
84 Maria GolinowskaSTOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU
Roczniki Naukowe l  tom  XII  l  zeszyt   2

Maria Golinowska

Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc³awiu

DOP£ATY DO PRODUKCJI EKOLOGICZNEJ W REGIONACH
FUNKCJONALNYCH OBSZARÓW WIEJSKICH DOLNEGO �L¥SKA*

SUBSIDIES TO ECOLOGICAL PRODUCTION IN FUNCTIONAL
REGIONS OF RURAL AREAS IN LOWER SILESIA

S³owa kluczowe: dop³aty bezpo�rednie i do produkcji ekologicznej, gospodarstwa
ekologiczne, przychody
Key words: direct subsidies and subsidies to ecological production, ecological farms, incomes

Synopsis. Na próbie badawczej wynosz¹cej 39 gospodarstw ekologicznych w 2008 r. zbadano kszta³towanie siê
struktury przychodów ze szczególnym uwzglêdnieniem dop³at w gospodarstwach ekologicznych Dolnego �l¹ska.
W strukturze przychodów dop³aty stanowi³y �rednio 25,5% i by³y one zró¿nicowane od 13,4 do 100% przycho-
dów. Wed³ug 66,6% badanych rolników uzyskane dop³aty by³y za niskie.

Wstêp
Dop³aty obszarowe dla rolników s¹ najbardziej powszechn¹ i najdogodniejsz¹ form¹ wsparcia

producentów rolnych Unii Europejskiej. Polski system dop³at ró¿ni³ siê od standardowego syste-
mu obowi¹zuj¹cego w UE i dop³aty by³y stosowane do ró¿nych gatunków ro�lin uprawnych. W
ramach obowi¹zujacego w UE standardowego systemu dop³at bezposrednich stosowane s¹ do-
p³aty do tzw. upraw polowych (zbó¿, roslin oleistych i wysokobia³kowych, lnu, konopii na w³ókno,
roslin straczkowych, ziemniaków skrobiowych), byd³a, owiec, chmielu, tytoniu i suszy paszowych.
Ró¿nice w dop³atach miêdzy ró¿nymi krajami UE s¹ obecnie bardzo du¿e. Najwiêksze dop³aty
otrzymuj¹: Niemcy � 300, Hiszpania, Portugalia i Francja � 250 euro/ha. W Polsce, podobnie jak w
Grecji � �rednio 200 euro/ha (2009 r.).

Polskie rolnictwo ekologiczne by³o i jest wspierane w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2004-2006 przez dzia³anie: �Wspieranie przedsiêwziêæ rolno�rodowiskowych i poprawy dobro-
stanu zwierz¹t� oraz w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013,
realizuj¹c dzia³anie �Program rolno�rodowiskowy�. Dzia³anie to, przewiduje dop³aty do rolnictwa ekolo-
gicznego realizuj¹c pakiet 2: rolnictwo ekologiczne. P³atno�ci za ten pakiet przedstawiono w  tabeli 1.
Wysoko�æ dop³at uzale¿niona jest od wielko�ci powierzchni objêtej wsparciem i ulega zmniejsze-
niu wraz z powierzchni¹ powy¿ej 100 ha i wynosi: 50% stawki podstawowej za powierzchniê od
100,1 do 200,0 ha i 10% stawki podstawowej za powierzchniê powy¿ej 200 ha.

Producent ekologiczny, bez wzglêdu na realizowany wariant, w ramach pakietu rolnictwo ekologiczne
ma obowi¹zek zachowania na terenie gospodarstwa powierzchni trwa³ych u¿ytków zielonych oraz ele-
mentów krajobrazu nieu¿ytkowanych rolniczo. Powinien prowadziæ produkcjê roln¹ zgodnie z najlepsz¹
wiedz¹ i kultur¹ roln¹, przy zachowaniu nale¿ytej dba³o�ci o stan fitosanitarny ro�lin i ochronê gleby.

Celem niniejszego opracowania jest analiza dop³at do produkcji ekologicznej na Dolnym �l¹sku.
Wsparcie finansowe dla rolnictwa ekologicznego, po raz pierwszy w naszym kraju zosta³o urucho-
mione w 1998 r., kiedy to wprowadzono dotacje do kosztów kontroli gospodarstwa (dotacja ta by³a
udzielana jednostkom certyfikuj¹cym). W 1999 r. wprowadzono w Polsce dotacjê do hektara upraw
i otrzymali j¹ producenci rolni prowadz¹cy gospodarstwa ekologiczne lub rolnicy przestawiaj¹ce
siê na ten sposób produkcji. Obecnie, wsparcie finansowe dla rolnictwa ekologicznego w Polsce,
jak i krajach UE pochodzi z dwóch �róde³: bud¿etu krajowego i bud¿etu UE.

* Opracowanie w ramach produktu badawczego finansowanego przez MNiSW pt. �Ocena realizacji celu produk-
cyjno-ekonomicznego rolnictwa Dolnego �l¹ska w warunkach zrównowa¿onego rozwoju�; Nr NN 114207834
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Materia³ i metodyka badañ
Materia³ do badañ zebrano w 2008 r. metod¹ ankietow¹. Kwestionariusz-ankieta zawiera³ 42 pyta-

nia dotycz¹ce: produkcji, struktury organizacji, efektywno�ci, dystrybucji produkcji ekologicznej.
Gospodarstwa wybrano metod¹ celowo-losow¹. Kryterium celu by³o; po³o¿enie gospodarstwa w
regionach funkcjonalnych Dolnego �l¹ska i wielko�æ gospodarstwa. W tabeli 2 przedstawiono po-
wierzchniê gospodarstw przyjêtych do badañ. Wybrane gospodarstwa stanowi³y 4% populacji ogólnej
gospodarstw. Zebrany materia³ badawczy opracowano nastêpuj¹cymi metodami:
� analizy porównawczej,
� analizy syntetycznej Io Kopcia [1983].

3102-7002atalanWORPhcamarwenzcigolokeowtcinloRteikapazæ�onta³P.1alebaT
ytnairaW ejcpohciiyteikaP onloric�onta³pæ�okosyW

]ah/³z[jewoksiwodor�
1.2 )ic�ondogzmetakifytrecz(ezcinlorywarpU 097

2.2 )ainaiwatsezrpeiserkowezcinlorywarpU 048

3.2 )ic�ondogzmetakifytrecz(enoleizikty¿ue³awrT 062

4.2 )ainaiwatsezrpeiserkow(enoleizikty¿ue³awrT 033

5.2 )ic�ondogzmetakifytrecz(ezcinwyzrawywarpU 0031

6.2 )ainaiwatsezrpeiserkow(ezcinwyzrawywarpU 0551

7.2 )ic�ondogzmetakifytrecz(hciksraleiznil�orywarpU 0501

8.2 )ainaiwatsezrpeiserkow(eiksraleizywarpU 0511

9.2 )ic�ondogzmetakifytrecz(ewodogajiezcinwodasywarpU 0451

01.2 )ainaiwatsezrpeiserkow(ewodogajiezcinwodasywarpU 0081

11.2 )ic�ondogzmetakifytrecz(ewodogajiezcinwodasywarpue³atsozoP 056

21.2 )ainaiwatsezrpeiserkow(ewodogajiezcinwodasywarpue³atsozoP 008

.9002aksrahcuK:o³dór�

hcynzcigolokewtsradopsogabzciliainhczreiwoP.2alebaT
noigeR

*ynlanojcknuf
hcynzcigolokewtsradopsogainhczreiwopanzc¹£

]ah[jeworazsboypurggu³dew
ainhczreiwoP

]ah[

99,9od 99,92-00,01 99,94-00,03 05> mezar ainder�
.wop
.psog

RU.wop
]ah[

abzcil RU.wop
]ah[

abzcil RU.wop
]ah[

abzcil RU.wop
]ah[

abzcil RU.wop
]ah[

abzcil

I 2,2 1 � � � � � � 2,2 1 2,2

II 1,6 1 22,86 4 � � 44,05 1 67,421 6 97,02

III 59,61 3 94,36 4 28,651 4 4,774 3 66,417 41 50,15

VI � � � � � � � � � � �

V 54,83 6 9,701 6 77,39 2 22,588 4 43,5211 81 25,36

mezaR 07,36 16,932 95,052 60,3141 69,6691 x

ainder� 97,5 21,71 77,14 36,671 x 34,05

abzciL
wtsradopsog 11 41 6 8 93 x

* ujowzorimaknureikiimalecêisec¹in¿óreiksjeiwyrazsbo�ynlanojcknufnoiger
.ensa³weinawocarpo:o³dór�

Wyniki badañ
W 2008 r. na Dolnym �l¹sku zarejestrowanych by³o 879 gospodarstw ekologicznych, z tego w

regonie I � 11,7%, w II � 12,6%, w III � 46,8%, w IV � 17,6 i w V �11,3%. Dolny �l¹sk zosta³
podzielony na piêæ funkcjonalnych regionów obszarów wiejskich, ró¿ni¹cych siê miêdzy sob¹
kierunkiem rozwoju, zawartych w celach (rys. 1).

W strukturze u¿ytkowania ziemi gospodarstw ekologicznych, u¿ytki zielone w poszczególnych
regionach stanowi³y �rednio od 31 do 68,4% powierzchni gospodarstwa a dla wszystkich bada-
nych gospodarstw wynosi³a od 0 do 100%. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje u¿ytkowanie ziemi:
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udzia³ u¿ytków ekologicznych w grupie gospodarstw do 9,99 ha i w grupie powy¿ej 50 ha stanowi³
2,5% powierzchni ogólnej. �redni wiek w³a�ciciela gospodarstwa wynosi³ 41 lat, a rozpiêto�æ wieku
waha³a siê od 26 do 66 lat. Wykszta³cenie w³a�cicieli mo¿na uznaæ za dobre, gdy¿ 26% populacji
mia³o wykszta³cenie wy¿sze, 43,6% �rednie zawodowe i 2,5% podstawowe. �rednio na 100 ha
u¿ytków rolnych przypada³o 5,3 RP (robotnik pe³nozatrudniony), a zró¿nicowanie w grupach ob-
szarowych wynosi³o od 1,95 do 33,4 RP na 100 ha. Struktura organizacji okre�lona za pomoc¹
syntetycznego wska�nika organizacji, jakim jest system gospodarczy okre�lono w badanych go-
spodarstwach jako ro�linny (R), wielostronny, ekstensywny. W strukturze zasiewów dominuj¹
zbo¿a, a szczególnie orkisz i gryka, uprawy takie, jak: dynia, ogórki, marchew oraz wieloletnie
krzewy owocowe i truskawki, a w produkcji zwierzêcej obsada zwierz¹t wynosi 26,6 SD/100 ha, a
najmniejsz¹, bo zaledwie 0,9 SD/100 ha w grupie > 50 ha. Bez inwentarza ¿ywego by³o 7 gospodarstw,
co stanowi³o 17,9% próby. Dop³aty do produkcji ekologicznej w badanej grupie badawczej gospo-
darstw ekologicznych w strukturze przychodów stanowi³y od 13,4 do 100% (�rednio 25,5%) � rysu-
nek 2. Ocena tej formy wsparcia przez badanych producentów by³a zróznicowana, gdy¿ 35,9% bada-

Rysunek 1. Cele g³ówne i
szczegó³owe rozwoju obsza-
rów wiejskich województwa
dolno�l¹skiego i regionów
funkcjonalnych wed³ug Woje-
wódzkiego programu rozwo-
ju sektora rolno-spo¿ywczego
�ród³o: opracowanie w³asne na pod-
stawie [www.sejmik.dolnyslask.pl].
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nych wskazywa³o, ¿e jest wystarczaj¹ca, a 64,1% uzna³a za zbyt ma³¹, a dop³aty powinny byæ od 40 do
400% wy¿sze. Strukturê dop³at w regionach i grupach obszarowych przedstawiono w tabeli 3. �rednio
w ca³ej populacji 37% dop³at, dop³aty obszarowe i pozosta³e do produkcji ekologicznej stanowi³y 63%.

Efektywno�æ ekonomiczn¹ gospodarstw ekologicznych wyra¿on¹ za pomoc¹ nadwy¿ki bezpo�red-
niej i dochodu rolniczego przedstawiono w tabeli 4. Nadwy¿ka bezpo�rednia na 1 ha wynosi³a �rednio
392 z³. Najwy¿sz¹ warto�æ uzyska³y gospodarstwa ekologiczne w regionie II. Uzyskany dochód rolni-
czy wyniós³ �rednio 32 z³/ha, a uzyskane �rednie warto�ci w regionach by³y zró¿nicowane, ale tylko w
II regionie uzyskano dodatni¹ warto�æ. Dochód rolniczy, jak i nadwy¿kê bezpo�redni¹ obliczono
zgodnie z przyjet¹ i opracowan¹ przez IERiG¯-PIB metodyk¹ liczenia nadwy¿ki bezpo�redniej dla
dzia³alno�ci  rolniczej [Augustyñska-Grzymek i in. 1999].

Podsumowanie i wnioski
Przeprowadzone badania w gospodarstwach ekologicznych pozwoli³y na wyci¹gniêcie nastê-

puj¹cych wniosków:
� powierzchnia gospodarstw ekologicznych w regionach funkcjonalnych obszarów wiejskich

Dolnego �l¹ska by³a zró¿nicowana, a �rednia wielko�æ wynosi³a 50,43 ha i by³a wy¿sza od
�redniej powierzchni gospodarstwa ekologicznego w Polsce,

� najwiêcej gospodarstw ekologicznych, bo a¿ 46,8% znajduje siê w III regionie (przemys³owo-rekre-
acyjno-turystycznym), obejmuj¹cym powiaty: k³odzki, kamiennogórski, jeleniogórski i wa³brzyski,

� w gospodarstwach ekologicznych strukturê organizacji wyra¿on¹ za pomoc¹ systemu gospo-
darczego okre�lono jako produkcjê ro�linn¹ (R), wielostronn¹, ekstensywn¹,

� w strukturze przychodów dop³aty stanowi³y �rednio 25,5% i by³y zró¿nicowane od 13,4 do
100%; prawie 2/3 w³a�cicieli uzna³o dop³aty za niskie,

� nadwy¿ka bezpo�rednia, jak¹ uzyskiwali producenci ekologiczni by³a bardzo zró¿nicowana w
regionach, jak i grupach obszarowych, a dochód rolniczy �rednio dla badanej próby wynosi³
zaledwie 32 z³/ha.

Rysunek 2. Struktura przycho-
dów
�ród³o: opracowanie w³asne.
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Summary
The paper aims to analyze the role of subsides to the organic production in organic farms of Lower Silesia.

There were analyzed 39 farms in the year 2008based on questionnaise method. The EU aid was on average
25.5% in revenue structure and was varied from 13.4 to 100% of revenues. According to 66.6% of the surveyed
farmers received subsides were too low.

Adres do korespondencji:

dr hab. Maria Golinowska, prof. nadzw. UP
Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc³awiu

Instytut Nauk Ekonomicznych i Spo³ecznych
pl. Grunwaldzki 64A

50-363 Wroc³aw
tel. (71) 320 17 81

e-mail: maria.golinowska@up.wroc.pl


