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Synopsis. Celem artykułu była odpowiedź na pytanie, jaka jest zależność pomiędzy dzierżawą użytków rolnych 
a specjalizacją produkcji rolnej gospodarstw w Polsce. Badaniu poddane zostały towarowe gospodarstwa rolne w 
Polsce prowadzące rachunkowość rolną w latach 2004-2009. W pracy wykorzystano dane empiryczne pochodzące 
z Polskiego FADN (Farm Accountancy Data Network). Aby osiągnąć założony w pracy cel, zbadano gospodarstwa 
rolne w Polsce z uwzględnieniem ich specjalizacji oraz wielkości ekonomicznej.

Wstęp
Ziemia, obok pracy i kapitału, należy do podstawowych czynników produkcji rolnej. W procesie 

gospodarowania wykorzystuje się takie cechy ziemi, jak: żyzność, przestrzenność, położenie klimatyczne 
oraz położenie ekonomiczne [Czyżewski, Henisz-Matuszak 2006]. Instrumentem mobilności gruntów 
jest dzierżawa [Tańska-Hus 2010]. Stanowi ona sposób użytkowania ziemi, który umożliwia oddzielenie 
prawa własności od prawa użytkowania. Jest to specyfi czna forma obrotu ziemią [Szymańska 2002], która 
daje możliwości prowadzenia produkcji rolnej bez konieczności zakupu gruntów. Dzierżawca, który nie 
jest właścicielem ziemi, prowadzi działalność na własne ryzyko i rachunek. Ten sposób użytkowania 
ziemi jest powszechny w krajach, gdzie ziemia jest zachowana w wysokiej kulturze rolnej, a grunty wy-
korzystywane są w celach produkcyjnych. W krajach tzw. „starej UE” około 40% powierzchni upraw jest 
użytkowane w formie najmu [Rynek ziemi rolniczej… 2008, Grzelak 2008]. W Polsce przekształcenia 
własnościowe i strukturalne w rolnictwie wpłynęły na zwiększenie mobilności ziemi poprzez dzierżawę. 
Odbywa się w drodze dystrybucji restrukturyzowanego Zasobu Skarbu Państwa oraz dzierżawy między-
sąsiedzkiej. Od początku działalności do końca 2009 r. Agencja postawiła do dyspozycji dzierżawców 
ok. 7,0 mln ha, a wydzierżawiła 4,6 mln ha (część gruntów więcej niż jednokrotnie), podpisując ok. 320 
tys. umów. W 2009 r. wydzierżawiono 19 tys. ha na podstawie ok. 1,5 tys. zawartych umów. W całym 
okresie dominowały umowy zawierane na dzierżawę działek rolnych do 1 ha (ok. 45% liczby wszystkich 
umów), a w 2009 r. stanowiły one jedynie 26% ogólnej liczby umów [Raport z działalności Agencji… 
2009]. W 2010 roku Agencja wydzierżawiła niecałe 17 tys. ha na podstawie ok. 1300 nowych umów. 
Skrócono ponadto czas na jaki zawierane bądź przedłużane są umowy dzierżawy [Felińska 2011]. W 
literaturze podkreśla się, iż do rzadkości należy fakt opierania działalności indywidualnego gospodarstwa 
rolnego jedynie na dzierżawionych gruntach. Dzierżawa jest główną formą rozszerzania areału upraw 
prowadzonych na własnych zasobach ziemi [Sikorska 2006]. 

Celem artykułu byla próba odpowiedzi na pytanie jaka jest zależność pomiędzy dzierżawą użytków 
rolnych a specjalizacją produkcji rolnej gospodarstw towarowych w Polsce.

*    Projekt został sfi nansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki.
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Materiał i metodyka badań
Badaniu poddane zostały towarowe gospodarstwa rolne w Polsce prowadzące rachunkowość rolną w la-

tach 2004-2009. W pracy wykorzystano dane empiryczne pochodzące z Polskiego FADN (Farm Accountancy 
Data Network)1 informacje zawarte w raportach Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Instytutu Eko-
nomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytut Badawczego, dotyczące rynku 
ziemi rolniczej. Aby osiągnąć założony w pracy cel, zbadano gospodarstwa rolne w Polsce z uwzględ-
nieniem ich specjalizacji oraz wielkości ekonomicznej. Specjalizację (typ rolniczy) danego gospodarstwa 
rolnego określono jest na podstawie udziału poszczególnych działalności w tworzeniu ogólnej wartości 
standardowej nadwyżki bezpośredniej (SGM). Parametr ten jest nadwyżką wartości produkcji danej dzia-
łalności rolniczej nad wartością kosztów bezpośrednich w przeciętnych dla danego regionu warunkach 
produkcji. W badaniu przyjęto przynależność gospodarstwa do jednego z następujących siedmiu typów 
rolniczych: uprawy polowe, uprawy ogrodnicze, uprawy trwałe, krowy mleczne, zwierzęta żywione w 
systemie wypasowym, zwierzęta ziarnożerne, mieszane. W badaniu uwzględniono ponadto klasyfi kację 
gospodarstw rolnych według wielkości ekonomicznej (ESU) ustalonej na podstawie SGM. 

Wyniki badań
Przeciętna powierzchnia użytków rolnych wykazuje niewielkie zróżnicowanie w badanym okresie. 

Na rysunku 1 zaprezentowano strukturę użytków rolnych według przeciętnych wartości przypadających 
na towarowe gospodarstwo rolne w Polsce w latach 2004-2009. Powierzchnia użytkowanych użytków 
rolnych stanowi całkowity obszar ziemi użytkowanej rolniczo, w tym także tej dzierżawionej. Natomiast 
powierzchnia dodzierżawionych użytków rolnych obejmuje grunty zagospodarowane przez rolnika na 
podstawie umowy dzierżawy na okres liczący co najmniej 1 rok.

Średnia wielkość gruntów rolnych, użytkowanych przez gospodarstwo towarowe w Polsce w ana-
lizowanym okresie wynosiła ok. 17 ha, w tym areały dzierżawione stanowiły średnio ok. 28% ogólnej 
powierzchni. Dynamika mobilności gruntów w formie dzierżawy nie wykazywała jednolitego kierunku, 
ani tempa zmian. 2009 rok był jedynym okresem, kiedy, pomimo zwiększenia powierzchni użytkowanych 
gruntów rolnych wśród badanych podmiotów (wskaźnik dynamiki 101%), powierzchnia dodzierżawiona 
uległa zmniejszeniu (wskaźnik dynamiki 98%). 
Przyczyn tej sytuacji można upatrywać w zmianach 
polityki Agencji Nieruchomości Rolnych w zakresie 
dzierżawy gruntów rolnych, wprowadzonych w 
2009 roku. Zmiany te dotyczyły m.in. ograniczenia 
zawierania umów na małe powierzchnie (do 5 ha). 
W związku z planowaną nowelizacją ustawy o go-
spodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu 
Państwa (Dz.U. 1991 nr 107 poz. 464), w kolejnych 
latach można spodziewać się kolejnych przekształ-
ceń w strukturze gruntów użytkowanych przez 
producentów rolnych, polegających na zmniejszeniu 
powierzchni dzierżawionych użytków rolnych oraz 
zwiększaniu powierzchni gospodarstw rodzinnych 
[Przestały rosnąć 2011]. 

Zmiany w strukturze użytków rolnych według 
przeciętnych wartości przypadających na towarowe 
gospodarstwo rolne w Polsce w latach 2004-2009, 
z uwzględnieniem specjalizacji tych podmiotów 
przedstawiono w tabeli 1.

Największą przeciętną powierzchnią użytków 
rolnych ogółem charakteryzowały się podmioty 
specjalizujące się w uprawach polowych, co jest 
uwarunkowane ich profi lem działalności. Średnia 
wielkość gruntów rolnych wśród tych gospodarstw 
1 FADN jest europejskim systemem zbierania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych. W Polsce obsługę oraz nadzór 

nad tym systemem sprawuje Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy. 
FADN gromadzi dane dotyczące gospodarstw towarowych, które mają zasadniczy udział w tworzeniu wartości dodanej 
rolnictwa. Za takie uznaje się gospodarstwa rolne, mieszczące się w grupie gospodarstw wytwarzających w danym regionie 
FADN lub kraju członkowskiego, co najmniej 90% wartości standardowej nadwyżki bezpośredniej (SGM).

Rysunek 1. Struktura użytków rolnych według 
przeciętnych wartości przypadających na towarowe 
gospodarstwo rolne w Polsce w latach 2004-2009
Figure 1. The structure of agricultural land by the average 
value per farm in Poland from 2004 to 2009
Źródło: opracowanie własne na podstawie FADN
Source: own study based on FADN

[ha]
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Tabela 1. Struktura użytków rolnych według przeciętnych wartości przypadających na towarowe 
gospodarstwo rolne w Polsce w latach 2004-2009 w podziale na typy rolnicze
Table 1. The structure of agricultural land by the average value per farm presented by type of a farm in Poland 
from 2004 to 2009 

Typ produkcji/Type of production Powierzchnia użytków rolnych/
Area of agricultural land [ha]

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Uprawy polowe/ 
Fieldcrops

powierzchnia użytków rolnych/total 
utilised agricultural area 23,2 24,9 25,1 22,9 23,1 23,7

powierzchnia dodzierżawionych 
użytków rolnych/rented utilised 
agricultural area

7,8 8,8 8,9 8,3 7,9 8,1

Uprawy ogrodnicze/ 
Horticulture

powierzchnia użytków rolnych/total 
utilised agricultural area 2,5 3,4 3,7 3,8 4,0 4,1

powierzchnia dodzierżawionych 
użytków rolnych/rented utilised 
agricultural area

0,2 0,3 0,2 0,4 0,3 0,5

Uprawy trwałe/ 
Other permanent 
crops

powierzchnia użytków rolnych/total 
utilised agricultural area 7,7 8,2 8,1 8,0 7,7 8,7

powierzchnia dodzierżawionych 
użytków rolnych/rented utilised 
agricultural area

0,4 0,5 0,5 0,8 0,6 1,0

Krowy mleczne/
Milk cows

powierzchnia użytków rolnych/total 
utilised agricultural area 12,9 15,7 15,7 16,7 16,7 17,4

powierzchnia dodzierżawionych 
użytków rolnych/rented utilised 
agricultural area

2,6 3,3 3,3 3,6 3,9 4,0

Zwierzęta żywione 
w systemie 
wypasowym/
Other grazing 
livestock

powierzchnia użytków rolnych/total 
utilised agricultural area 15,6 19,1 19,3 19,4 21,5 21,7

powierzchnia dodzierżawionych 
użytków rolnych/rented utilised 
agricultural area

3,7 4,6 5,4 5,4 7,1 6,9

Zwierzęta 
ziarnożerne/ 
Granivores

powierzchnia użytków rolnych/total 
utilised agricultural area 15,7 16,8 18,9 16,7 16,0 16,2

powierzchnia dodzierżawionych 
użytków rolnych/rented utilised 
agricultural area

3,2 3,5 5,6 4,6 3,4 3,3

Mieszane/
Mixed

powierzchnia użytków rolnych/total 
utilised agricultural area 14,8 16,6 16,3 14,9 16,4 16,3

powierzchnia dodzierżawionych 
użytków rolnych/rented utilised 
agricultural area

3,4 4,1 4,1 3,4 4,5 4,2

Źródło: jak na rys. 1
Source: see fi g. 1

stanowiła ok. 24 ha. Dla porównania, w przypadku producentów rolnych o profi lu działalności uprawy 
ogrodnicze, było to średnio 4 ha. Kierunek specjalizacji gospodarstwa rolnego wymusza dodzierżawienie 
ziemi rolniczej wśród podmiotów specjalizujących się w uprawach polowych, chowie zwierząt żywionych w 
systemie wypasowym, chowie krów mlecznych oraz w przypadku gospodarstw o wielu profi lach działalności 
(mieszane). Udział gruntów dzierżawionych w strukturze agrarnej producentów rolnych, którzy ukierun-
kowali swoją działalność na uprawy polowe, oscylował wokół 35%, i był najbliższy średnim wartościom 
odnotowanym w krajach „starej UE”. Najniższy udział ziemi dodzierżawionej w strukturze użytków rolnych 
cechuje gospodarstwa specjalizujące się w uprawach ogrodniczych oraz uprawach trwałych. Wynika to z 
faktu, iż działalność tego typu wiąże się z inwestycjami, ściśle związanymi z posiadaną ziemią. Technologia 
produkcji wpływa zatem na strukturę użytkowanych gruntów. Inwestycje niezbędne dla działalności w tych 
typach, raczej przeprowadzane są na użytkach posiadanych na własność.
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Strukturę użytków rolnych według przeciętnych wartości przypadających na towarowe gospodar-
stwo rolne w Polsce w latach 2004-2009, z uwzględnieniem wielkości ekonomicznej tych podmiotów, 
zaprezentowano w tabeli 2.

Z analizy danych wynika, że istnieje wyraźna pozytywna zależność pomiędzy wielkością gospodarstwa 
rolnego a obszarem dzierżawionych użytków rolnych. W przypadku gospodarstw bardzo małych, udział 
dzierżawy w powierzchni gospodarstwa rolnego nie przekroczył 14%, co może być związane z preferowa-
niem przez rolników prowadzenia działalności na obszarach stanowiących ich własność. Z kolei udział dzier-
żawionych gruntów w strukturze użytków rolnych gospodarstw bardzo dużych, stanowił średnio ok. 65%.

Podsumowanie i wnioski
Przeprowadzone badania umożliwiły sformułowanie kilku wniosków.

1.  Średnia wielkość gruntów rolnych użytkowanych przez gospodarstwo towarowe w Polsce w latach 
2004-2009 wynosiła ok. 17 ha. Areały dzierżawione stanowiły przeciętnie ok. 28% ogólnej powierzchni.

2.  Największą powierzchnią użytków rolnych ogółem charakteryzowały się podmioty specjalizujące 
się w uprawach polowych.

3.  Kierunek specjalizacji gospodarstwa rolnego wymusza dodzierżawienie ziemi rolniczej. Dotyczy to 
gospodarstw specjalizujących się w uprawach polowych, chowie zwierząt żywionych w systemie 
wypasowym, chowie krów mlecznych oraz gospodarstw o wielu profi lach działalności.

4.  Udział gruntów dzierżawionych w strukturze agrarnej producentów rolnych, którzy ukierunkowali 
swoją działalność na uprawy polowewynosił ok. 35% i był najbliższy średnim wartościom odnoto-
wanym w krajach „starej UE”.

Tabela 2. Struktura użytków rolnych według przeciętnych wartości przypadających na towarowe 
gospodarstwo rolne w Polsce w latach 2004-2009 według wielkości ekonomicznej (ESU)
Table 2. The structure of agricultural land by the average value per farm presented by farm size in Poland from 
2004 to 2009 (ESU)

Wielkość ekonomiczna/Economic size Powierzchnia użytków rolnych/
Area of agricultural land [ha]

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Bardzo małe 
(<4 ESU)/
Very small

powierzchnia użytków rolnych/total 
utilised agricultural area 7,2 8,3 8,0 7,7 8,0 8,2

powierzchnia dodzierżawionych użytków 
rolnych/rented utilised agricultural area 0,9 1,1 1,1 1,0 1,1 1,1

Małe 
(4≤8 ESU)/
Small

powierzchnia użytków rolnych/total 
utilised agricultural area 10,9 11,7 11,5 11,7 12,3 12,5

powierzchnia dodzierżawionych użytków 
rolnych/rented utilised agricultural area 1,8 2,0 2,0 1,9 2,0 2,1

Średnio-małe 
(8≤16 ESU)/
Madium low

powierzchnia użytków rolnych/total 
utilised agricultural area 18,6 20,0 19,8 19,0 19,7 19,8

powierzchnia dodzierżawionych użytków 
rolnych/rented utilised agricultural area 4,1 4,5 4,4 4,1 4,4 4,3

Średnio-duże 
(16≤40 ESU)/
Medium high

powierzchnia użytków rolnych/total 
utilised agricultural area 32,4 35,0 35,1 35,3 36,1 37,0

powierzchnia dodzierżawionych użytków 
rolnych/rented utilised agricultural area 9,4 10,1 10,4 10,5 10,6 10,8

Duże 
(40≤100 ESU)/
High

powierzchnia użytków rolnych/total 
utilised agricultural area 71,9 75,3 74,2 80,3 81,0 82,0

powierzchnia dodzierżawionych użytków 
rolnych/rented utilised agricultural area 29,5 31,4 29,6 32,5 30,8 30,8

Bardzo duże 
(≥100 ESU)/
Very high

powierzchnia użytków rolnych/total 
utilised agricultural area 386,9 462,7 539,3 503,8 563,9 541,7

powierzchnia dodzierżawionych użytków 
rolnych/rented utilised agricultural area 242,7 284,6 348,0 328,6 395,6 366,7

Źródło: jak na rys. 1
Source: see fi g. 1
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5.  Technologia produkcji wpływa na strukturę użytkowanych gruntów. Najniższy udział ziemi dodzier-
żawionej w strukturze użytków rolnych cechuje gospodarstwa specjalizujące się w uprawach ogrod-
niczych oraz uprawach trwałych. Inwestycje niezbędne dla działalności w tych typach gospodarstw 
przeprowadzane są na użytkach własnościowych.

6.  Istnieje wyraźna pozytywna zależność pomiędzy wielkością gospodarstwa rolnego a obszarem 
dzierżawionych użytków rolnych. W przypadku gospodarstw bardzo małych, udział dzierżawy w 
powierzchni gospodarstwa rolnego nie przekroczył 14%.
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Summary
The aim of this article is to answer the following questions: how does the specialization of the farm determines 

the scale of agricultural land used and what is the share of land leased by the agricultural producers. There were 
examined commodity farms in Poland which kept the books of agricultural account from 2004 to 2009. The paper 
uses empirical data from the Polish FADN (Farm Accountancy Data Network). To achieve the goal of this work, we 
examined the agricultural farms in Poland in terms of their specialization and economic size.
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