykorzystywane są do planowania działań w  ramach 
Wspólnej Polityki Rolnej na gruncie całej UE, jak również wewnątrz krajów członkow-
skich. W związku z powyższym sposób obliczania w tym systemie dochodów rolniczych 
ma niezwykle duże znaczenie. Wśród ekonomistów, decydentów i rolników pojawiają 
się jednak liczne zarzuty co do rzetelności oraz prawdziwości dostarczanych danych. 
Jednym z głównych podnoszonych problemów jest objęcie przez system FADN jedynie 
największych gospodarstw. Zgodnie z  przyjętą metodologią w  polu jego obserwacji 
znajduje się w Polsce jedynie 700 tys. gospodarstw o największej wielkości ekonomicz-
nej. Przedstawiony w  wynikach tych badań obraz polskiego rolnictwa jest optymi-
styczny, pokazujący stały wzrost dochodów (Zawalińska, Majewski, Wąs). 

1 Art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 oraz 
z 2014 r. poz. 40).
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Celem artykułu jest zatem zaprezentowanie porównania wyników badań własnych 
przeprowadzonych wśród rolników z  regionu Mazowsze i  Podlasie dotyczących 
sytuacji ekonomicznej tych gospodarstw z  wynikami uzyskanymi w  systemie Farm 
Accountancy Data Network (FADN).

Materiały i metodyka badań

W opracowaniu wykorzystano dwa zestawy danych. Pierwszy z nich pochodził z badań 
indywidualnych gospodarstw rolnych prowadzonych przez Instytut Ekonomiki 
Rolnictwa i  Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy w  ramach 
systemu FADN w 2014 r. prowadzonych w  regionie Mazowsze i  Podlasie. W  skład 
tego makroregionu wchodzą województwa: łódzkie, mazowieckie, podlaskie i lubel-
skie. Liczba gospodarstw w próbie wynosiła 4498. W polu obserwacji FADN znajdują 
się gospodarstwa towarowe w  liczbie 332541. Minimalna wielkość ekonomiczna, 
po przekroczeniu której włącza się gospodarstwo rolne do pola obserwacji FADN, 
ustalana jest od 2010 r. obrachunkowego na podstawie analizy sum Standardowej 
Produkcji (SO)2 według danych GUS, w poszczególnych klasach wielkości ekonomicz-
nej. W praktyce prowadzony jest rachunek polegający na obliczeniu skumulowanej 
sumy SO z poszczególnych klas, zaczynając od największej, aż do osiągnięcia około 
90% SO z populacji generalnej. Dolna granica przedziału, w którym to nastąpi, jest 
minimalnym progiem wielkości ekonomicznej. W  rezultacie dla każdego państwa 
granica ta w  zależności od struktury agrarnej prezentuje się inny sposób (FADN, 
2016). Pojawia się tu pewien problem związany z porównywalnością danych FADN 
dla całej UE. Dla przykładu w Polsce próg ten jest określony na poziomie 4 tys. euro, 
a w takich krajach, jak Niemcy, Belgia, Wielka Brytania jest to 25 tys. euro (Czyżewski 
i Kryszak, 2015).

Drugi zestaw danych pochodził z badań własnych przeprowadzonych wśród rolni-
ków województw mazowieckiego lubelskiego, podlaskiego i  łódzkiego. Zostały one 
wykonane w trakcie realizacji szkoleń dla rolników dotyczących prowadzenia rachun-
kowości rolniczej w  gospodarstwie (nazywane w  dalszej części opracowania „szko-
leniowymi”). W odróżnieniu od systemu FADN nie zastosowano tu progu wielkości 
ekonomicznej przy doborze gospodarstw do badań. Pozwoliło to uwzględnić w wyni-
kach również gospodarstwa słabsze ekonomicznie. Natomiast sposób obliczania 
poszczególnych wielkości ekonomicznych, charakteryzujących gospodarstwo został 
przyjęty według metodologii FADN i zaprezentowany na rycinie 1.

Badaniem objęto 571 gospodarstw rolnych o łącznej powierzchni 12774 ha. 

2 Standardowa produkcja będąca podstawą klasyfikacji do poszczególnych typów gospodarstw 
oznacza średnią wartość produkcji z danej działalności, uzyskanej z 1 ha powierzchni lub od 
jednego zwierzęcia w ciągu jednego roku. Wartość ta jest wyliczana dla poszczególnych regio-
nów FADN, w Polsce występuje ich cztery: Pomorze i Mazury, Wielkopolska i Śląsk, Mazowsze 
i Podlasie, Małopolska i Pogórze. W celu wyeliminowania wahań wartości produkcji (np. ze 
względu na zmiany koniunkturalne czy spowodowane klęskami żywiołowymi) do wyliczeń 
używana jest średnia z 5 lat.
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Ryc. 1. Schemat obliczania dochodu rolniczego
Fig. 1. Scheme for the calculation of farmincome

Źródło: Opracowanie własne na podstawie FADN, Wynik standardowe
Source: Author’s work based on FADN, Standard Results
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Wyniki badań

Powierzchnię gospodarstw rolnych badanych w  ramach FADN i  „szkoleniowych” 
zaprezentowano w tabeli 1. 

Tabela 1. Powierzchnia gospodarstw FADN w regionie Mazowsze i Podlasie i „szkolenio-
wych” (w ha)

Table 1. Area of FADN and “training” farms in Mazovia and Podlasie region (ha)

  Szkoleniowe / Training FADN / FADN

Powierzchnia gospodarstwa / Total area 25 17,09

Użytki rolne / Agriculture area 22,1 15,6

Nieużytki / Wastelands 1,69 0,27

Lasy / Forests 2,54 1,22

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań oraz Wyników Standardo-
wych 2014 uzyskanych przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN, Region 
FADN 795 Mazowsze i Podlasie, Część I. Wyniki Standardowe

Source: Author’s work based on own research and 2011 Standards Results of Polish FADN agricul-
tural holdings, Region FADN 795 Mazovia and Podlasie, Part I. Standard results

Średnia powierzchnia gospodarstw FADN jest niemal o 1/3 mniejsza niż w przy-
padku gospodarstw „szkoleniowych”. Praktycznie ta sama różnica (29%) występuje 
przy porównaniu powierzchni użytków rolnych. Dane te będą rzutować na dalsze 
wyniki badań, w związku z powyższym, aby zapewnić możliwość porównania wyników, 
poszczególne kategorie zostały przeliczone na 1 ha powierzchni gospodarstwa.

Tabela 2. Wartość produkcji w  gospodarstwach FADN w  regionie Mazowsze i  Podlasie 
i „szkoleniowych” (w zł)

Table 2. Output in FADN and “training” farms in Mazovia and Podlasie region (PLN)

Produkcja / Output Szkoleniowe / Training FADN / FADN

Ogółem / Total output 187 622,20 127 295,00

Produkcja na 1 ha / Total output per 1 ha 7 504,89 7 448,51

Zwierzęca / Total livestock products 97 598,91 56 067

Roślinna / Total crop production 86 263,40 43 961

Pozostała / Other output 3 580,51 993

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań oraz Wyników Standardo-
wych 2014 uzyskanych przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN, Region 
FADN 795 Mazowsze i Podlasie, Część I. Wyniki Standardowe

Source: Author’s work based on own research and 2011 Standards Results of Polish FADN agricul-
tural holdings, Region FADN 795 Mazovia and Podlasie, Part I. Standard results
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W tabeli 2 porównano wartość produkcji osiąganej przez gospodarstwa. Dla gospo-
darstw FADN ogólna produkcja w 2014 r. wyniosła 127295 zł i była o 32% niższa niż 
w gospodarstwach „szkoleniowych”.

Zupełnie inaczej prezentuje się ta wartość po przeliczeniu na 1 ha powierzchni 
gospodarstwa. W  tym porównaniu wartości produkcji ogółem są niemal identyczne 
i wynoszą 7500 zł/ha. W gospodarstwach „szkoleniowych” wprowadzono podział na 
produkcję roślinną, zwierzęcą i pozostałą. W 2014 r. wiodącą rolę odgrywała produkcja 
zwierzęca, z wartością produkcji 97 598 zł. 

W kolejnym etapie badań porównano poszczególne kategorie kosztów ponoszo-
nych w gospodarstwie (tab. 3).

Tabela 3. Koszty ponoszone w  gospodarstwach FADN w  regionie Mazowsze i  Podlasie 
i „szkoleniowych”(w zł)

Table 3. Costs in FADN and “training” farms in Mazovia and Podlasie region (PLN)

Koszty / Costs Szkoleniowe
Training

FADN
FADN

Koszty ogółem / Total costs 153 190,61 89 907,00
Koszty ogółem na 1 ha / Total costs per 1 ha 6 127,62 5 260,80
Zużycie pośrednie / Total farming overheads 102 800,00 66 565,00
Zużycie pośrednie na 1 ha / Total farming overheads per 1 ha 4 112,00 3 894,97
Koszty bezpośrednie / Total specific costs 89 162,30 47 106,00
Koszty bezpośrednie na 1 ha / Total specific costs per 1 ha 3 566,49 2 756,35
Koszty ogólnogospodarcze / Total intermediate consumption 12 816,41 19 459,00

Koszty ogólnogospodarcze na 1 ha / Total intermediate 
consumption per 1 ha 512,66 1 138,62

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań oraz Wyników Standardo-
wych 2014 uzyskanych przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN, Region 
FADN 795 Mazowsze i Podlasie, Część I. Wyniki Standardowe

Source: Author’s work based on own research and 2011 Standards Results of Polish FADN agricul-
tural holdings, Region FADN 795 Mazovia and Podlasie, Part I. Standard results

W przeliczeniu na 1 ha powierzchni gospodarstwa wartość ponoszonych kosztów 
ogółem była na zbliżonym poziomie, z wyższymi o 15% w gospodarstwach „szkole-
niowych”. Zadecydowały o tym wysokie koszty bezpośrednie, świadczące o większej 
intensywności produkcji w tych gospodarstwach. Gospodarstwa FADN charakteryzo-
wały się natomiast stosunkowo wysokim poziomem kosztów niezwiązanych bezpo-
średnio z  produkcją: utrzymanie maszyn i  budynków, samochodów, energia, usługi 
typu księgowość i doradztwo. 

Zagadnieniem budzącym natomiast duże kontrowersje jest kwestia amortyzacji. 
Chodzi tu o dwie kwestie: sposób obliczania i optymalnej wartości majątku trwałego. 
W systemie FADN amortyzacja dokonywana jest dla środków trwałych według wartości 
odtworzeniowej. Dotyczy ona plantacji wieloletnich, budynków i wyposażenia trwa-
łego, urządzeń melioracyjnych, maszyn i narzędzi. Nie oblicza się amortyzacji w przy-
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padku ziemi, lasów, kwot i limitów produkcyjnych oraz aktywów obrotowych. Podobnie 
policzono amortyzację dla gospodarstw szkoleniowych. 

Tabela 4. Wartość amortyzacji w gospodarstwach FADN w regionie Mazowsze i Podlasie 
i „szkoleniowych”(w zł)

Table 4. Depreciation in FADN and “training” farms in Mazovia and Podlasie region (PLN)

Wyszczególnienie / Specification Szkoleniowe / Training FADN / FADN

Amortyzacja / Depreciation 45 278,77 17 858,00

Amortyzacja na 1 ha / Depreciation per 1 ha 1 811,15 1 044,94

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań oraz Wyników Standardo-
wych 2014 uzyskanych przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN, Region 
FADN 795 Mazowsze i Podlasie, Część I. Wyniki Standardowe

Source: Author’s work based on own research and 2011 Standards Results of Polish FADN agricul-
tural holdings, Region FADN 795 Mazovia and Podlasie, Part I. Standard results

Poziom kosztów amortyzacji jest zdecydowanie (ponad 2,5 razy) wyższy w gospo-
darstwach „szkoleniowych” niż FADN. Również w  przeliczeniu na 1 ha powierzchni 
gospodarstwa widać znaczącą różnicę. Wydaje się, że jest to spowodowane mocniej-
szym wyposażeniem szkoleniowych gospodarstw w  środki trwałe, w  szczególności 
maszyny i  ciągniki (ich amortyzacja stanowiła 75% kosztów amortyzacji ogółem). 
Problem został dostrzeżony przez ekonomistów rolnictwa (Runowski, 2016) i potwier-
dzony w trakcie przeprowadzanych szkoleń. Rolnicy korzystają z możliwości inwesto-
wania przy wsparciu programów unijnych (Inwestycje w  Gospodarstwach Rolnych, 
Młody Rolnik) w  sposób nie zawsze racjonalny z  ekonomicznego punktu widzenia. 
Stąd pojawia się nadmiar inwestycji w nowe ciągniki i maszyny, co pociąga za sobą 
zwiększenie kosztów amortyzacji ponad optymalny poziom. 

W tabeli 5 przedstawiono poziom kosztów czynników zewnętrznych: czynszów 
dzierżawnych, odsetek od pożyczek, kredytów. 

Tabela 5. Koszty czynników zewnętrznych w gospodarstwach FADN w regionie Mazowsze 
i Podlasie i „szkoleniowych” (w zł)

Table 5. Total external factors in FADN and “training” farms in Mazovia and Podlasie 
region (PLN)

Wyszczególnienie / Specification Szkoleniowe / Training FADN / FADN

Koszty czynników zewnętrznych / Total 
external factors 5 111,84 5 484,00

Koszty czynników zewnętrznych na 1 ha / Total 
external factors per 1 ha 204,47 320,89

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań oraz Wyników Standardo-
wych 2014 uzyskanych przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN, Region 
FADN 795 Mazowsze i Podlasie, Część I. Wyniki Standardowe

Source: Author’s work based on own research and 2011 Standards Results of Polish FADN agricul-
tural holdings, Region FADN 795 Mazovia and Podlasie, Part I. Standard results
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W przypadku tej pozycji kosztów (niestanowiącej znaczącej pozycji) gospodarstwa 
FADN mają niewielką przewagę, ponosząc niższe koszty.

Po wejściu Polski do UE na sytuację dochodową gospodarstw rolnych coraz więk-
szy wpływ ma kształt WPR oraz realizowane w ramach niej wsparcie dla gospodarstw. 
Wielkość dopłat przedstawiono w tabeli 6. 

Tabela 6. Wartość obciążeń podatkowych i dopłat w gospodarstwach FADN w regionie Ma-
zowsze i Podlasie i „szkoleniowych”(w zł)

Table 6. Taxes and subsidies in FADN and “training” farms in Mazovia and Podlasie re-
gion (PLN)

Wyszczególnienie / Specification Szkoleniowe
Training

FADN
FADN

Dopłaty do działalności operacyjnej / Current subsidies 27 298,41 20 205,00

Dopłaty do działalności operacyjnej na 1 ha
Current subsidies per 1 ha 1 091,94 1 182,27

Podatki / Taxes 3 366 994,00

Podatki na 1 ha / Taxes per 1 ha 134,63 58,16

Saldo z działalności operacyjnej
Balance on current subsidies&taxes 23 974,71 19 170,00

Saldo z działalności operacyjnej na 1 ha
Balance on current subsidies&taxes per 1 ha 958,99 1 121,71 

Saldo dopłat i podatków z działalności inwestycyjnej
Balance on subsidies&taxes on investments 4 002,72 370,00

Saldo dopłat, podatków i dopłat
Balance on subsidies&taxes 27 977,43  19 

540,00

Saldo dopłat, podatków i dopłat na 1 ha
Balance on subsidies&taxes per 1 ha 1 119,10 1 143,36 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań oraz Wyników Standardo-
wych 2014 uzyskanych przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN, Region 
FADN 795 Mazowsze i Podlasie, Część I. Wyniki Standardowe

Source: Author’s work based on own research and 2011 Standards Results of Polish FADN agricul-
tural holdings, Region FADN 795 Mazovia and Podlasie, Part I. Standard results

Obecna konstrukcja wsparcia gospodarstw ściśle uzależniona jest od ich powierzchni. 
Powoduję to, że w gospodarstwach „szkoleniowych” jest ona na wyższym poziomie, ale 
po przeliczeni na 1 ha powierzchni gospodarstwa prezentuje się podobnie. Warto tu 
zwrócić uwagę na saldo dopłat i podatków z działalności inwestycyjnej. Gospodarstwa 
„szkoleniowe” utrzymują niezwykle dużą aktywność inwestycyjną wspieraną środkami 
UE (4002 zł na gospodarstwo), co jest wielkością 11-krotnie większą niż dla gospo-
darstw FADN. Z drugiej strony jednak ich obciążenia podatkowe też są na wyższym 
poziomie. Główną rolę wśród nich ogrywa podatek rolny, płacony w wysokości 1913 zł, 
średnio na gospodarstwo. Podsumowując, saldo rozliczeń pomiędzy gospodarstwami 



Dochody gospodarstw rolnych – porównanie wyników badań 87

Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych – Problems of Small Agricultural Holdings • Nr – No. 3 • 2018

zarówno FADN, jak i „szkoleniowymi” a sektorem finansów publicznych jest dodatnie. 
Gospodarstwa więcej otrzymują od państwa niż wpłacają. Przeliczając to saldo na 1 ha 
powierzchni gospodarstwa, uzyskano w  obu grupach gospodarstw wielkości niemal 
identyczne – nieco ponad 1100 zł na 1 ha. Wartości te bezpośrednio przekładają się na 
wyniki ekonomiczne gospodarstw (tab. 7).

Tabela 7. Wartość dodana i dochód w gospodarstwach FADN w regionie Mazowsze i Pod-
lasie i „szkoleniowych” (w zł)

Table 7. FADN and “training” farms in Mazovia and Podlasie region (PLN)

Wartość dodana brutto / Gross Farm Income 108 396,88 53 627,00

Na 1 ha / per 1 ha 4 335,88 3 137,92

Wartość dodana netto / Farm Net Value Added 63 876,74 35 768,00

Na 1 ha / per 1 ha 2 555,07 2 092,92

Dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego
Family Farm Income 63 599,18 30 654,00

Dochód na 1 ha / Family Farm Income per 1 ha 2 543,97 1 793,68

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań oraz Wyników Standardo-
wych 2014 uzyskanych przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN, Region 
FADN 795 Mazowsze i Podlasie, Część I. Wyniki Standardowe

Source: Author’s work based on own research and 2011 Standards Results of Polish FADN agricul-
tural holdings, Region FADN 795 Mazovia and Podlasie, Part I. Standard results

W gospodarstwach „szkoleniowych” wartość dodana brutto jest dwukrotnie wyższa 
niż w  gospodarstwach FADN, o  czym decyduje wyższa wartość produkcji (również 
w przeliczeniu na 1 ha powierzchni gospodarstwa). Podobna różnica ma miejsce dla 
dochodu z  rodzinnego gospodarstwa rolnego, który dla gospodarstw szkoleniowych 
wyniósł ponad 63 500 zł, a dla FADN 30 654 zł. Na 1 ha powierzchni gospodarstwa 
dochód ten był o 30% niższy. Warto tu zauważyć, że wielkość 2543 zł zbliżona jest do 
wysokości dochodu podawanego przez GUS – 2506 zł. Należy jednak zastrzec, że GUS 
podaje te wartości dla 1 ha przeliczeniowego, a nie fizycznego. 

Podsumowanie i wnioski

Przedstawione wyniki badań prowadzą do następujących wniosków:
1. Otrzymane w  ramach badań własnych wyniki, mimo że w  niektórych aspektach 

różnią się od danych FADN, pokazują te same tendencje w sytuacji ekonomicznej 
gospodarstw rolnych. W obu grupach wartość produkcji w przeliczeniu na 1 ha po-
wierzchni była zbliżona.

2. Pomimo uwzględnienia w badaniach gospodarstw o mniejszej sile ekonomicznej 
niż w FADN, to dochód z  rodzinnego gospodarstwa domowego na gospodarstwo 
i na 1 ha użytków jest na wyższym poziomie niż w systemie FADN. 
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3. Wyniki ekonomiczne gospodarstw silnie uzależnione są od ich powierzchni. 
Gospodarstwo „szkoleniowe” charakteryzujące się większa powierzchnią, osiągnę-
ło zatem większy poziom dochodu rolniczego. 

4. Czynnikiem decydującym o poziomie dochodowości gospodarstw rolnych są płat-
ności operacyjne (związane z  powierzchnią). Odpowiadają one za 43% dochodu 
w gospodarstwach „szkoleniowych” i za 66% w FADN.
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