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Abstrakt. Wraz ze zmianą definicji gospodarstwa rolnego wprowadzoną przez GUS w 2010 roku, pojawiły się 
problemy badawcze wynikające ze znacznego zmniejszenia się liczby gospodarstw rolnych, spełniających nową 
definicję. Jednym z nich jest rozważany w artykule wpływ zmniejszenia się liczby gospodarstw na regionalne zróż-
nicowanie wielkości ekonomicznej (WE) indywidualnych gospodarstw rolnych. Charakteryzuje ona potencjalne 
możliwości wytwórcze gospodarstwa i jest narzędziem stosowanym przez FADN – europejski system zbierania 
danych rachunkowych z gospodarstw rolnych. Do analiz wybrano rok 2010, jedyny dla którego dostępne były 
dane o liczbie gospodarstw spełniających zarówno starą, jak i nową definicję. Na podstawie danych GUS, dla obu 
definicji oraz każdego województwa oszacowano wielkość ekonomiczną przeciętnego indywidualnego gospodar-
stwa rolnego. Obliczone wielkości stanowiły podstawę porządkowania oraz grupowania województw. Celem pracy 
było porównanie i analiza otrzymanych wyników. Wykazano, że zmiana definicji istotnie zmieniła zróżnicowanie 
regionalne wielkości ekonomicznej przeciętnych gospodarstw. Choć tylko nieznacznie zaburzyła ranking regionów, 
to zasadniczo wpłynęła na grupowanie, niezależnie od metody.

Wstęp
Od 2010 roku GUS stosuje nową definicję1 gospodarstwa rolnego, zgodnie z którą „gospodar-

stwa rolne nie obejmują posiadaczy użytków rolnych nieprowadzących działalności rolniczej oraz 
posiadaczy do 1 ha użytków rolnych, prowadzących działalność rolniczą o małej skali” [www.stat.
gov.pl]. Z nowej definicji wykluczono więc gospodarstwa nieistotne z punktu widzenia produkcji 
rolnej. Jednak w wyniku tej zmiany znacznie zmniejszyła się liczba indywidualnych gospodarstw 
rolnych notowanych przez GUS (rys. 1). Było to szczególnie widoczne w województwach śląskim, 
podkarpackim oraz małopolskim, w których w 2010 roku liczba gospodarstw indywidualnych 
zmniejszyła się o ok. 50%. Tak znaczna zmiana może mieć wpływ na wszelkie wyniki badań, w 
których istotna jest liczba gospodarstw, m.in. może zmienić ważną w badaniach nad rozwojem rol-
nictwa wielkość ekonomiczną przeciętnego w województwie indywidualnego gospodarstwa rolnego.

Wielkość ekonomiczna (WE) jest miernikiem charakteryzującym jeden z aspektów poziomu rozwo-
ju gospodarstwa rolnego, jego potencjalne możliwości wytwórcze. Określana jest sumą Standardowych 
Produkcji (SO) [Goraj i in. 2012] uzyskanych ze wszystkich działalności rolniczych występujących w 
gospodarstwie rolnym. Na potrzeby FADN próba rolników, w Polsce ok. 12100, dobrowolnie i tajnie 
ocenia wielkość ekonomiczną swoich gospodarstw. W pracy na podstawie danych GUS w podobny 
sposób oszacowano WE przeciętnego w województwie, indywidualnego gospodarstwa rolnego. 

Zmiana definicji gospodarstwa nie ma wpływu na WE rzeczywistych, pojedynczych gospo-
darstw ani na oszacowaną WE całego województwa, obliczoną na podstawie danych dostępnych w 
statystyce publicznej. Ma jednak ona zasadnicze znaczenie przy badaniu przeciętnego w regionie 
(abstrakcyjnego) obiektu.
1 Poprzednią definicję można znaleźć na stronie www.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ-5247.htm, 

dostęp 02.2014.
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Celem badań była analiza wpływu zmiany definicji gospodarstwa rolnego wprowadzonej 
przez GUS w 2010 roku na wyniki porządkowania liniowego oraz grupowania województw ze 
względu na wielkość ekonomiczną przeciętnego gospodarstwa rolnego.

Materiał i metodyka badań
Analizę prowadzono wyłącznie dla roku 2010 roku, ponieważ jest to jedyny rok, dla którego 

dostępne są dane o liczbie gospodarstw rolnych według starej i nowej definicji. W rozważaniach wy-
korzystano miernik skonstruowany na potrzeby wcześniejszych badań [Müller-Frączek, Muszyńska 
2013]. Na podstawie danych GUS, które dotyczyły areału najważniejszych upraw i  pogłowia podsta-
wowych zwierząt oraz z wykorzystaniem  regionalnych współczynników Standardowej Produkcji2, 
wyznaczano dla każdego województwa wielkość agregatową. Określała ona łączną wartość produkcji 
możliwą do uzyskania przez wszystkie w województwie indywidualne gospodarstwa rolne3. Technika 
liczenia była zbliżona do tej, którą stosuje rolnik uczestniczący w FADN, przy obliczaniu WE swojego 
gospodarstwa. Z konieczności pominięto jednak niektóre produkty rolne (np. konopie, grzyby), dla 
których dane empiryczne nie występowały w statystyce publicznej. Uzyskane dla poszczególnych 
regionów wielkości podzielono przez liczbę indywidualnych gospodarstw rolnych według starej i 
nowej definicji. W ten sposób, dla każdego województwa otrzymano przybliżoną WE przeciętnego 
indywidualnego gospodarstwa rolnego. Wielkości te poddano następnie dalszej analizie. Po pierwsze, 
sklasyfikowano przeciętne w województwach gospodarstwa zgodnie z regułami FADN. Po drugie, 
uporządkowano województwa według WE przeciętnego gospodarstwa. Następnie za pomocą trzech 
metod klasyfikacji dokonano podziału województw na 4 grupy. W pierwszej metodzie wykorzystano 
wartość oczekiwaną oraz odchylenie standardowe WE (metoda odchyleń standardowych). W drugiej 
metodzie uporządkowany ciąg województw rozerwano na podciągi w miejscach, w których różnica 
pomiędzy kolejnymi wartościami WE była największa (metoda największego gradientu). W trzeciej 
metodzie minimalizowano sumę średnich odległości w grupach (metoda Spätha-Szczotki) [Grabiński 
i in. 1989, Panek, Zwierzchowski 2013]. Na każdym etapie badań analizowano zmiany, które zaszły 
w klasyfikacji po wprowadzeniu nowej definicji gospodarstwa rolnego.

2 Dokładniej, były to współczynniki SO „2007” zaczerpnięte z Goraja i współautorów [2012].
3 Na tym etapie badań, z powodu braku danych, nie rozróżniano dwóch typów definicji, przyjmując, że w skali całego 

województwa produkcja gospodarstw wykluczonych z nowej definicji jest mało istotna, nawet jeśli liczba tych 
gospodarstw jest znaczna.

Rysunek 1. Zmiana liczby 
gospodars tw w 2010  r. 
spowodowana zmianą definicji 
gospodarstwa
Figure 1. Change in the 
number of farms in 2010 
resulting from a change in the 
definition of a farm
Źródło: opracowanie własne 
na podstawie danych GUS
Source: own study based on 
GUS data

stara definicja/old definicion

nowa definicja/new definicion
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Wyniki badań
W tabeli 1 zamieszczono oszacowane dla każdego województwa i obu definicji, wielkości 

ekonomiczne przeciętnych, indywidualnych gospodarstw rolnych. Po zmianie definicji, WE 
przeciętnych gospodarstw znacznie wzrosły, np. w śląskim – z 9967 do 25 169 zł. Jednak ich 
stopy wzrostu były różne w poszczególnych regionach. 

W celu analizy zmian w zgodnej z regułami FADN klasyfikacji przeciętnych gospodarstw, prze-
liczono wielkości ekonomiczne w zł na euro (druga i trzecia kolumna w tabeli 2). Okazało się, że 
mimo wyraźnego wzrostu WE, prawie nie zmieniła się sytuacja województw w podstawowej wersji 
klasyfikacji – na sześć grup ekonomicznych (ozn. ES6)4. Po zmianie definicji, przeciętne gospodarstwa 
rolne we wszystkich regionach nadal zostały uznane za małe lub bardzo małe pod względem potencjału 
produkcyjnego. Różnica jest natomiast widoczna w dokładniejszej klasyfikacji – na czternaście grup 
(ozn. ES). W tym podziale większość województw (dziesięć z szesnastu) znalazło się o klasę wyżej. 
W kolejnych kolumnach tabeli 2 przedstawiono uporządkowanie województw pod względem ich 
potencjału rolniczego. Po zmianie definicji gospodarstwa rolnego, ranking na pozór uległ wyraźnej 
zmianie – tylko 4 województwa utrzymały dotychczasową pozycję. Jednak po dokładniejszej analizie 
można zauważyć, że przesunięcia w klasyfikacji nie były duże: 5 województw zmieniło pozycję o 
jedną, 6 o dwie, a tylko województwo podlaskie o trzy. Zgodność uporządkowań potwierdza wysoka, 
statystycznie istotna wartość współczynnika konkordancji W Kendalla5 na poziomie 0,97.
4 Szczegóły podziału na klasy wielkości ekonomicznej stosowanej na potrzeby FADN można znaleźć np. w pracy 

Goraja i współautorów [2012].
5 Współczynnik konkordancji (zgodności) W Kendalla [Kendall 1962] jest statystyką nieparametryczną, którą można 

wykorzystać do badania zgodności rankingów. Przyjmuje ona wartości od 0 – dla rankingów niezgodnych, do 1 – dla 
rankingów w pełni zgodnych.

Tabela 1. Wielość ekonomiczna przeciętnych indywidualnych gospodarstw rolnych w 2010 r.
Table 1. The economic size of the average private farms in 2010
Województwo/
Province

WE [zł]/Economic size [PLN] Stopa wzrostu/ 
Growth rate 

[%]

WE/Economic size [euro]
poprzednia/

previous
aktualna/
current

poprzednia/
previous

aktualna/
current

Kujawsko-pomorskie 60 747 79 057 30 15 540 20 224
Wielkopolskie 56 911 73 734 30 14 558 18 862
Warmińsko-mazurskie 55 934 83 369 49 14 308 21 326
Podlaskie 47 358 58 559 24 12 115 14 980
Opolskie 44 019 69 597 58 11 261 17 804
Pomorskie 40 847 60 609 48 10 449 15 504
Zachodniopomorskie 39 964 63 234 58 10 223 16 176
Mazowieckie 31 752 38 516 21 8 122 9 853
Łódzkie 28 642 36 885 29 7 327 9 435
Lubuskie 27 993 54 789 96 7 161 14 015
Dolnośląskie 26 038 45 365 74 6 661 11 605
Lubelskie 18 569 26 093 41 4 750 6 675
Świętokrzyskie 16 232 23 833 47 4 152 6 097
Śląskie 9 967 25 169 153 2 550 6 438
Małopolskie 9 464 17 456 84 2 421 4 466
Podkarpackie 8 222 14 987 82 2 103 3 834

Oznaczenia: poprzednia – obliczenia zgodnie z poprzednią definicją, aktualna – zgodnie z nową definicją/
Markings: previous – calculations according to the previous definition, current –according current definition
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
Source: own study based on GUS data 
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Kolejnym krokiem analizy był podział województw na grupy ze względu na potencjalne 
możliwości wytwórcze przeciętnego gospodarstwa rolnego. W celu zachowania porównywalno-
ści wyników we wszystkich stosowanych metodach dzielono województwa na cztery grupy. W 
grupowaniu wykorzystano program „Taksonomia numeryczna 2006” autorstwa Kolendy [2006]6. 
Wyniki przedstawiono w ostatnich kolumnach tabeli 2 oraz na rysunku 2.

Niezależnie od stosowanej metody, wyniki grupowań dla każdej z definicji były odmienne. W 
metodzie odchyleń standardowych 3 województwa sklasyfikowano w innej grupie. W przypadku 
metody Spätha-Szczotki były to 2 regiony. Najbardziej wrażliwa na modyfikację definicji okazała się 
metoda maksymalnego gradientu, w której aż 6 województw przypisano do innej grupy. Największą 
różnicę odnotowano w lubuskim, które awansowało z grupy drugiej do czwartej. Zmiana definicji nie 
wpłynęła natomiast na klasyfikację 8 regionów. Warto podkreślić, że były to województwa, dla których 
wynik grupowania pozostawał jednakowy, bez względu na stosowaną metodę klasyfikacji. W najlepszej, 
czwartej grupie były to: kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie oraz wielkopolskie. W grupie drugiej, 
niezależnie od przyjętej definicji, pozostawały regiony łódzki i mazowiecki. W skład najsłabszej, pierwszej 
grupy zawsze wchodziły województwa: małopolskie, podkarpackie oraz śląskie. Na szczególną uwagę 
zasługuje fakt, że region śląski, którego WE przeciętnego gospodarstwa najsilniej wzrosła w wyniku 
zmiany definicji, we wszystkich klasyfikacjach pozostawał w najsłabszej, pierwszej grupie. 

6 Płytę z programem oraz opis jego obsługi można znaleźć w pracy Kolendy [2006].

Tabela 2. Klasyfikacja województw ze względu na WE przeciętnego gospodarstwa rolnego.
Table 2. Classification of provinces due to the economic size of the average farm.
Województwo/
Province

Klasa wg FADN ES6 (ES)/
FADN classification ES6 (ES)

Pozycja/Rank Grupa/Group

poprzednia/
previous

aktualna/
current

poprzednia/
previous

aktualna/
current

poprzednia/
previous

aktualna/ 
current

Kujawsko-
Pomorskie małe/small (5)

małe/small (5)

1 2 O4 G4 S4 O4 G4 S4

Wielkopolskie

małe/small (4)

2 3 O4 G4 S4 O4 G4 S4
Warmińsko-
Mazurskie 3 1 O4 G4 S4 O4 G4 S4

Podlaskie 4 7 O3 G3 S3 O3 G4 S3
Opolskie 5 4 O3 G3 S3 O3 G4 S4
Pomorskie 6 6 O3 G3 S3 O3 G4 S3
Zachodniopom. 7 5 O3 G3 S3 O3 G4 S3
Mazowieckie

małe/small (4)

8 10 O2 G2 S2 O2 G2 S2
Łódzkie

bardzo małe/very 
small (3)

9 11 O2 G2 S2 O2 G2 S2
Lubuskie 10 8 O2 G2 S2 O3 G4 S3
Dolnośląskie 11 9 O2 G2 S2 O2 G3 S2
Lubelskie

bardzo małe/
very small (3)

12 12 O2 G1 S1 O1 G1 S1
Świętokrzyskie 13 14 O2 G1 S1 O1 G1 S1
Śląskie

bardzo małe/very 
small (2)

14 13 O1 G1 S1 O1 G1 S1
Małopolskie 15 15 O1 G1 S1 O1 G1 S1

Podkarpackie bardzo małe/
very small (2) 16 16 O1 G1 S1 O1 G1 S1

Oznaczenia: poprzednia – obliczenia zgodnie z poprzednią definicją, aktualna –zgodnie z nową definicją/
Markings: previous – calculations according to the previous definition, current –according current definition, 
O – grupowanie metodą odchyleń standardowych/clustering by standard deviation method, G – metodą 
maksymalnego gradientu/maximum gradient method, S – Spätha-Szczotki/Späth-Szczotka method
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
Source: own study based on GUS data
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Rysunek 2. Wyniki grupowania województw
Figure  2. The results of the clustering provinces
Źródło: opracowanie własne 
Source: own study

1. Metoda odchyleń standardowych/standard deviation method
poprzednia definicja/previous definition aktualna definicja/current definition

2. Metoda maksymalnego gradientu/maximum gardient method
poprzednia definicja/previous definition aktualna definicja/current definition

3. Metoda Spätha-Szczotki/Späth-Szczotka method
poprzednia definicja/previous definition aktualna definicja/current definition

grupa 4 (najlepsza)/
group 4 (the best)

grupa 3/group 3 grupa 2/group 2 grupa 1 (najsłabsza)/
group 1 (the weakest)

Podsumowanie i wnioski
Wprowadzenie nowej definicji gospodarstwa rolnego znacznie zmieniło liczbę gospodarstw 

notowanych przez GUS. Ponieważ skala zmian była różna w poszczególnych województwach, 
to modyfikacja definicji istotnie wpłynęła na zróżnicowanie regionalne wielkości ekonomicznej 
przeciętnych gospodarstw rolnych. Analiza wykazała tylko nieznaczne zaburzenia w rankingu 
województw, stwierdzono natomiast zasadnicze zmiany w grupowaniu regionów, niezależnie od 
stosowanej metody klasyfikacji.
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Zmiana definicji była z pewnością uzasadniona merytorycznie. Z ogólnej liczby gospodarstw 
wykluczono jednostki nieistotne z punktu widzenia ich produkcji rolnej, co niewątpliwie poprawia 
dokładność badań, ponieważ urealnia materiał statystyczny dotyczący przeciętnych wartości cech 
gospodarstwa (np. średnia powierzchnia gospodarstwa).

Jednakże wraz ze zmianą definicji pojawiły się problemy badawcze wynikające z niejedno-
rodności danych. Korzystanie z materiału statystycznego gromadzonego na podstawie różnych 
definicji utrudnia porównywanie uzyskiwanych wyników. Problem ten ma szczególne znaczenie 
dla analiz dynamicznych. Każde badanie oparte na szeregach czasowych, uwzględniające liczbę 
gospodarstw rolnych, będzie wymagało oszacowania liczby gospodarstw, które przed rokiem 
2010 spełniały aktualną definicję. 
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Summary
In 2010, the CSO has altered the definition of a farm. As a result of this change, there are some research 

problems, arising from a significant decrease in the number of farms that meet the new definition. One of them 
is the impact of this decline on the regional differentiation of economic size (EC) of individual farms. The aim of 
the paper was to evaluate the impact of this decrease on the regional differentiation of economic size of farms. 
The analysis covered the year 2010. It is the only year, for which data about the number of farms that meet both 
the old one and the new definition, are available. Based on CSO data, for both definitions and for each province 
the economic size of average private farm were estimated. Upon the results of the estimation, the ranking of 
regions was created. The provinces were also classified and divided into groups. As it was proved in the study, the 
change in the definition has significantly affected the regional diversification of economic size. Although ranking 
of provinces was only slightly altered, the change of the definition substantially influenced the results of dividing 
provinces into groups, regardless of the method of clustering.
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